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1970-0101 Výber z prejavov o agňa čakre v Hindi Prišiel na program a zatiaľ, čo tu sedel, aj tak stále rozmýšľal o svojich
problémoch a obavách. Och, stalo sa mi to, stalo sa mi toto. Kedy poviem Šri Matadži o svojich trápeniach? Šri Matadži, ty si
Dévi, toto sú moje trápenia. Namiesto toho, aby sa snažil porozumieť tomu, čo sa hovorí, stále premýšľal o tom, čo ho trápilo a
odišiel vo svojej ilúzii, a potom dostal rakovinu. Ak nie rakovinu, tak inú chorobu. Týka sa to našej mysle - čo si myslíme? Aké
typy myšlienok máme? Myšlienky, ako napríklad - máme nejaký zármutok, nejaký obrovský problém. Namiesto toho by ste mali
radšej „počítať svoje požehnania“. Koľko požehnaní nám dal Všemohúci? V tomto meste Dillí žijú milióny ľudí. Koľko z nich má
Sahadža jogu? Sme špeciálni ľudia; nie nejakí pochabí ľudia, ktorí by venovali pozornosť zbytočnostiam. Sahadža jogu sme
dostali ako požehnanie. Mali by sme si to uvedomiť a mali by sme ísť hlbšie do nášho vnútra. Takto sa môžete zbaviť
podmieneností. Ak sa týchto podmieneností nezbavíte sami, budete mať také zážitky, že sa ich potom zbavíte. Čokoľvek si
budete myslieť, že vám patrí, napríklad, ak poviete, že ste z Dillí, tak vás ľudia z Dillí jedného dňa zavrhnú. Ak poviete, že ste z
Noidy, tak príde čas, keď vás ľudia z Noidy budú prenasledovať so svojimi zbraňami. Potom si uvedomíte, prečo som povedal, že
som z Noidy. Potom, keď pôjdete smerom do Dillí, ľudia z Dillí budú vami opovrhovať tak, že povedia, prečo sem teraz idete, veď
ste z Noidy. Môžete sa dostať do takej situácie, že nebudete nikam patriť a nebudete môcť nič nazývať svojím vlastným.
Dôvodom je to, že máte takú pozornosť, ktorá nepatrí nikde. Pokiaľ sa nedostanete hlbšie a nazývate sami seba sahadža
jogínmi, nemyslím si, že by ste sa nimi naozaj stali v pravom slova zmysle. Pretože prvou vlastnosťou sahadža jogína je to, že má
pokojnú pozornosť a je mimoriadne silný - nebojí sa nikoho - je silný. A jeho život je veľmi čistý, jeho telo je čisté, jeho srdce je
čisté a so svetlom svojho Ducha šíri lásku do celého sveta. Myslím, že niekto, kto nemôže milovať, nie je vôbec sahadža jogínom.
Nevyliezol ani na prvú priečku rebríka. Napríklad, keď pozeráte na oblohu a vidíte tam veľa lietajúcich šarkanov, ale šnúrky
každého šarkana drží niekto v rukách. Ak sa niektorá zo šnúrok šarkana roztrhne alebo ju pustia z rúk, nikdy nebudeme vedieť,
kam šarkan odletí. Táto ruka je Duch. Udržiavať si svoju pozornosť na Duchu a s tým sám seba nepretržite očisťovať je
sahadžajogínske pokánie. S rovnakým cieľom ste robili havan, to je tiež pokánie, pretože oheň pohlcuje a ničí všetky veci.
Rovnakým spôsobom vďaka vašim pokániam sa zničia všetky zlé myšlienky, ktoré máte, a všetky podmienenosti. Vaším právom
je dosiahnuť túto vnútornú absolútnu radosť a je reálne dosiahnuť ju a mnohí ste to už aj získali. Ale na to, aby ste šírili túto
radosť, musíte byť hlbokí. Ak pôjdete s malou miskou do rieky Gangy, môžete ju naplniť vodou a vrátiť sa. Ale ak vezmete veľkú
nádobu, môžete ju priniesť plnú vody. Ak však viete urobiť také opatrenia, aby voda z Gangy mohla byť nasmerovaná k vám,
môžete mať okolo seba všetku tečúcu vodu rieky. Mali by ste preto sledovať svoj stav. Beriete zo Sahadža jogy vodu v miske?
Máte radosť len pre seba? Alebo máte radosť pre každého? Alebo ste sami zdrojom tejto radosti? Takže táto Agnya čakra je
pokánie, je to pokánie. Na dosiahnutie hĺbky je dôležité robiť pokánie. Rýchlo to šírime. Sahadža joga sa šíri rýchlo. Teraz bude
verejný program a Ja mám obavy, či sa do haly zmestia všetci ľudia. Bude sa to rýchlo šíriť. Koľkí však dosiahnu hĺbku? Na
dosiahnutie hĺbky je potrebné robiť pokánie. Pokáním nemyslím, že by ste mali robiť pôst. Ak sa však vaša pozornosť zameriava
na jedlo, musíte sa ho zdržať. Ak pozorne sledujete svoju pozornosť, to je v Sahadža joge pokánie. Pretože si môžete pokaziť
vašu Agnya čakru vďaka rozlietanej pozornosti. Kde je moja pozornosť? Nad čím rozmýšľam? Čo robím v tejto chvíli? Čo si
myslím? Ak sledujete svoju pozornosť, vždy sledujte svoje vnútro, potom vaša pozornosť bude v Agnya čakre osvietená. Pokánie
je ovládanie vašej pozornosti, pozorovanie a kontrolovanie vašej pozornosti a myšlienok. Teraz sledujte, kde je vaša pozornosť.
Ja hovorím a kde je vaša pozornosť? Rozprávame o pozornosti a kde odletela vaša pozornosť? Vidíte? Pozornosť je tak
rozptyľovaná. Ja prednášam a kde je vaša pozornosť? Mali by ste si teda sledovať vašu pozornosť. Ovládanie pozornosti
neznamená, že to budete robiť násilne. Ale keď sledujete svoju pozornosť vo svetle vášho Ducha, vaša pozornosť sa osvieti. Mali
by ste sledovať svoju pozornosť s úplným sústredením, čokoľvek práve pozorujete. Keď vidíte niečo, napríklad tento stĺp predo
mnou je ozdobený krásnymi kvetmi. Teraz dokážete jedným pohľadom zistiť všetko, čo sledujete. Pamätám si celý obrázok,
všetko, čo je ako, kde umiestnené, aký je medzi nimi rozdiel. Mám celý obrázok v pamäti. Tieto obrázky sú tvorené vďaka
sústredenej pozornosti. To zlepšuje pamäť. Môžete vedieť úplne všetko. O všetkom sa dozviete prostredníctvom svojej
pozornosti. Ale ak je vaša pozornosť rozptýlená, potom nemôžete niečomu rozumieť do úplnej hĺbky. Ak sa vaša pozornosť
neustále pohybuje, nič si nepamätáte. Vidíte to, vidím to všade, napríklad na letisku jeden človek s niekým hovorí, ale pozerá sa
inde, zase sa pozerá sem, a potom tam. A nič si nepamätá – kto je a čo bolo. Čistá pozornosť je teda veľmi sústredená. Takáto
pozornosť pohltí iba to, čo si zaslúži absorpciu. Niečo, čo jej nie je hodné, čistá pozornosť nebude absorbovať. Na takéto veci sa
nebude ani pozerať. Z takýchto vecí bude pozornosť odvrátená sama od seba. Pretože je taká čistá, že nemôže byť poškodená
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nečistými vecami. Tým smerom sa nemôže ani uberať. Teraz je len na vás, aby ste dali pozor na to, kde je vaša pozornosť. Toto
je pokánie. V Sahadža joge je pokánie len to, aby ste sledovali, kam sa uberá vaša pozornosť. Kam ide? Kam ide moja myseľ? Ak
môžete urobiť toto pokánie, budete môcť prejsť cez Agyu. A čo sa týka Sahasrary, tam nie je problém, lebo tam sídlim Ja.



1972-0101, MOJIM CVETNIM OTROKOM

View online.

Jezni ste na življenjeKot majhni otrociČigar mati je izgubljena v temi S tiho jezo izražate obupNa brezplodnem koncu vaše poti
Nosite grdoto, da bi odkrili lepoto Vse poimenujete napačno v imenu resniceIzčrpate čustva, da bi napolnili skodelico ljubezni
Moji sladki otroci, moji dragiKako lahko dobite mir z bojevanjemS samim seboj, s svojim bitjem, z radostjo samo? Dovolj so vaši
napori odpovediumetna maska tolažbe Sedaj počivajte v cvetnih listih lotosovega cveta v naročju svoje milostljive
MatereOkrasila bom tvoje življenje s čudovitimi cvetoviIn napolnila tvoje trenutke z radostnim vonjemNamazala bom tvojo glavo
z božansko ljubeznijo Ker ne morem več prenašati vašega mučenja Naj vas potopim v ocean radostiDa izgubiš svoje bitje v
Večjemki se smehlja v cvetni čaši SebeSkrivno skrit, da te ves čas draži Zavedajte se in ga boste našlivibrirajoč vsako vaše
vlakno z blaženo radostjopokrivajoč celotno vesolje s svetlobo. Mati Nirmala
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1976-0330, Gudi Padwa, meditácia v bezmyšlienkovom vedomí

View online.

Gudi Padwa, meditácia v bezmyšlienkovom vedomí, Delhi (India), 30. marca 1976

Nemôžeme meditovať, môžeme jedine byť v meditácii. Ak hovoríme, že ideme meditovať, tak to nemá význam. V meditácii
musíme byť. Buď ste vo vnútri domu alebo vonku. Nemôžete byť vo vnútri domu, a potom povedať: „Teraz som vonku.” Alebo ak
ste vonku, nemôžete povedať: „Som vo vnútri domu.”
Rovnako, teraz sa pohybujete vo svojom živote v troch dimenziách - emocionálnom a fyzickom a mentálnom bytí. Nie ste vo
vnútri seba. Ale ak ste vo vnútri, tak ste v bezmyšlienkovom vedomí. Tak potom nielenže ste tam, ale ste všade, lebo to je to
miesto, to je ten bod, keď ste skutočne univerzálny … Odtiaľ ste v spojení s Princípom, so Šakti, so Silou, ktorá preniká každou
čiastočkou hmoty, každou myšlienkou, ktorá je emóciou, každým plánovaním a myslením celého sveta. Prenikáte všetkými
elementami, ktoré vytvorili túto nádhernú Zem. Prenikáte zemou, prenikáte do Akaša [obloha, éter], do Tedža [svetlo], do zvuku.
Ale váš pohyb je veľmi pomalý.
Potom hovoríte: „Meditujem”, čo znamená, že sa pohybujete do prenikania s Univerzálnou Bytosťou. Ale vy sami sa
nepohybujete, len sa zbavujete nákladu, aby ste sa oslobodili od tiaže vecí, ktoré vám bránia v pohybe.
Ak ste v meditácii, musíte si dovoliť byť v bezmyšlienkovom stave. Tam si vás prevezme samotné Nevedomie, samotná Ačetana.
Začnete sa pohybovať pomocou sily Ačetana. Nevedomie to vypracuje. Zoberie vás tam, kde chce, aby ste išli. Celý čas buďte v
bezmyšlienkovom vedomí. Snažte sa byť čo najviac v bezmyšlienkovom vedomí. Ak ste v bezmyšlienkovom vedomí, musíte
vedieť, že ste v Kráľovstve Božom a Jeho ľudia, Jeho plán, Jeho vedomie sa o vás postará.

Všimla som si, že dokonca aj keď dávate vibrácie druhým ľuďom, nie ste v bezmyšlienkovom vedomí. Ak dávate vibrácie v
bezymšlienkovom vedomí, tak nič nechytíte, lebo všetky tie entity, ktoré do vás vstupujú, všetky tie materiálne problémy, ktoré k
vám prichádzajú, prichádzajú, ak ste v tých troch dimenziách.
Pomocou Sahadža jogy ste si otvorili dvere svojej bytosti. Vstúpili ste do svojho vlastného kráľovstva, ale nezostávate tam.
Vychádzate von a opäť sa vraciate a usadíte sa - nevadí. Nemali by ste sa kvôli tomu cítiť sklamaní, frustrovaní. Viete, ľudia
pracovali tisíce rokov a nemohli sa oddeliť sami od seba. Jedine vy, sahadžajogíni, ktorí ste vytvorení podľa vzoru samotného Šrí
Ganéšu, ste tak silní, že môžete dať prebudenie a Realizáciu ďalším ľuďom. Dokonca aj keď nie ste v poriadku, videli ste, že máte
sily. Dokonca aj keď cítite, že vibrácie neprichádzajú, viete, že máte sily. Môžete druhým dávať Realizáciu. Ľudia vo vašej
prítomnosti dostanú Realizáciu. Ale musíte byť touto silou úplne.
Povedzme, že niečo nie je v poriadku s vaším autom. Ale pokiaľ sa hýbe, tak je to v poriadku. Musíte ho opraviť. Stále musíme
opravovať všetky naše nálady, ktoré sme si privodili našou pochabosťou, našou chtivosťou, našou nenásytnosťou, s mnohými
falošnými stotožneniami, ktoré sme si priniesli. Musíme zamerať plnú pozornosť na naše slabosti, a nie na naše úspechy. Je
lepšie, ak poznáme svoje slabosti, potom môžeme cez ne ľahšie preplávať. Povedzeme, že je na lodi diera a voda vteká dnu cez
tú dieru, pozornosť celej posádky, celého osadenstva a samotného kapitána bude na tej diere, cez ktorú vteká voda, a nikde inde.
Rovnako musíte byť na stráži. Pre sahadžajogínov existuje veľa nástrah - videla som. Samozrejme, aj minulosť skončila -
dokonca aj minulosť možno prekonať. Aj v prítomnosti majú veľa tieňov z minulosti. Napríklad, ak sedíte v skupine, je medzi vami
vzťah. Tí, ktorí sú spojení akýmkoľvek vzťahom, musia vedieť, že takéto spojenie im nepomôže dosiahnuť ich individuálny
vzostup. Každý stúpa individuálne, aj keď ste kolektívne navzájom spojení a komunikujete. Ale vzostup je individuálny, úplne
individuálny. Takže či je to váš syn, brat, sestra, manželka, priateľ, musíte si zapamätať, že nie ste zodpovední za ich vzostup.
Nemôžete im pomôcť v ich vzostupe. Jedine Matkina milosť a ich vlastné želanie, ich snahy vzdať sa všetkých troch dimenzii im
pomôžu.

Takže ak príde takáto myšlienka, musíte vedieť, že ste nedosiahli bezmyšlienkové vedomie v plnom rozsahu, a preto máte
problémy, ktoré sú trojdimenzionálne. Niekedy sahadžajogín zistí, že do jeho mysle vstúpi emócia. Bude to emócia skľúčenosti
alebo frustrácie a bude znechutený zo seba, alebo z ostatných. Obe sú tým istým. Videla som niektorých sahadžajogínov veľmi
znechutených z ostatných. Nemalo by tu byť žiadne trvalé znechutenie. Samozrejme, že nakrátko môžete cítiť znechutenie. To je
v poriadku. Je to prechodná fáza. Alebo sa môžete cítiť znechutení zo seba - možno prechodne. Ale ak po tom túžite, ak na tom
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lipnete, znamená to, že si vytvárate predsudky, čo znamená, že nie ste v bezmyšlienkovom stave, čo znamená, že ste v minulosti,
vytvárate si zo svojej minulosti pevnú hmotu na svojej hlave.

V prítomnosti všetko prebieha. Všetko, čo nie je večné, prebieha. V prítomnosti to, čo je večné, stojí, všetko ostatné odpadne. Je
to ako pohybujúca sa rieka, ktorá nikde nezastavuje. Ale pohybujúca sa rieka je večná. Ostatné sa stále mení. Ak ste na Večnom
princípe, tak všetko, čo nie je večné, sa mení a odpadne, rozpustí sa a stane sa neexistujúcim.
Musíme pochopiť našu vlastnú dôstojnosť, našu vlastnú podstatu. Prvé a najdôležitejšie je, že všetci sahadžajogíni sú vybraní.
Sú to ľudia, ktorých si vybral Boh. V tomto meste Dílí sú tisíce ľudí. Na celom svete je tak veľa ľudí, že trpíme preľudnením, ale v
sahadža joge je veľmi, veľmi málo ľudí. A keď ste boli vybraní prví, musíte si tiež uvedomiť, že ste základy. Ste kamene, ktoré
musia byť položené a musia byť silné, musia byť znášajúce, a preto je nevyhnutné, aby ste všetci, ktorých nie je veľa, ktorí ste
prvými lampami, ktoré osvietia iné lampy vo svete, musíte sa tešiť silou večnosti, silou Božskej lásky, silou Univerzálnej Bytosti,
ktorou ste.

Toto je meditácia. Takže ak sa ma sahadžajogíni opýtajú:„Čo by sme mali robiť pre meditáciu?” Buďte v bezmyšlienkovom stave,
to je všetko. Nerobte nič. Vtedy sa nielen pohybujte smerom k cieľu, alebo nevedomie sa vás postará, nielen to, ale tiež aj to, že
po prvýkrát vyžarujete Božskosť do prírody, do vášho okolia, do ostatných ľudí, ktorí sú s vami univerzálne spojení. Avšak sme
zvyknutí na jednu vec, a to, že musíme pre to niečo robiť, a preto niečo začneme robiť. Meditácia je najsahadža metóda. Potom
máme modlitby a tiež máme pudže. Ak sú modlitby vypovedané zo srdca, s pocitom úplného odovzdania sa a so želaním po
Večnom, tak budú vypočuté. Len o to požiadajte a ostatné príde krok za krokom.

Všetci sahadžajogíni majú problém. A majú problémy kvôli svojej minulosti, kvôli svojim snahám do budúcnosti. Keď máte teraz
problémy, tak v Sahadža joge ste sa naučili, ako ich prekonať. Existuje tak veľa metód okrem meditácie - veľmi dobre ich
poznáte, že musíte poznať, čo je čakra, kde je Kundalini. Ak Kundalini zastala v konkrétnej čakre, ktorá nefunguje, nemali by ste
byť z toho frustrovaní. Povedzme, že váš nástroj alebo vaše auto zastavilo na ceste, prečo by ste mali byť z toho frustrovaní?
Musíte spoznať mechanizmus. Musíte byť dobrým technikom, a potom to môžete dobre zvládnuť. Takže sa musíte naučiť všetky
techniky Sahadža jogy a zvládnuť ich. To môžete urobiť jedine vtedy, ak to dávate druhým a učíte sa tým, že ich naprávate a
naprávate sami seba.

Niet dôvodu byť frustrovaný. To je to najhoršie. Ak ste zo seba frustrovaný a nešťastný, tak potom to bude problém. Musíte sa na
sebe smiať a smiať sa na svojom mechanizme, ktorý sa pokazil. Ak sa začnete stotožňovať aj s nástrojom, tak tam nie ste. Nie
ste čakry, nie ste rôzne kanály. Ste vedomie, ste sila, ste Kundalini. Takže by ste sa nemali trápiť kvôli týmto veciam, ak nie sú v
poriadku. Ak nie sú, tak to viete vyriešiť.

Ako teraz vypli svetlá. Ak by svetlá vypli kvôli poruche elektriky, tak to je vážne. Ale ak svetlá vypli kvôli poistke, ó, tak ju môžete
vymeniť, to všetko môžete urobiť. Takže sa netreba trápiť, ak sú vaše čakry pokazené. Samotné trápenie sa alebo cítiť sa
frustrovaný je zlý postoj k Sahadža joge. „Sahadža” v inej terminológii tiež znamená „jednoduchá vec”. „Sahadža” znamená byť
sahadža, čo znamená - môžem povedať, ako povedal Tulsidas (Kabir): „Jaise rakha hu taise hi rahu” Udržuj ma, akého si ma ty
želáš. Takýto postoj prenesie vašu pozornosť dovnútra, lebo vonku je stratená, je opustená. Vonkajšia časť nás netrápi. „Akého
ma udržíš, taký budem.” A budete prekvapení, všetko veľmi dobre zapadne.

Dokonca niekedy môžete cítiť: „Mal by som niekam ísť, musím urobiť tento bhadžan, musím urobiť tieto veci” a niekedy sa to
neurobí. Niekedy sa kvôli chybe niečo neurobí tak, ako ste chceli. Musíte to prijať ako Božiu vôľu. To si želá. Je to v poriadku. Je
to želanie Boha a vy ste teraz zajedno s jeho želaním. Ste tu na to, aby ste sprostredkovali želanie Boha celému svetu a ak
začnete na tejto úrovni mať svoje vlastné želania a myšlienky o sebe, tak kedy sa stanete želaním Boha?

Toto „ja-stvo” musí preč. To je meditácia. Kde viac nie je „Ja” ale „Ty”. Kabirdasdži o tom napísal nádhernú báseň - keď je koza
živá, tak hovorí: „Mé, mé”, čo znamená „ja, ja”. Ale ak zomrie a jej črevá sú natiahnuté do strún a nejaký svätec ich upevní na
„tutari”, je to nástroj, ktorý mali ektari [s jednou strunou], ako to nazývajú. A potom tie struny ťahá s prstami, tak hovoria: „Tuhi,
Tuhi, Tuhi”, čo znamená: „Ty si, Ty si, Ty si”. Tak musíme zomrieť a musíme byť vzkriesení. Vy ste už boli, ale ako som vám už
povedala, Sahadža joga je kheer [indické sladké mlieko], alebo, ako to voláte, sladké jedlo pripravené v nevypálenom hrnci:



„Kachche ghade ki kheer hai [kheer uvarený v hlinenom hrnci]”. Takže hlina z nevypáleného hrnca sa tiež do toho zamieša. Ale
vaša pozornosť môže byť na kheer, na mlieku a nemusí si všímať ostatné blato z nevypáleného hrnca. Toto rozlišovanie je
spontánne. Je tam. Získali ste to: seba-uskutočnenie. Môžete sa cítiť. Viete, že to nie ste. Rovnako ste začali hovoriť o svojich
čakrách. Ale jediná vec, jediný problém alebo jediný defekt, ktorý má sahadžajogín, je to, že si stále myslí, aj keď je tam, jeho
pozornosť zamestnáva to, čo je vonku. To je jediný defekt. Ak je pozornosť odstránená … ako ju odstrániť? To je tá vec. To je prvá
vec. Ak raz poviete, „ako odstrániť?” Znamená to, že ste vytvorili trojdimenzionálne zapojenie sa. Vy nemáte odstraňovať. Už to
je! Ak je vaša pozornosť vonku, tak by som povedala: „Nie, vaša pozornosť musí ísť dovnútra. Ešte tam nevošla.” Ale je tam.
Sedíte tam. Ja sedím tu. Ale moja pozornosť je vonku. Musím len cítiť, kde som, to je všetko.

Niektorí to cítili, niektorí to dosiahli. Viete, že medzi vami sú niektorí, ktorí zašli veľmi vysoko.

Ďalšou metódou, ktorú používame, je pudža. Zistila som, že veľmi dobre funguje s ľuďmi - pudža - pretože uspokojuje veľa vašich
požiadaviek z minulých zvykov, keď cítite, že pre to niečo robíte. Potom začnete dávať to, čo si myslíte, že vám dal Boh -
požehnania. A Rišiovia a Muniovia zistili - sú to veľmi bystrí ľudia - zistili, ako potešiť Božstvá, ako potešiť Matku. Takže vám
povedali, tak ako vám povedali aj v tomto mojom živote, ako Ju potešiť. Povedali, že Ona je Stutipriya, čo znamená, že má rada
velebenie. Nie je to tak. Ale ak niekoho chválite zo srdca, znamená to, že to prijímate, a to je čas, keď čakry začnú vytvárať silu,
ktorou ste vyhodení, ktorou ste vpustení do Božieho kráľovstva.

Takže tieto metódy pudže a metódy modlitieb a metódy mantier boli vymyslené a objavené veľkými mysliteľmi v Sahadža joge,
veľkými majstrami Sahadža jogy. A je to úsilie, alebo môžeme povedať úsilie bez námahy, ktorým sahadžajogíni rozvibrovali
moje telo, vyťažili podstatu môjho tela, povedala by som. Urobili, urobilo sa, že samotné nekonečno sa uvoľnilo cez konečnú
bytosť. A funguje to, zapadá to, videla som to, veľmi dobre to funguje.

Ale viete, že po pudži som trochu unavená, lebo ak to nemôžete prijať, tú silu, tak sa mi chce spať a chcem sa zbaviť tých ďalších
vibrácií v „sušupti” [hlboký spánok], vstúpením do nekonečného stavu. Ak by ste mohli v rovnováhe prijať všetko, čo vyžarujem
pri vašej pudži, len tak to viac pomôže. Znamená to, že ak robíte pudžu, tak to aj prijímajte. Buďte v bezmyšlienkovom stave, keď
robíte pudžu, úplne sústredení na prijímanie. Ale ľudia sa počas pudže rozprávajú. Videla som, že sa pohybujú. Neviem, ako to
mám vysvetliť! Je to čas, keď niečo vyčerpáva nektár a vy ho vtedy len prijímate s plnou odovzdanosťou. Vyčerpá sa. Ak by ste v
tom čase cítili vibrácie mojich čakier, uvedomili by ste si, že dokonca aj drobné, veľmi malé kolieska v mojom tele sa pohybujú v
rôznych priestoroch, rôznou rýchlosťou, v rôznych dimenziách. A skutočne neviem, ako to vysvetliť! Ale viete, vytvára to melódiu.
Musíte ju prijať a je to melódia individuálne vhodná pre každého jednotlivca. A ak ju prijmete, tak vo vás spustí ten stav
nekonečna. Takže v čase pudže by ste mali vedieť, že celá vaša pozornosť by mala byť na prijímaní.

Dnes je veľmi veľký deň, Nový rok. Oddnes za dva roky začne Satja juga. Kvôli mnohým veciam je to veľký deň, po tomto je
oslavovaných deväť dní adventu Matky. Je to dátum, alebo by som mala povedať, moji predkovia začali kalendár a oni chápali, že
toto je deň, keď Matka začala tvoriť. A v tento deň, na začiatok vytvorila Šrí Ganéšu.
V štádiu Utpatti [prvé štádium Genesis] začala svoju prácu v tento deň. A preto dali tento deň ako prvý, lebo v tento deň veľmi
dávno začal čas. A preto je tento deň veľmi dôležitý a keď tento deň prekročíte, tak ste mimo času. V tento dátum musíte
nastúpiť a ísť nad to. Musíte nastúpiť na svoju dharmu, na svoje náboženstvo a ísť nad to „dharmatít”. Musíte byť tými troma
gunami a ísť nad ne „gunatít”. Ste tieto všetky tri. Ale kroky, na ktorých stojíte, musia byť v poriadku, alebo tie, ktoré ste prekročili,
musia byť tiež v poriadku. Takže ak ste nad tým, tak musíte tie kroky opraviť, ktoré ste nejako prekročili, čo môžete urobiť
pomocou meditácie, pudže, modlitby.
Ale najdôležitejšie, najväčší pokrok je dávať univerálne cez vašu univerzálnu bytosť. Všetci musíte venovať svoj život Sahadža
joge a dávať viac a viac. Medzi nami sú niektorí ľudia, ktorí dali veľa a tým tiež aj veľa dosiahli. Mustíte dávať, hovoriť o tom,
rozširovať a priviesť viac ľudí, aby to získali. Inak zostanú mimo evolučného procesu. Niet času, aby ste pochybovali a
premýšľali. Nestrácajte čas na všetky tie nezmyselné činnosti. Ak máte stále pochybnosti, je lepšie sa ich vzdať. Je najvyšší čas,
keď ste sa dostali do procesu.

Dnes vám želám šťastný nový rok na vašej ceste do duchovného života tohoto sveta. Myslite na všetkých sahadžajogínov, ktorí
sú od nás veľmi ďaleko a naše myšlienky by k nim mali niesť našu lásku a mali by byť požehnaní, tak ako ste tu požehnaní vy



všetci.
Dúfam, že v tieto dôležité dni, keď som tu, sa plne odovzdáte svojej emancipácii v týchto štyroch líniách, ako som vám povedala.
A nech príde akýkoľvek program, berte ho sahadža. Nemali by ste trvať na čase a načasovaní. Čokoľvek príde sahadža, prijmite
to.

Nech vám Boh žehná!

Šrí Matadži Nirmala Devi



1977-0101, Duša

View online.

Je to najvzácnejšia vec, ktorú máme v sebe. Vzácnosť vašej duše je nezmerná, a preto hovoria, že má večnú hodnotu. Pretože je
nekonečná. Nemôžete ju zmerať.

Hovoríme, že Boh Všemohúci je „sat-čit-ananda“. Sat znamená pravda. To, čo rozumieme v ľudskej terminológii pod pravdou, je
niečo relatívne. Avšak sat, o ktorom vám hovorím ja, je absolútny, je počiatkom všetkých spojitostí, súvislostí. Poviem vám
príklad, ako tomu máte rozumieť. Táto Zem má oceány, rieky a všetky možné druhy vôd, môžete povedať. Avšak zem ich všetky
obklopuje. Keby nebolo Matky Zeme, nemohla by žiadna z nich existovať. Môžeme teda povedať, že Matka Zem je oporou
všetkého, čo na nej existuje. Obopína nás, jestvuje v atómoch, jestvuje vo veľkých horách, pretože prvky sú súčasťou tejto Zeme.
Rovnako aj Boh Všemohúci, jeho časť „sat“, pravda, je oporou všetkého, čo je vytvorené alebo nevytvorené. 

Ďalší príklad pre sat, snažte sa porozumieť: Puruša, to jest Boh, sa v skutočnosti nezapája do tvorenia, je však katalyzátorom.
Príklad môže byť takýto: všetku prácu vykonávam ja, všetko tvorím, mám však v ruke svetlo. Bez svetla nemôžem urobiť nič.
Svetlo podporuje moju prácu. Avšak svetlo nijako nezasahuje do toho, čo robím. Rovnako ako svetlo je aj Boh Všemohúci len
svedkom. 

Jeho ďalšou kvalitou je však čitta, jeho pozornosť. Keď je vzbudená - v sanskrite je na to veľmi dobrý výraz – spurana, pulzovať -
keď pulzuje... Keď jeho pozornosť pulzuje, potom začne prostredníctvom svojej pozornosti tvoriť. 

A má tretiu kvalitu, ktorej hovoríme „ananda“. Ananda je pocit radosti, ktorý nadobudne vnímaním, prostredníctvom svojho
stvorenia. Je to radosť, ktorú nadobudne. 

Všetky tieto tri veci, keď sú v nulovom bode, kde sa stretajú, sa stanú Brahmovým princípom, v ktorom tvoria tieto tri veci jeden
celok, kde je úplné ticho: nič nie je stvorené, nič sa nemanifestuje, radosť splýva s pozornosťou. Pozornosť dospela k radosti,
splynula s radosťou a radosť splynula s pravdou. Tri kvality, takto skombinované, sa rozdelia a vytvoria tri fenomény. 06:37
Ananda, radosť v Bohu, sa presúva spolu s jeho tvorením a s pravdou. Keď sa radosť začne presúvať s tvorením, začne tvorenie
prechádzať nadol z prvého štádia pravdy k „asatu“ („asat“ – nepravda, pozn.). Od „satu“ k nepravde, k máyi, ilúzii. A v tom čase
sa začne tvorenie na pravej strane. Tvorivé sily začnú pracovať, a keď začnú pracovať, radosť, ktorá je tam obsiahnutá, ktorá je
na ľavej strane, ktorá je emocionálnou stránkou Boha, sa tiež stáva hrubšou a hrubšou. Stvorenie sa stáva hrubším a radosť
v ňom sa tiež stáva hrubšou. A sat, svetlo Boha, sa tiež stáva hrubším, hrubším a hrubším, pokiaľ nedosiahnu stav, v ktorom je
úplná tma tamo-guny, kde je stvorenie tvorivých síl zavŕšené a celý element radosti spí. 

Je to jasnejšie? Pochopili ste teraz Mahakali, Mahalakšmi, Mahasaraswati?

Preto Kristus povedal: „Ja som svetlo,“ pretože on reprezentuje sat, svetlo Boha. A svetlo Boha sa stane úplne hrubé, latentné,
mŕtve, keď dospeje do siedmeho štádia stvorenia. Všetky tieto veci prechádzajú hlbšie a hlbšie a stávajú sa hrubšími a hrubšími.
To je jedna strana paraboly. 

Druhá strana paraboly sa začne, keď stúpate späť k Bohu Všemohúcemu. Spomínaná hrubosť sa stáva ušľachtilejšou
a ušľachtilejšou, subtílnejšou a subtílnejšou, jemnejšou a jemnejšou. Pri tomto zjemňovaní napokon zistíte, že svetlo pracuje pre
evolučný proces. Hrubšie časti sa postupne stávajú osvietenými. Zistíte, že nižšie zvieratá nie sú natoľko osvietené ako vyššie.
Postupne sa aj radosť začne stáva subtílnejšou a, môžeme povedať, krásnou. Ľudské radosti sú omnoho krajšie ako zvieracie.
Takže aj radosti zmenia svoju manifestáciu v tom zmysle, že začnete vidieť viac a viac a vám sa dostáva radosti s omnoho
väčšími hranicami.  10:35 Napríklad pre psa nemá krása žiadny význam. Decentnosť, mravnosť nemá preň žiadny význam. Takže
keď dospejete do štádia človeka, vyviniete do patričnej miery svoj sat, ktorým je vedomie, vyviniete do patričnej miery svoju
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radosť a vyviniete do patričnej miery svoju kreatívnu činnosť. Keď sa parabola preklopí na druhú stranu, vidíte, ako prechádza
tvorivosť Boha do rúk človeka. Vidíte, ako radosť Boha prechádza do rúk človeka a ako jeho svetlo vstupuje do srdca človeka v
podobe duše. Je to prekrásne!

A v štádiu, keď ste sa stali ľudskou bytosťou... Ľudia hovoria, že ľudské bytosti majú dušu... Niežeby ju iné tvory nemali, ale
svetlo sa rozhorí jedine v ľudskej bytosti. Toto svetlo je príčinou toho, že hovoríme o náboženstve, že hovoríme o Bohu
a hovoríme o večných veciach. Je to však veľmi chúlostivé štádium byť ľudskou bytosťou, pretože v tomto štádiu treba poskočiť
len trošičku týmto smerom, zatiaľ čo vy začnete poskakovať tým a oným smerom. Spomínaný skok totiž nie je možný, pokiaľ
vedomie nedosiahne úroveň, na ktorej sa stanete nezávislými, a kým v tejto nezávislosti nenájdete svoju vlastnú glóriu
(veľkoleposť, nádhera, pozn.). Toto je ten stav, pretože vaša glória nemôže byť vašou, pokiaľ nie ste nezávislí. Pokiaľ ste otroci
alebo v područí niečoho, čo je hrubé, ako si môžete vychutnať večnú radosť, ktorú máte v sebe? Takže je to na vás, aby ste sa
vystavili viac tejto radosti tým, že sa budete stále viac a viac otvárať, stávať sa subtílnejšími a čistejšími, aby ste cítili túto radosť.
 Keď to viete, viete aj, že nemôžete po tom, ako ste dostali sebarealizáciu, cítiť, že ste sa etablovali, pokiaľ tieto tri fenomény
nezačnú navzájom splývať. Radosť v sebe musíte cítiť prostredníctvom svojho vedomia, inak ju nemôžete cítiť. Povedzme, že
nemáte oči. Ako by ste ma mohli vidieť? Keď nemáte vedomie vidieť ma, ako ma môžete cítiť? Ak nemáte vedomie cítiť ma, ako
ma môžete vidieť? Ak nemáte vedomie, aby ste ma počuli, ako mi môžete porozumieť? A až keď nadobudnete toto vedomie, len
potom sa vo vás prebudí radosť, pretože jedine prostredníctvom týchto subtílnych pocitov vedomia budete absorbovať radosť.
Tak ako ste teraz cítili jeho a povedali: „Ó, aké je to nádherné!“ Cítili ste sa veľmi šťastní. Cítite radosť stvorenia, ku ktorému
došlo. A človek je koruna stvorenia. 15:29 A čo sa týka „korunovačnej časti“, ide o veľmi krátku záležitosť,  veľmi malú. Jedná sa
o veľmi malú vzdialenosť. Možno ju prekonať v okamihu. Ide len o to, že tieto tri veci musia splynúť. A preto zisťujem, že hoci
dostanete realizáciu, necítite ticho, pretože ste sa nestali svetlom. Nepocítili ste radosť, pretože ste sa nestali anandou. To je
vaša ľavá strana. Vo všetkom je radosť! Len ako ľudská bytosť začnete vidieť radosti v štruktúrach, vo vzorkách. Vidíte kôru
stromu, rozviniete ju a vidíte vzory, hovoríte tomu veneer, vy to nazývate drsnosť a hladkosť, a ich súlad. Začnete v hmote vidieť
radosť z jej stvorenia. Teraz, po realizácii, začnete cítiť radosť stvorenia. Vrchol stvorenia je ľudská bytosť. A preto si
sahadža-jogín musí uvedomiť, že ak chce byť priateľský, ak sa chce zaujímať alebo sa zapliesť s človekom, ktorý je na nižšej
úrovni, taký človek mu nikdy nemôže priniesť radosť. Jediná vec, ktorú môže urobiť, je, pozdvihnúť toho človeka vyššie, na svoju
úroveň, a umožniť mu, aby tiež cítil rovnakú radosť, ktorú pociťujete vy. Povedzme, že sa muž, ktorý je umelcom, ožení so slepou
dievčinou. Aký to má význam? Nemôže sa tešiť z umenia vytvoreného týmto mužom. Takisto, ak sa zaujímate o ľudí zo svojej
rodiny, o svojich príbuzných, o svojich priateľov, to základné, najvyššie a najveľkolepejšie, čo im môžete dať, je dať im
sebarealizáciu, to jest radosť vašej duše. Nech na nich pôsobí radosť ich duše, ktorá je najcennejšou vecou. A toto je príčina
toho, že sa ľudia chvejú, mihocú a že sa cítia stiesnene - veľmi ľahko prichádzajú o svoju radosť. Kvôli maličkostiam, ktoré sú za
nami a ktoré sú uzavreté. 

Je ako oceán pred vami a ja som tam a chcem, aby ste do neho všetci vošli a tešili sa. Je to všetko pre vás, všetko bolo
vytvorené pre vaše potešenie. Musíte sa stať subtílnejšími a subtílnejšími. Márnime tu veľmi veľa času na veľmi hrubé veci.
Všimli ste si to. 

Translated by Jana Dallosova
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Rady realizovaným dušiam

Otázky a odpovede, 26.január 1977, Bordi, India

Budem sa snažiť zodpovedať všetky otázky, ktoré ste položili. Musím však povedať, že som bola šťastná, keď som počula
väčšinu otázok, pretože poukazujú na to, že vaše hľadanie odpovedí je stále subtílnejšie a subtílnejšie, že už viete o hrubej
stránke čakier a teraz chcete poznať ich subtílnejšie formy.

Takže prvá otázka, ktorá bola, ktorú by sme mali vziať ako prvú, je: „Ako sa čakry dostávajú do ľudských bytostí? Kedy? V akom
štádiu života?“ Mala by to byť totiž prvá otázka.

Táto otázka je taká, ako keď sa opýtate: „Kedy dôjde k tomu, že sa prvosienka dostane do štádia semienka?“

Je to čosi také, ako keď som vám predtým hovorila, že keď ľudská bytosť umrie, neumrie úplne. Umrie len časť z nej, a to v prvom
rade element zem. A ostatné elementy zostanú. Zvyšok tela zmizne a my ho nemôžeme vidieť, pretože sa nejedná o kompletnú
ľudskú podobu. Stále zmenšuje svoju veľkosť, Kundalini opustí telo a zostane von, mimo tela. A atma, ako nazývate dušu, tiež
opustí telo a zdržuje sa mimo tela, ktoré zostalo.

Konštitúcia tohto nového tela sa odlišuje od našej konštitúcie. Môžeme povedať, že vypnutá lampa má celé „telo“ okrem svetla.
Svetlo vyjde z tohto objektu von. Rovnako aj v človeku, ktorý umrie, duša a Kundalini opustia telo, sú však v blízkosti tela.  A to,
čo nasleduje, je veľkolepý proces, ktorý je fantastický. Je neuveriteľné, ako sa telo rozplynie do rozličných elementov. V prvom
rade však pochopme, že keď telá nadobudnú túto podobu, idú do takzvanej pretaloky (pretaloka – svet duší, pozn.). Tam sa
z nich stanú „semienka“, alebo sa tam neustále zmenšujú a zmenšujú, pokiaľ telo nevytvorí vajíčko a to, čo poznáte ako spermiu.
Tieto tvoria jedno telo. Neviem, či ste videli chromozómy, ako prebieha ich delenie. Jedná sa o úplné vertikálne rozdelenie. Ak je
chromozóm takýto, jedná sa o úplné rozdelenie a dôjde k úplnému oddeleniu. Rozdelia sa úplne. Preto jestvujú manželstvá
a výber partnerov, preto je všetko toto veľmi dôležité. Pri obyčajných telách tomu Boh neprikladá dôležitosť, môžu vzniknúť tak,
že môže dôjsť k náhodnému spojeniu. 5:07 Napríklad niekoho vajíčko sa môže skombinovať so spermiou niekoho iného. To sa
stáva na veľmi nízkom stupni evolúcie. Aj u ľudských bytostí sa to stáva, môžeme povedať u ľudí, ktorí nie sú natoľko vyvinutí.
Avšak väčšinou vajíčko odmieta spermie. Prijme len tú spermiu, ktorá má byť akceptovaná. Je to taká detailná, presná,
mikroskopická práca! Je to také fantastické, že je to až neuveriteľné. Nemáme ani potuchy o tom, ako na tom Boh pracuje. Je to
úžasné, že dokonca vajíčko samo od seba odmieta, neustále odmieta spermiu, ktorá nie je jej druhou časťou. A preto vychádza
toľko spermií a toľko vajíčok navnivoč. Viete si teda predstaviť, že jestvuje ohromná mašinéria, ktorá na tom pracuje. Obzvlášť
ľudia, ktorí sú realizovaní, keď sa títo narodia znovu, všetky božské sily sa spoja, aby zabezpečili, že sa tieto... aby bolo vajíčko
uložené do človeka, ktorý sa napokon isto stretne s človekom, ktorý má patričnú spermiu, aby nedošlo ku žiadnym problémom
ohľadne stretnutia. A božská sila sa všestranne stará o tieto veľké duše.

Práca Božej sily je naozaj fantastická. A to, ako dokáže vedomie Boha dohliadať na všetky miniatúrne veci sveta,  je nad ľudský
pochop. Vy nedokážete urobiť ani len takú maličkosť, ako je pripojiť toto k tomuto, pokiaľ tomu nevenujete ľudskú pozornosť.
Viete si teda predstaviť pozornosť Boha, ktorá sadí toľko semien do Matky Zeme a dáva vám také obrovské, mohutné stromy!
Pokladáte to za samozrejmosť, ak sa však na to zadívate, vypozorujete za tým aj túto fantastickú, dynamickú silu, ktorá to
vymyslí a tak perfektne urobí. My si však myslíme, že sa to všetko deje „automaticky“, a preto sa s tým dokážeme žiť. A preto
sme aj schopní poňať Sahadža jogu, mysliac si, že sa to všetko deje automaticky.

Druhá otázka je: „Kedy sa čakry, ktoré sú v tele, doň uložia?“

Existujú v tele a budú v ňom existovať. Samozrejme zakaždým, keď sa telo narodí a prejde novým hľadaním, dochádza k ich
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vylepšeniu. A aj Kundalini sleduje vždy, keď sa narodíte, čo robíte, ako sa vyvíjajú vaše čakry, ako sa to vypracováva. A istými
spôsobmi uvádza vás či váš parasympatický systém do rovnováhy. Môžete aj povedať, že univerzálne nevedomie uvádza
evolúciou čakry do patričnej formy a do patričného stavu.

Človek sa dopúšťa chýb. Hľadá. Hľadá jednu vec za druhou. Môže napríklad začať hľadaním peňazí, potom začne hľadať moc,
potom začne hľadať lásku. Mám na mysli svetskú, telesnú lásku. Môže začať hľadať citové prejavy, potom hľadá v umení, vo
všetkom. Napokon zistí, že nehľadal dobre, pretože nebol schopný dosiahnuť stav radostnej existencie. A pri tomto hľadaní sa
čakry neustále vyvíjajú a ponímajú.

Ďalej musíme vedieť, že tieto čakry sú definitívne živé entity, pretože v čase, keď je človek akože „mŕtvy“, nie sú všetky božstvá
v pracovnom móde. 10:12 Avšak živý človek má čakry, ktoré majú božstvá, vykonávajúce rozličné funkcie čakry. A je to veľmi,
veľmi subtílna práca. Možno ich nazvať aj reflektujúcimi zrkadlami na rozličných úrovniach nášho vedomia, v ktorých sa odrážajú
božstvá umiestnené v prapôvodnej bytosti, vo Virátovi. A tieto, keď sú prebudené, začnú uskutočňovať plány Boha. V niektorých
ľudských bytostiach, keď hľadajú, tieto čakry zistia, že daný človek alebo subjekt zachádza v niečom do extrému. A to sa stáva,
pretože ľudská bytosť má slobodu výberu 11:33 a vo svojej slobode zachádza do extrémov. A zachádzaním do extrémov sa jeho
čakry ničia. Zachádzanie do extrémov je to, čomu hovoríme hriech. Byť v strede, viesť umiernený, jednoduchý, vyrovnaný život
a držať sa hodnôt, ktoré nás držia pri živote, je najlepší život. Ak však začnete zachádzať do extrémov, začnete hrešiť. A hriech
je... V Biblii sa píše: „Odplatou za hriech je smrť.“ Takže dôjde k „úmrtiu“. Nejde o smrť v pravom zmysle slova, dôjde však k tomu,
že sa časť čakry poškodí. Môže sa jednať o fyzickú túžbu, môže to byť mentálne úsilie, emocionálne, môže byť to duchovné
úsilie, môže to byť hocičo. Ak neustále čosi nevyvážene vypracovávate, potom sa čakry na rozličných miestach poškodia. Preto
sa vaše čakry ničia.

Čakry sú v súlade s naším vedomím v rozličných stavoch. Doktor, ako aj my všetci, napríklad vie, že máme v tele pletence.
Vieme, že máme rozličné pletence. Môžeme napríklad spomenúť panvový pletenec, máme solárny pletenec, máme aortický
pletenec, máme srdcový pletenec, máme krčný pletenec, máme optickú chiazmu, máme limbickú oblasť, ktoré majú pracovať.
Alebo máme hypofýzu a šuškovité teliesko v optickej chiazme a máme limbickú oblasť, kde sú isté body, ktoré sú aktívne. To vie
každý doktor, pretože testovali dokonca limbickú oblasť niektorých opíc a zistili, že ak pomocou elektriny vzrušíte limbickú
oblasť opíc, pociťujú veľkú radosť. Takže všetky tieto čakry v tele ľudskej bytosti pociťujeme len ako hrubé prejavy, ktorým
hovoríme pletence v parasympatickom a sympatickom kanáli. Všetky sú prepojené, ako som vám povedala, sympatický nervový
systém (pravý a ľavý, pozn.) prechádza z oboch strán a vytvára stredný, parasympatický kanál. Takže to, či parasympatikum
pracuje dobre, závisí od rovnováhy medzi týmito dvomi sympatickými kanálmi. Keď sa rovnováha naruší... Obidva môžu vytvoriť
nerovnováhu. A keď je rovnováha narušená úplne, začnú konať na vlastnú päsť, 15:01 a to je takzvané úplné „vyslobodenie“ sa
človeka z Božej milosti. Keď sa od nej úplne „oslobodí“, začne upadať do stavu, môžete povedať, rakšasov. Je na ceste do pekla,
chcem povedať, že prechádza do iného stavu vedomia, kde necíti, kde si neuvedomuje svedomie. Nepozastaví sa nad ničím. Je
schopný zabiť stovky ľudí bez toho, žeby mal z toho zlý pocit. Príde o celú svoju emocionálnu stránku a príde aj o všetku
múdrosť. Čo v ňom zostane, sú jeho vlastné ambície, jeho vlastné želanie, jeho vlastná podlosť. Koná ďalej a necíti žiadne výčitky
svedomia či zábrany pred Bohom ani pred vlastnou dharmou.

Čakry sú teda pre nás veľmi dôležité, pretože nám v prvom rade dávajú rovnováhu pre náš každodenný život. Dávajú nám...
(prerušenie nahrávky) ...o Bohu a môžeme premýšľať o subtílnych veciach a abstraktných veciach. Všetko toto je možné vďaka
čakrám.

Ak sa ma opýtate: „Majú zvieratá čakry?“ Majú. Nemajú ich však všetky oddelené, niekedy sa jedná o konfúzne čakry, ktoré nie sú
od seba oddelené, a nie sú všetky otvorené, pretože ich  evolučný proces nie je zavŕšený. Videla som však, že niektoré zvieratá
majú prebudenú Kundalini a jedná sa o realizované zvieratá. Videla som také. Takže aj zvieratá môžu byť veľmi dharmické,
dharmickejšie ako ľudia. A niekedy sa čudujem, ako je možné, že dokážu rozlišovať lepšie ako ľudské bytosti. Okrem toho sú
zvieratá držané pod kontrolou Boha a robia všetko, čo ich drží pri živote. Nemusia o tom premýšľať. Pes je napríklad psom,
mačka je mačkou a tiger je tigrom. Jedine ľudská bytosť môže byť psom, môže byť škorpiónom, dokáže byť hadom a dokáže byť
svätcom. Jedine u ľudských bytostí je teda možné, že medzi nimi nájdete všetky jestvujúce zvieratá. Môže prísť také obdobie, že
tieto zvieratá vyjdú na povrch, a vás prekvapí, ako odrazu vyskočia a začnú na vás brechať. Také sú teda ľudské bytosti, pretože



všetko, čím sme v našej minulosti boli, je v nás. Všetky zvieratá, ktorými sme boli, sú v nás. Všetko je teda tam, je tam však aj
všetko, čím sa staneme. A všetko, čo dosiahneme, je tiež tam.

Pre ľudské bytosti jestvuje budúcnosť, minulosť, prítomnosť, ale pre Boha nie. Pre neho je teda plánovanie, organizovanie
a manažovanie veľmi jednoduchou záležitosťou, pretože ak nemáte spomínané obmedzujúce faktory, organizuje sa vám
jednoducho omnoho lepšie. 18:53 A jeho metódy sú, tak povediac,  založené na jeho vedomí, štatúte, všemohúcnosti. Dá sa aj
povedať, že je to jednoducho jeho naturel: je taký, že dokáže zariadiť veci tak dobre, že keď sledujete jednu udalosť za druhou,
nedokážete vysvetliť, ako to zariadil a ako k tomu došlo. Robí to len preto, že je to schopný robiť. Nemusí to všetko robiť tak, že
by sa to snažil pochopiť a že by o tom premýšľal, ako to robia ľudské bytosti, pretože on nemusí ani len premýšľať, pretože je
tým, on je tou silou a on je ten, kto všetko robí. On je vedomie, takže robí všetko bez toho, aby do toho vkladal nejaké úsilie. A je
to veľmi odlišný stav, ktorý možno ako sahadža-jogíni dokážete pochopiť: len pohýbete rukou a Kundalini začne stúpať na
druhom konci! A mohli by ste povedať: „Prečo sa vôbec dvíha?“ Musíte sa nad tým zamyslieť. Ste realizovaní, preto to dokážete
urobiť, nedokáže to však človek, ktorý nie je realizovaný. Nech si dá ruku takto sto krát, nič sa nestane. Len vy dokážete dvíhať
Kundalini. Dôvodom je, že vaše vedomie je iné a jeho vedomie je iné. Vaše sily sú iné a jeho sily sú iné. Takže rovnako Boh, ktorý
je všemocný, môže pohnúť jedným prstom a pohne celý vesmír. Je koniec koncov Boh. A preto sa ľuďom hovorí, že je lepšie, ak
majú vieru v Boha, pretože to je najlepší spôsob, ako vyriešiť váš problém. Ak budete stále nad ním premýšľať, zbláznite sa. Musí
teda jestvovať istý bod, kedy ho budeme môcť pochopiť, inak sa všetci zbláznime v snahe pochopiť (Šri Matadži sa smeje)
a všetci sa zbláznime premýšľajúc: „Čo to všetko znamená? Je to nad náš pochop, je to priveľa!“

Formy vášho vedomia sú však teraz natoľko subtílnejšie, že dokážete pochopiť veľmi veľa vecí a dokážete pochopiť subtílnejšie
spôsoby konania Boha, ako aj to, čoho ste prostredníctvom subtílnych metód schopní vy. Môžete hovoriť o subtílnejších veciach,
avšak povedať to niekomu, kto nie je sahadža-jogín, by bolo bláznovstvo. Nechápali by ani slovo z toho, čo hovorím. Je to určené
len pre ľudí, ktorí sú sahadža-jogíni.

Došli sme teda k bodu, kde som povedala: „Na hrubej úrovni sa prejavujú ako pletence  v ľudskej bytosti.“ Toto je známe na
hrubej úrovni.Vy ste teraz videli subtílnu formu, sukšmu, ako sa tomu hovorí. Subtílna forma existuje v ľudských bytostiach, čo
môžete vidieť – videli ste to – v subtílnej forme ako energiu. Keď začne pulzovať, pozorovali ste jej pulzovanie. Táto subtílna
forma je však vo dvoch formách. Jednou je sukšma a druhou je ati sukšma (veľmi subtílna, pozn.). V sukšme ste preto schopní
vidieť človeka, ktorý je realizovanou dušou. Ak ste realizovaná duša, môžete vidieť dokonca aj čakry v tom zmysle, že ste ich
schopní cítiť na svojich prstoch.

Nerealizovaný človek môže vidieť pulzovanie Kundalini v rozličných čakrách na vlastné oči. Môže. Ak sa pozerá pozorne, môže
vidieť jasne rozličné čakry. A vy ako sahadža-jogíni ich môžete cítiť na svojich prstoch a v kolektívnom vedomí ich môžete cítiť aj
vo svojom vnútri, môžete povedať, v druhom štádiu sukšmy. Jestvujú, dá sa povedať, tri štádiá: sukšma, sukšmatara (subtílejšie)
a sukšmatam (najsubtílnejšie). Tieto tri je možné vypozorovať. Prvý stav je rozoznávanie na prstoch, môžete povedať, že sa
jedná o stav sukšmatara. Videnie očami je však sukšma. A ak cítite na prstoch alebo ak cítite vo svojich čakrách, je to... môžete
povedať, že je to sukšmatam. 23:31 Vidíte ich teda v troch formách. Ak ich niektorí ľudia necítia na prstoch, môžu ich cítiť aj na
čakrách. Takže ich môžete vnímať tromi spôsobmi. Je však ešte štvrtý spôsob, kde ste, môžete povedať, v karane, v stave
karana. Je to vyšší stav. Takto môžu cítiť realizované duše. Takto môžu cítiť tí, ktorí sa narodili ako realizovaná duša, a v tomto
stave jednoducho vedia, ako počítač. Nestarajú sa o to, čo to je, nenastavia ruky, ani nič. Jednoducho to cítia. Tak, ako ste to
videli aj u mojej vnučky. Jednoducho vie, čo je čo. Len jej poviete: „Pozri“ a okamžite povie: „To je to, to je to.“ Tak to funguje.
Vedia to jasne, absolútne: „Je to to.“ Teraz by ste mohli povedať: „Ale ako to vedia?“ Tento proces sa však stane takou
kompaktnou vecou... chcem povedať, že sa to jednoducho udeje. Ako keď ma napríklad tu pichnete, okamžite sa ruke pohne
dozadu. Celý reflex je taký rýchly, že by sa dalo povedať, že za tým nie je žiadny mechanizmus, že je to len reflexné konanie.
Rovnako funguje aj toto ako reflexné konanie, takže si, viete, nemusíte kvôli tomu lámať hlavu. To je stav, ktorému hovoríte
karana. A jestvuje aj mahakarana. Toto je tretí stav, je tak? A dokonca aj v stave karana sú tri stavy, podľa ktorých človek cíti.
Povedala by som, že ich nemusím vysvetľovať, pretože je to nad váš pochop, ľudia. Ak ste sa však narodili ako realizované duše,
pochopíte, že rodená realizovaná duša okamžite postrehne nerovnováhu troch kanálov v človeku. Okamžite ju postrehne!
Dokáže prekuknúť, viete? Je to múdrosť, ktorú nadobudla vo svojich predchádzajúcich životoch, keď sa narodila v minulosti, a,
keď niekto príde, okamžite postrehnú jeho nerovnováhu. A všetko, čo povedia, je veľmi múdre a plné pochopenia, pretože vidia



nerovnováhu týchto troch gún. A podľa svojich vlastných gún, podľa toho, ktorá má prevahu, jestvujú v nich tieto tri stavy.

Podľa toho, ako o tom hovoria. Niektorí ľudia majú... Povedzme, že sú skôr tamo-gunovia. To jest tí, ktorí patria k veľmi
emocionálnym typom ľudí. Sú veľmi emocionálni, pozerajú sa teda na človeka cez emócie, viete? Podľa toho, čo v sebe cítia.
Hovoria tomu „cítiť s niekým“: „Cítil som s tým človekom. Cítil som to tak.“ To je slovo, ktoré používajú.

Povedzme však, že daný človek je radžo-guny. Je skôr zameraný na... Pracoval na radžo-gune, napríklad sa modlil k Slnku, modlil
sa k... Taký, čo robil gayatri a modlil sa ku všetkých nebeským telesám a takisto k piatim elementom. Viete, ak robil yagye
a podobne, je radžo-guny. Takí ľudia vidia v podobe svetiel, elektrických foriem. Vidia ich teda ako farby a formy.

Jedni ich teda vidia ako čosi emocionálne, druhí ako farby alebo, môžete povedať, ako nejaké formy. Vidia ich ako formy, farby,
svetlá. Vidia elektrické prúdy a niektorí ich vidia ako rozličné kvety.

Máme teda cítenie, ako aj tieto, ako im hovoríte, „radžogunové“ prejavy, pri ktorých môžete svojimi oči vidieť samotné stvorenie.
Máme však aj cítenie. Takže človek, ktorý vníma skôr cítenie, ktorý veľmi ľúbil a ktorý bol aktívny v tejto oblasti života, ktorý bol
oddaný, môžete povedať oddaný človek, ktorý sa modlil k Bohu a plakal za ním, žiadal ho o pomoc a nariekal pred ním z celého
srdca, taký človek bude inú osobu skôr cítiť, a človek, ktorý je viac oddaný formám a veciam, môžeme povedať, vidí inak,
v podobe foriem, 28:05 okrem toho vidia ľudí ako farby, pretože majú aj farby. Sú tam farby a taktiež zvuky. Zvuk je tiež jeden
z elementov, takže vnímajú zvuk. Vidia ho aj, keď sa Kundalini pohybuje. Vidia pohybujúci sa zvuk. Väčšina z tých, čo to videla,
boli ľudia, ktorí meditovali, môžeme povedať, v štýle Patandžaliho meditácie, kde žili osamote ako Parašurama. A títo vidia
formy, vidia pohyb Kundalini cez čakry. Keď nimi prechádza, vytvára zvuk, slovo. A tak študovali každý zvuk – ako bol vytvorený,
aký zvuk bol vytvorený, aký zvuk sa vytvoril, aká farba tam bola. Jedná sa teda  o jednostranné, „pravostranné“ poznanie ľudí,
ktorí prešli na pravú stranu a potom hovorili: „Toto sa vytvorilo, tamto sa vytvorilo a potom vznikol tento zvuk.“ Neskôr vytvorili
jazyk. To, čo vytvorili,  je pôvodná podoba sanskritského jazyka. Hovoria mu aj devavani (jazyk bohov, pozn.). A preto božstvá
rozumejú najlepšie sanskritu. Keď hovoríte sanskritské mantry, úplne im rozumejú, viete, veľmi rýchle, pretože majú spomínaný
pôvod.

Študovali ho teda a tým to skončilo, zatiaľ čo ostatné jazyky v Indii, z väčšej časti, boli odvodené zo sanskritu a pretvorené do
inej formy. Ako iná forma sanskritu vznikol takruta-sanskrit, potom päť jazykov: madadčina, paišašina  maráthčina... Všetky tieto
jazyky, ktoré sa objavili, sú teda jeho obmenami. Jazyky v iných krajinách, ktoré vznikli, boli tiež, samozrejme, prejavom Kundalini,
avšak učili sa ich väčšmi zo... zo slov, prichádzajúcich zvonka. Napríklad zo zvuku vejúceho vetra – volajú ho „ssss“, takže
hovoria „s“. Takto. A z prírody. Všetko sa naučili zvon, pretože ich prístup bol skôr objektívny. Objektívny prístup je teda vždy
trošku podružnejší ako subjektívny, pretože subjektívny je zvnútra a objektívny je zvon. Keď teda vychádzate z niečoho
objektívneho, odchyľuje sa to od hlavného zvuku, ktorý prichádza zvnútra... Viete, je trochu menej rýdzi. A vy viete, čo je
objektívny a subjektívny prístup. Takže toto sa udialo s niektorými jazykmi. Niektoré jazyky sú veľmi, veľmi blízke sanskritu,
zmenili sa však podľa ich gún.

Ďalej, satva-gunovia, „stredno-cestní“ alebo satva-gunovia, ako im tiež hovoria, sú ľudia, ktorí majú v sebe skôr viac satva-guny.
Títo vidia čakry v pravej podobe. Satva-gunov však nemožno zamieňať s ľuďmi, ktorí veria, že ak jete toto, potom ste satvik, ak
jete tamto, ste tamasik alebo, ak robíte toto, jedná sa o satvika alebo je to satvik, ak nikoho nezabije. V tomto si musíme urobiť
jasno. Musíte napríklad vedieť vysvetliť, prečo Krišna zabil tak veľa rakšasov. Bolo to absolútne „satva“. Bolo to dharmické,
absolútne dharmické. Prečo zabila Durga tak veľa rakšasov? Musela dokonca piť krv toľkých rakšasov!

Všetko, čo je dharmické, čo je múdre, čo predstavuje správnu cestu je výtvorom ľudí, ktorí nie sú ani príliš na tejto strane, ani na
tej strane a ktorí presne vedia, aký je správny spôsob nazerania na život. To sú ľudia, ktorí sa narodili s realizáciou. Jedná sa
o veľmi, veľmi nevšedný úkaz, je ich veľmi málo. Povedala by som, že Budha a Mahavira sú snáď jediné dve ľudské bytosti, ktoré
prešli mnohými životmi, prechádzali z jedného extrému do druhého a napokon zistili, že zachádzať do extrémov nie je správne.
32:49 Napriek tomu nedosiahli úplný rozmer inkarnácie. Bolo však potrebné vytvoriť týmto spôsobom model, ktorý by neustále
ukazoval človeku pevnú métu, ku ktorej treba rásť. A jedná sa o rozličné modely, ktoré sú v nás umiestnené v našich čakrách.
A tieto modely sú dokonalé méty prislúchajúce týmto čakrám.



Takže to, ako niekto vidí čakry a akú im prikladá dôležitosť, závisí na povahe človeka, ktorý sa na ne pozerá.

Zoberme si teraz človeka, akým bol napríklad Šankaračarya. Jedná sa o realizovanú dušu, ktorá sa narodila veľa krát. Nenarodil
sa realizovaný raz, narodil sa realizovaný mnohokrát a je ten, kto je v strede, ak je to možné povedať. Takže keď hovorí o svojej
muladhára-čakre... Prekonal túto cestu veľa razy a prechádzal do subtílnejšej a subtílnejšej formy. Takže ak on povie, že ak je
muladhára-čakra otvorená, potom môžete chodiť po vode, je to správne. Pretože je v toto subtílnom štádiu rastu. Človek sa musí
povzniesť raz, druhý raz, tretí raz, štvrtý raz a potom, viete, dosiahnete stav, kde začnete rásť. Ale ani potom nie je dôležité chodiť
po vode. Čo je také dôležité na chodení po vode? Nie je to nič také dôležité, pretože vidíte, je to ľahké, môžete si zobrať loď
a „prechádzať sa“. Nie je to nič také ohromne dôležité. Chodenie po vode môže byť aj znakom pravej strany. Schopnosť chodiť
po vode či, povedzme, lietať vo vzduchu je pravostranná. Všetko toto sú pravostranné veci, ktoré možno urobiť aj pomocou
loďky, alebo, toho, čomu hovoríte lietadlo. Alebo môžete dokonca použiť bhúta. 34:53 Niekedy na to môžete použiť mŕtvu entitu
a môžeme ju primäť k tomu, aby vás zobrala kamkoľvek, kde chcete. Je to možné urobiť, táto ESP záležitosť nie je nič iné. Možno
to teda dosiahnuť aj inými metódami, preto to nie je nič také dôležité, že by ste... Niekedy je to veľmi zavádzajúce, keď vidíte, že
niektorí ľudia dokážu lietať vo vzduchu! Hovoria, že to urobili v subtílnej forme. Nevidíte, že by sa pohybovalo ich telo, ale môžete
vidieť, že to cítia. Rozdiel je v tom, že ľudia, ktorí sú realizovaní, môžu viesť sami seba a vidia, že sa pohybuje aj telo, avšak tí, ktorí
nie sú realizovaní, zistia, že ich subtílne telo bolo vybraté von a že ich vedomie ide s nimi (s bhútmi, pozn.) niekam inam a že
sedia na vrchu domu a pozerajú sa sami na seba, ako si tam sedia. Udeje sa to teda takto. Nie je to nič iné ako to, že mŕtva entita
jazdí na duši. Takže na tom nie je nič veľkolepé. Je to všetko pravostranný humbug.

Ľavá strana, ako som vám povedala, je emocionálny pocit z vecí. Cítite nevýslovnú lásku k iným a, viete, niekedy ľudia... Povedala
by som, že Sainath bol jeden z tých, ktorý mal v sebe tento ľavostranný dar a bol stelesnená láska. Chcem povedať, že bol
natoľko naplnený láskou k ľuďom, že tam raz bola žena, ktorá bola veľmi chudobná a nemohla sláviť Diwali. Nevedel sa cez to
preniesť a dal jej trochu vody. A tá voda bola ako olej a zapálila pomocou nej svetlá. Je to fakt, môžete to urobiť, je to možné.
S touto silou môžete aj rozmnožiť jedlo a robiť podobné veci. Môžete rozmnožiť potraviny, ako to urobil Ježiš. To je tiež táto
strana.

Takže všetky tieto veci sa tiež objavia v osobnosti. Niektorí ľudia ich majú viac. Iní ich majú ešte viac a niektorí majú všetky tieto
kvality. Niektorí, tí, ktorí sú inkarnáciami, môžu urobiť všetko. Všetko, čo chcú. A použijú čokoľvek chcú, urobia, čo chcú, a ak
nechcú použiť žiadne sily, nepoužijú ich. Je to teda podmienené týmto a nie je to nič dôležité. Povedzme, že niečo vidíte, potom
je to v poriadku, môžete vidieť, je to niečo dobré. To však neznamená, že sa toho musíte držať ako kliešť. Snažte sa dosiahnuť to,
čo nevidíte. Napríklad vidíte, že  niekomu vychádza z hlavy svetlo. To je jedna stránka pozerania sa na veci. Ďalšia je, že môžete
druhého človeka cítiť. Necítite druhého človeka? Aký je, ako sa k vám zachová, ako sa zblížite s tým človekom? Máte s ním
zľutovanie, pretože nie je tam, kde ste vy? To je ďalšia vyrovnávajúca vec, 37:46 mala by sa však robiť... Je veľmi nebezpečné, ak
ľudia, ktorí sa snažia veľmi pomáhať iným, nie sú sami patrične upevnení. Takže by som vás mala znovu upozorniť, že keď
začnete vidieť svetlá a podobne, snažte sa pamätať na to, že sa pohybujete po jednej strane, pretože skôr vidíte. Buďte teda
milosrdnejší vo svojich slovných prejavoch, v prihováraní sa, vo svojom správaní, snažte sa cítiť viac lásky, pretože to znamená,
že vaša pravá strana sa vyvíja viac a ľavá strana, teda srdce, menej. Musíte teda dvíhať svoju Kundalini zľava a sprava. Toto je
však všetko len mechanické vypracovávanie, len myšlienka: „Ó, musím si viac vyvinúť srdce.“ Musí sa vytvoriť rovnováha: musíte
aj cítiť s inými.

Teraz, cítenie s inými nemožno vysvetliť. Ako cítim s inými ja? Ak sa niekto niekde rozplače, mám jednoducho v očiach slzy,
automaticky. Aj keď neplačete, ak vás niečo raní, pocítim v sebe tento pocit poranenia. Takto, viete, by ste naozaj mali cítiť
traumu, pocit zúfalstva a plač. Samozrejme, musím povedať, že ho niektorí ľudia majú priveľa, nemajú však druhú stranu. Mali by
ste teda mať obe strany a oboch vyrovnávajúcich „režisérov“. Tí, ktorí skôr vidia veci, by sa teda nemali stále zaoberať tým, čo
vidia: „Deje sa to takto, dobre.“ Keďže robili tapasye, vidia veci a Sahadža joge to veľmi pomáha, pretože môžete sami vidieť, kto
je realizovaný, kto nie je realizovaný, to a ono. Avšak stále je vo vás „sucho“. Ak je vo vás sucho, mali by ste sa snažiť rozvíjať
druhú stranu. Mali by ste sa snažiť rozvinúť to, čo vám chýba. Nech máte čokoľvek, neuspokojte sa s tým. To je najlepší spôsob,
ako môžete rásť. Tí ľudia, ktorí vidia veci, by sa teda mali snažiť druhých cítiť. Keď cítite iných, mali by ste sa snažiť vidieť veci.



A takto sa to dá do poriadku.

Takto to teda je. A v stave mahakarana... Čo sa týka mahakarany, jedná sa o veľmi, veľmi subtílny stav, v ktorom sú čakry, ktoré
majú božstvá, spojené, sú do istej miery odrazom božstiev Virátu. Božstvá vo Viráte sa vo vás zrkadlia a sú prebudené a začnú
sa pohybovať a vypracovávať všetko tak, ako to má byť. Do stavu karana je to veľmi dobré, avšak stav mahakarana je úroveň, na
ktorej je to, čo nazývate objektom. Objekt a odraz sú reálne. V ňom môžete preniknúť k objektu, čo je veľmi hlboký stav mysle,
kde ste s objektom, a keď ste v objekte, ste veľmi blízko stavu inkarnácie.

Môžeme teda povedať, že čo sa týka vás, ľudí, mali by ste sa snažiť chápať na úrovni karana-stavu, pretože ako sa dostať nadeň
a ako tam prejsť, nie je práve teraz aktuálne. Aký má význam hovoriť o niečom, čo je veľmi vzdialené? Budeme o tom teda hovoriť
neskôr. Takýto je však štvrtý stav čakier. 41:00

Teraz, tentza prašna? Ah, te chakra. Ha. (Marátčina: „Jeho otázka? A, o čakrách, áno.“ pozn.)

Hovorí, že ich vidí v protismere k smeru hodinových ručičiek. Naozaj ich tak vidíš, pretože väčšina ľudí, ktorí ich videli, ich videli
na druhých ľuďoch. A keď ich vidíte na druhých ľuďoch zozadu, potom ich vidíte v protismere k smeru hodinových ručičiek. Ak sa
však pozeráte na ne spredu, vidíte ich v smere hodinových ručičiek. Preto je to.

Jogín: Nie, čo hovorím ja, že cítite čakry pohybovať sa, ste mimo svojho tela, aj tak sa čakry pohybujú proti smeru hodinových
ručičiek.

Šri Matadži: Áno, to závisí... Viete, čo som vám práve povedala, že čakry sú, povedzme, napríklad pre obyčajnú ľudskú osobu
ničím iným ako prostými pletencami. Pre realizovanú dušu sú viac než to. Čím väčšmi teda prenikáte do kola svojho vedomia,
tým viac sa začnú čakry manifestovať. Napríklad moje čakry pracujú všade navôkol. Všade. To je rozdiel. Závisí to teda na
vedomí človeka, nakoľko je človek dušou. Koľko je, povedzme, svetla, natoľko sa šíri. Podľa toho, aké je silné. Takže takto to je.
(Marátčina)

Zostala nejaká otázka k čakrám?

Jogín: O počte lupienkov.

Šri Matadži: Áno, áno. Počet lupienkov je tiež hrubá záležitosť, viete, pokiaľ sa nedostanete do istého štádia, v ktorom boli vaše
lupienky vytvorené, pretože je v tom trochu matematiky, trochu matematiky. A všetka táto matematika bola vypracovaná
v ľudských bytostiach tak, ako je. Toto je však... Môžeme napríklad povedať, že v človeku je svetlo. Povedzme 25... Ako tomu
hovoríte? Wattové. Dvadsaťpäť wattové. Teraz, dvadsaťpäť wattov treba konvertovať na, povedzme, šesťdesiat wattov, alebo tak
nejak. 43:15 Musíte mať pred očami dimenziu, do ktorej človek alebo príslušná časť bude rásť. Je okolo toho veľká matematika,
viete? Okolo dimenzie, do ktorej bude rásť a okolo sféry, do ktorej prenikne. Môžete si zobrať ako príklad muladhárovú čakru.
Muladhára-čakra má v skutočnosti štyri lupienky, pretože kryje štyri stránky ľudskej osobnosti. Nie sú to abstraktné výpočty, sú
to štyri stránky osobnosti. A piata stránka, pohyb do piatej stránky sa nedeje v muladhárovej čakre. Dochádza k nemu nad
muladhárovou čakrou.

Prostredníctvom nej sa teda prejavujú štyri dimenzie. Jedná sa o rozličné dimenzie človeka na daných úrovniach, ktorých sa
dotknete týmito tattwami. Takto sa to počíta. Vo svojej knihe som z väčšej časti veľmi detailne uviedla, aké sú dimenzie, ktorých
sa na danej úrovni dotknete, a ako ďaleko zájdete. Tá istá muladhára však neskôr nadobudne len dva lupienky. Lenže tieto dva
sú také subtílne a agilné, že... že všetkým veľmi ľahučko preniknú.

Závisí to od... Môžete povedať, že v stroji sú prepojenia a rozličné druhy skrutiek s rozličnými zárezmi. Teraz, ako to vypočítali?
Je tam inžinier, ktorý vie povedať, prečo to tak je. Jedná sa teda o veľmi detailnú prácu a všetko bolo vypracované s ohľadom na
dimenzie, do ktorých sa človek má dostať. Všetko toto je vypracované a na úrovni danej čakre dosiahnete len dané dimenzie. Má
to teda zmysel.



Nie sú v nej však len štyri podčakry. Vo vnútri má mnoho lupienkov a je veľmi zaujímavá. V skutočnosti predstavuje muladhára
celú veľkú kapitolu: koľko záhybov je vo vnútri a ako tieto veci pracujú, koľko majú záhybov a čo podnecujú a nakoľko sa
otvárajú, pretože to všetko je dimenzia, ktorú vypracovávajú. Ak si napríklad zoberiete banyanový strom, jeho semienko je veľmi
malé. Banyanový strom má najmenšie semienko. Prečo je to tak? 45:32 A prečo je také mikroskopické? Pretože je veľmi
dynamické. Vo vás všetkých je to vypracované tak, že to funguje ako kapsula. Viete? A jedná sa o kapsulu, ktorá má vypracovať
danú dimenziu. To, čo som opísala, je teda vcelku značne prepočítaná vec. Opísala som úplne len muladháru. Avšak, keďže to
bolo také rozsiahle už pre jednu čakru – muladháru, vzdala som sa idey urobiť to pre druhé. Len som sa o nich zmienila. Len zo
samotnej muladháry, keď som ju začala opisovať, vznikla taká obrovská, rozsiahla vec! Takže som to vzdala a povedala si: „Pre
druhé to radšej nebudem robiť.“ Je to dosť komplikovaná téma, viete, a... Viete, Boh má svoje vlastné pole pôsobnosti alebo svoj
vlastný štýl plánovania a my sa ho nemôžeme vypytovať. Robí to podľa svojej vlastnej chute, má svoj vlastný štýl. Lenže za jeho
rozmarom je pochop, súdnosť. Za všetkým.

Niekedy prídete na to, že keď sa snažíte niečo zistiť a pýtate sa ma na isté veci, že sa vám snažím odpovedať iným spôsobom.
Pretože Boh má vlastné metódy na to, ako niečo robí. Rozumie veciam, a to je základ toho, ako koná. Napriek tomu som sa
snažila objasniť aspoň muladhára-čakru, pretože ľudské bytosti musia pochopiť, ako zložito boli vytvorení, ako si dal Boh záležať
na tom, aby umiestnil muladháru tak dobre, ako do nej umiestnil záhyby, prečo je to živé „zariadenie“, ako pracuje, pretože ľudia
by mali chápať dôležitosť svojich čakier a dôležitosť svojej existencie. To, akí ste dôležití. Vy nie ste obyčajní ľudia. Aj s
obyčajným magnetofónom zaobchádzame veľmi starostlivo, ako opatrne a starostlivo potom musíme teda zaobchádzať
s našou vlastnou „technikou“, ktorá bola vytváraná celé veky s takým nesmiernym pochopením pomocou takého mechanizmu!
Vezmite si hociktorú čakru, aj keby ste si na to vymedzili tri yugy, nepochopíte ani jednu! Jedná sa o taký úžasný mechanizmus
vo vnútri! Ja som, samozrejme, opísala len ju (muladháru, pozn.), a to z toho dôvodu, že sa jedná o úroveň, ktorá by vás naozaj
priviedla na pokraj šialenstva. Ale snažila som sa to tam vysvetliť. Čítali ste moju muladháru, je tak? Je to siahodlhý elaborát.
47:45

Jogín: V Dillí sa pýtali: „Aký je zmysel života? “ Budhizmus hovorí, že účelom, mám na mysli, všetkých inkarnácií, je dospieť do
nirvány, ktorá je ničotou, nebytím, kde sa nič nedeje. Potom v kresťanskej tradícii ide , vieš, o perfekciu, ktorú chápu ako úplné
splynutie s Bohom, ktorá tiež predstavuje nehybnosť. Povedala si, že to nie je tak: „Budete sa inkarnovať...“ Chcem povedať, že
oslobodenie sa nie je len nehybné, že sa budete inkarnovať znovu a znovu. Potom je otázka, ktorú by som chcel položiť
v spojitosti s čakrami: „Aký je účel života?“ Predtým som si myslel, že najvyšším cieľom je splynúť s Bohom, nech to znamená, čo
chce, a keď som splynul s Bohom, nie je žiadny pohyb viac, ale...

Šri Matadži: Ale to štádium som nikdy nedementovala. To štádium však nie je dnes. Viete, povedala by som to tak, že teraz sa
musíte znova a znova inkarnovať, pretože nie ste v tom štádiu. Avšak, keď všetko... Viete, keď hovoria: „Nadíde deň posledného
súdu,“ nie je na tom nič nepravdivé. Lenže pred tým vám dá Boh šancu, dá vám všetky možnosti napraviť sa, dostať sa do toho
stavu. Viete, môžeme to povedať aj tak, že najprv stromom umožníme jestvovať tým, že zasejeme semienka. Potom stromy
rastú, zakvitnú, potom sa z kvetov opäť stanú semienka a sú z nich opäť stromy. Potom sa to všetko opakuje, kým nedosiahnu
istý stav, kým úplne nedozrú, kým sa nezbavia všetkého prebytočného. Stanú sa samotným Brahmom a odhodia všetku
prebytočnú hmotu. Napokon teda dôjde ku splynutiu. Lenže splynutie vašej bytosti znamená splynutie s Bohom. Je to omnoho
veľkolepejší stav. Prvoradá ja otázka vyčistenia sa. Viete, aby ste sa očistili, musíte sa narodiť znova. Nedosiahli ste stav,
v ktorom sa stanete mahanirvanou. Je tak? Ak by ste sa „stali“, mohlo by sa stať, že by ste mohli skončiť v pekle, takže to radšej
neskúšajte. Viete, musíte pochopiť, že práve teraz, v tomto stave, musíte ísť ďalej, musíte sa čistiť, kým nedosiahnete isté
štádium. Kým nedosiahnete isté štádium, vám Boh dá dostatok príležitostí. Dostatok príležitostí, aby ste sa napravili. Ak budete
ešte stále rakšasom, potom to s vami viac skúšať nebude.

Je to však pomerne blízko, musím povedať. Teraz nemôžete popustiť, nemôžete nevyužiť šancu. Sú pomerne blízko... Jedny
z takzvaných halali, jedny z „jatiek“ sú veľmi blízko, veľmi blízko. Povedala by som, že k nim môže dôjsť kedykoľvek. Buďte teda
opatrní. Chcem povedať, že stoja priam pred dverami. Veľmi veľa musí byť „zneutralizovaných“, pretože jednoducho spôsobovali
veľmi ťažkostí. Môže k nim dôjsť pomerne skoro, dajte si teda pozor.



Všetko teda súhlasí jedno s druhým... Čo však robia vo všetkých náboženstvách, je, že povedia len časť a ostatné vynechajú.
Poviem napríklad: „Musíte ísť do tejto miestnosti.“ Raz však poviem, že musíte urobiť dva kroky na tú stranu, a potom poviem:
„Musíte urobiť tri kroky na onú stranu.“ Je to všetko spolu prepojené, keď však bolo povedané, tri kroky sem, poviete: „Ak sa
v tom náboženstve hovorí, dovnútra vedú tri kroky, ako je to potom s tými dvomi krokmi?“ Musím hovoriť aj o nich. Pretože však
musím hovoriť o dvoch krokoch, ktoré musíte urobiť najprv, radšej nebudem hovoriť o tých troch, pretože sa na to zameriate: „Ó,
veľmi dobre.“ Nedostanete to naservírované na tanieri, musíte to vypracovať, vedome. Hm, rozumiete teraz?

Jogín: Áno.

Iný jogín: Kam idú čakry po smrti, zostane Kundalini a atma s nimi?

Šri Matadži: Čakry jestvujú vo vás. Čakry sú hra. 51:31 Len vo vás existujú. Viete,...

Jogín: V elemente zem?

Šri Matadži: Hm?

Jogín: V elemente zem?

Šri Matadži: Nie, nie. Sú len v tele. Sú v tele. Telo samotné je ako semienko, budete ako semienko. Sú však v potenciálnom stave.
Nemôžete ich vidieť. Čakra je stav.

Jogín: Ale myslím, že čakry a Kundalini musia žiť spolu.

Šri Matadži: Nie, nie. Je to niečo také, ako keď svetlo prestane svietiť a žiarovka je ešte tu. Je to ako Kundalini. Avšak zostane na
vrchole hlavy človeka. Jediný rozdiel je, že, povedzme, svetlo zhasne a zostane nablízku. Vidíte? Potenciál je tam, vo svetle. Tak
je to. Priestor na to, aby svetlo prešlo, je tam.

Otázka: A ešte jedna vec, ktorú si povedala o parasympatiku a sympatiku, že keď sa oddelia, zachádza človek do extrémov...

Šri Matadži: Extrémov?

Otázka: Extrémov. A v tomto prípade, vieš, čo sa stane pred našou realizáciou, keď sú oddelené?

Šri Matadži: Nie, nie. Sú už oddelené, na materiálnej, hrubej úrovni sú už oddelené, vo vnútri sú tiež oddelené, ale jestvuje void,
pretože,... (jogín niečo hovorí) Áno, to je jediný problém. Viete, Kundalini je osvietená alebo, môžeme povedať, že je akoby trošku
osvietená, keď je v mojej prítomnosti, a to ju primäje k tomu, že začne stúpať. Alebo vo vašej prítomnosti, ľudia, pretože ste tiež
sahadža-jogíni. Nedôjde k tomu u nikoho iného, budete prekvapení.

Takže teraz, aká je ďalšia otázka?

Otázka: Ako sa čakry otáčajú v našom tele? Ako sa čakry pohybujú v tele? Horizontálne?

Šri Matadži: Áno, áno, to je pravda, pohybujú sa horizontálne. Pohybujú sa horizontálne, keď však s nimi pohybujete takto, viete,
ako... videli ste kolesá...

Otázka: Prečo nie takto?



Šri Matadži: Nie, tak to nefunguje. Funguje to lepšie takto, pretože, viete, sú to veci, ktoré emitujú. Viete? Ak to budete robiť takto,
pôjde to nadol. Ale keď sa hýbu takto, môžete to hýbať. Videli ste, že v hodinkách sú niektoré takto, paralelne a niektoré sú takto.

Ata dusra kai prašna ahe? (aká je ešte otázka?)

Jogínka: Matadži, falošní guruovia ničia čakry. Ako to robia? Ako preniknú do vnútra a čo by sme s tým mali robiť?

Šri Matadži: Viete, guruovia robia to, že používajú rozličné čakry na to, aby voviedli isté nimi ovládané entity do sympatického
nervového systému. Neovládajú veľa takých entít, stáva sa však, že napríklad mnoho ľudí umrelo len tak, povedzme, počas vojny.
Zabili ich. V tých krajinách tieto duše... Viete, nikdy neboli... Akoby nikdy nemali ľudský život, zaobchádzali s nimi ako so
zvieratami a veľmi ich trýznili, majú teda pocit: „Aj my by sme mali trýzniť ľudí.“ Takže keď zomrú, nezomrú naozaj, a nedostanú
sa do pretaloky. 55:20 Zostanú v atmosfére, a preto sú vojny veľmi zlá vec, pretože vojny produkujú také ľudské bytosti
v omnoho väčšej miere, ako sa to deje pri nehodách a u ľudských bytostí, ktoré sú počas života veľmi zvrátené, veľmi
nespokojné, ktoré konajú zvrátene a potajme všetky možné hrozné veci. Všetci takíto ľudia neprejdú po smrti v skutočnosti do
pretaloky, pretože nemyslia na svoju spásu. Premýšľajú len o svojej žiadostivosti, lakomosti alebo o svojich majetkoch, pokiaľ sa
jedná o takých, ktorí si nahromadili veci. Zlodeji a podobní ľudia. Môžeme povedať, že keď zloduchovia a diabolskí ľudia zomrú,
zistia, že sa stali omnoho subtílnejšími a bude im lepšie, ak budú pôsobiť v subtílnom „tele“. Používajú teda svoje subtílne telo,
aby pôsobili na ľudí, a takých ľudí je ľahké nájsť.

Čo teda títo guruovia robia? Oni sami sú zlí démoni a majú metódy, akými sa zmocnia spomínaných „ľudí“ a využívajú ich.
Vovedú ich do vás cez rozličné čakry. Napríklad Ravana vedel rečniť a prostredníctvom svojej reči vovádzal do ľudských bytostí
na Cejlóne rakšasov.  Bez toho by ľudia v Lanke nikdy nebojovali proti Rámovi, pretože, predstavte si to, v tom čase bola citlivosť
ľudí taká úžasná, že vedeli, že Ráma bol inkarnácia. Neboli takí hrubí ako dnes, že človek musí povedať: „Ó, tu som, ja som
inkarnácia.“ V tom čase nebola kali-yuga, takže vedeli, že bol inkarnácia. A veľmi veľa z nich... Chcem povedať, že niektorí z nich
to nevedeli, ale dosť veľa ich to vedelo, a napriek tomu sa nik nemohol proti tomu postaviť, pretože ich myseľ bola v porobe entít,
ktoré do nich vložil Ravana, a tak bojovali proti Rámovi.

Takto to teda bolo. Dokonca v čase Krišnu ľudia vedeli, kto bol. Prinajmenšom mali isté tušenie, dokonca aj Kauravovia o tom
vedeli. Lenže táto kali-yuga je nešťastná doba – nik nevidí nič jasne. Tie časy však neboli také. Ľudia vedeli, kto je inkarnácia,
a rozumeli tomu. A vtedy museli títo ľudia (rakšasovia, pozn.) použiť niečo na to, aby ich „vypli“, pričom používali spomínanú
metódu uhranutia. A keď používali túto metódu uhranutia, učili sa pritom stále subtílnejšie a subtílnejšie spôsoby, ktoré začali
veľmi úspešne používať v kali-yuge. Sú to v skutočnosti rakšasovia a poznajú metódy, ktorými môžu ľudí uhranúť. A poznajú
toľko spôsobov, akými to urobiť! A keď pred nimi skloníte hlavu, je to najlepší čas, keď ich môžu vložiť do vášho ega a navždy vás
zničiť. Takto to teda robia. A vy viac nie ste sami sebou. 57:53

V prvom rade pôsobia na vaše srdce: stane sa z vás nervózny človek, začnú sa vám triasť ruky, začnú sa vám triasť nohy,
ovplyvňujú vašu srdcovú čakru. Stratíte silu rakša (ochrana, pozn.), ktorá je základnou úlohou srdcovej čakry. A keď začnete
strácať kontrolu nad svojimi nervami, zistíte, že je to tak, akoby to za vás robil niekto iný. Ak vyslovíte niekoho meno, začnete
skákať, ale vy o ničom neviete. Taká je skúsenosť. Je veľmi veľa vecí, ktoré tak robia, nespočetne veľa.

Miesto toho, aby sa ľudské bytosti ako celok v kali-yuge skultivovali, načisto upadli  - ohľadne chápania Boha a všetkého. Chcem
povedať, že sú beznádejný prípad, ale Sahadža joga ich môže zachrániť, vďaka Bohu, ak vezmeme do úvahy, akí sú, chcem
povedať, že sú veľmi... veľmi otupení, nedokážu premýšľať, sú veľmi necitliví. A pokračujú vo svojich rozličných nekalých
praktikách mysliac si, že sú najušľachtilejšími svätcami, akí kedy žili na zemi. Viete? To je ďalšia úžasná charakteristická črta
kali-yugy. Je to problém, nezostalo im žiadne vedomie, ktoré by im napovedalo, že to nie je pravda. Zlikvidovali ho. Všade je to
tak.

Tumhi šalid či mulad ka? (maráthčina: Vaše deti sú v škole?)



Jogín: Ho. (Áno.)

Šri Matadži: Ahča. (Dobre.)... Ata dusra prašna. (Ďalšia otázka.)

Jogín: Ako pôsobí hudba na čakry?

Šri Matadži: Viete, všetkých päť elementov je v našom tele veľmi dôležitých. Sú telom čakier, ako som vám povedala. Čo sa teda
deje, keď spievate piesne? Vibrácie sú schopné prechádzať cez zvuk hudby a môžu vybudiť isté čakry, viete? Napríklad je to
veľmi dobré pre hridayovú čakru. Aj pre višudhovú čakru je to veľmi dobré. Nie pre všetky čakry, ale pre isté čakry áno. Ale ak,
povedzme, poviete mantru, jedná sa o zvuk s nádhernou melódiou, a ak je to realizovaná duša, potom je veľmi účinná. Zoberme
si Šri Ganéšu. Môžete ho vybudiť nádhernou slokou, ak ste realizovaná duša. A ak je váš Ganéša v poriadku, potom môžete veľmi
ľahko vybudiť čakry iného človeka. Chcem povedať, že taký človek je to schopný urobiť. 1:0043

Takže hudba, zvuk, všetko toto má vplyv a túto metódu teraz používame vo veľkom rozsahu. Predpokladajme však, že ideme
meditovať masovo a nejaká čakra je poškodená. Povedzme, že je napadnuté višuddhi. Môžem dať višuddhi do poriadku
jednoducho tak, že si dám prst takto sem, pretože toto má zvuk, ktorý je v čakrách. Je tam „mikrozvuk“, ktorý nesie vibrácie.
Viete? V skutočnosti sú aj „mikrozvuk“, „mikrosvetlo“ súčasťou vibrácií. „Mikrozvuk“ a všetkých päť elementov je v nich
v mikroskopickej forme. Takže keď položím môj prst sem, „mikrozvuk“ ich dokáže prenášať všetky a človek sa môže dať do
poriadku. Môžeme to robiť. Obzvlášť s višuddhi. Višuddhi sa takto napraví veľmi ľahko. Môžete napraviť väčšinu vecí, avšak isté
veci sa dajú napraviť veľmi ľahko – povedzme višuddhi, ktoré je zodpovedné za zvuk, vytvorené z elementu zvuk. Tak, ako sme
videli, že vodný element je veľmi dobrý na liečenie nižších čakier ľudí, po srdcovú čakru, pretože... pretože soľ a voda vám môžu
pomôcť s nábhí čakrou, pretože soľ je element zem a... ako tomu hovoríte, esencia oceánu. A esencia oceánu je v bhavasagare.
Takže na čistenie nižších čakier môžeme použiť slanú vodu. Môžeme použiť svetlo pre oči, pretože bolo vytvorené z prakášu, čo
je svetlo, svetelný element. Viete? Takto možno urobiť všeličo. A s týmito rozličnými elementami, ak ich použijete, môžete
odstrániť všetku špinu alebo všetky prekážky, ktoré sa nahromadili v nejakej čakre vo vás tým, že ich vložíte do príslušného
elementu a čistíte ich. Daný element odstráni nečistoty.

Aj pre Matku Zem to platí. Má v sebe veľa elementov a dokáže z vás odstrániť veľmi veľa problémov, ktoré vás trápia kvôli
nerovnováhe v elemente zem vo vašom vnútri. Vidíte? Všetko je to spôsobené nerovnováhou v elementoch vo vašom vnútri,
ktoré sa naakumulovali viac, ako ste chceli. Preto som povedala: „Ide o extrémy.“

Bhu-tattwa (princíp zeme, pozn.) sa prejavuje cez Šri Ganéšu a Šri Ganéša je podoba, môžete povedať, očisteného princípu
elementu zem a predstavuje to isté. Môžete teda povedať, že vo flaute máte dva tóny, prvý a posledný, ktoré sú rovnaké.
Rovnako je v ľudskej bytosti sedem tónov. Prvý je Ganéša a posledný je tiež Ganéša. Takže tento siedmy tón je rovnaký. A týchto
sedem tónov vytvára element zem, teda nie sú celkom element zem, ale počiatok je v čistení elementu zem. Keď sa niekto úplne
zbaví problémov elementu zem, stane sa Parabrahmom, stane sa úplným Brahmom. Pretože element zem je... zvonka je
element zem, vo vnútri je však dhara. Dhara, je dharana, je to sila vyživovať, byť oporou. Je to sila vyživovať, byť oporou. A táto
sila je najrýdzejšou formou princípu zeme. 1:04:28 Neskôr sa teda stanete touto silou. Viete, celý element zem zmizne a vy sa
stanete touto silou. Ide teda o dharana-šakti, ako jej hovoria, silu výživy, opory, udržovania. Je to Ganéša. Rovnako máte v každej
čakre veľmi subtílnu a najsubtílnejšiu úroveň. A toto najsubtílnejšie miesto je tón, ktorý tu božstvo vyludzuje, pretože každý tón
má istú frekvenciu a inú intonáciu, môžete povedať, odlišný zvuk, ktorý napomáha v melódii vesmíru.

Máme teda sedem čakier a sedem tónov. Jedná sa rozličné tóny, tieto však neskôr vytvárajú permutácie a kombinácie. Takto sa
čakra dostane do swary (hudobného tónu, pozn.) a potom sa stane zvukom a zo zvuku vznikne slovo a zo slova vznikne jazyk.
Týmto spôsobom sa to rozvíja, a tá istá subtílna forma sa začne meniť na niečo iné. Ak napríklad cítim lásku k svojim deťom, ako
ju vyjadrím? Postavím pre ne dom, vytvorím pre ne miesto, kde budú žiť, môžem... Navarím im jedlo, pripravím im lôžko. Vidíte?
To je hrubé vyjadrenie subtílnej lásky, ktorú cítim. Rovnako, všetko, čo je v nás subtílne, sa prejavuje navonok prostredníctvom
elementov, ktoré sú naokolo, aby sme vyjadrili našu subtílnu stránku prostredníctvom hrubého správania alebo prostredníctvom
hrubých, materiálnych vecí. Ide teda o tú istú subtílnu stránku, ktorá sa takto prejavuje navonok. Niekedy sa však časom



staneme takými hrubými, že opomenieme túto subtílnu stránku. Viete, mama napríklad robí všetko, čo sme spomínali,
lenže potom začne pristupovať k deťom veľmi vlastnícky: „Urobila som tak veľa pre moje deti!“ že sa ani len nezamyslí nad tým,
prečo to robila. Zabudne na to, akú úlohu v tom zohrávala láska, a zostane len jej hrubý prejav. Začne deti karhať aj za to, že
občas rozbijú nejakú maličkosť. Viete, robila všetko z lásky, ale zabudne na to. To je extrémne správanie sa. Extrémne správanie
sa znamená, že prechádzate od subtílnej stránky k stále hrubším a hrubším prejavom, a keď budete úplne hrubí, budete mŕtvi.

Ata kai prašna? (maráthčina: Aká je ďalšia otázka?, pozn.)

Hm?

Jogín položil otázku ohľadne bádh.

Šri Matadži: Tí, ktorí vidia badhy, sú na emocionálnej strane. 1:07:09 Môžu vidieť badhy. Sú... Viete, aj tu môžete rozoznať dva
druhy ľudí. Tí, ktorí sú už sami v badhe, môžu vidieť badhy. Veľmi jasne. Sú schopní vidieť mŕtve osoby. Tí, ktorí už sú badhou, sú
schopní vidieť, že iní človek má badhu. Sami sú totiž v kolektívnom podvedomí, preto sú to schopní vidieť. Aj človek, ktorý je
povedzme pijan, je to môže vidieť. Človek, ktorý je opitý, môže vidieť badhu v inom človeku, pretože je „podvedomý“ typ. Mohol
by vidieť.

Niektorí ľudia však môžu dosiahnuť emocionálnou cestou taký stav, že dokážu jasne vidieť badhu. Ak sa jedná o realizované
duše emocionálneho typu... Ľudia hovoria, že „bhakti-ľudia“ môžu vidieť badhy. Ale dokonca aj nadvedomí ľudia môžu vidieť, ako
z ľudí vychádza svetlo, môžu vidieť niekoho stáť pred nimi v podobe svetla a povedia: „Vychádza tam svetlo.“ Môžu cítiť vôňu
alebo niečo iné. Také veci sa stávajú. Hovoria im „tanmatrovia“. Jedná sa o kauzálny princíp všetkých elementov, kauzálne
tanmatry. Pre zem je teda kauzálnym princípom vôňa. Takže povedzme, že ak niekto veľmi veľa skúmal v oblasti elementu zem,
môže cítiť veľa vôní. Môže. U všetkých je to iné podľa toho, ako skúmali a ako hľadali.

Jogín sa ďalej pýta.

Viete, badha... Jednoducho povedzte, či niekto má badhu alebo nie. Môžete... Ak má niekto blokády v agyi a v srdci, potom je to
určite badha. Stačí aj, ak tomu človeku poviete, aby si dal ruky k obrázku a začne ho triasť. Zvyčajne ho trasie, viete?

Jogín sa ďalej pýta.

Vieš, neviem, ako to môžeš rozoznať, ale je to veľmi ľahké. Nedokážu zamerať oči na moju fotografiu. Ak im poviete, aby si
zavreli oči, začnú sa chvieť, ruky sa im roztrasú a ich oči majú stále tik. Takto sa badha vždy prejaví na viečkach. Viete, je veľa
druhov bádh. Niektorí ľudia to majú len chvíľu, niektorí majú trvalú rezistenciu, viete? Niektorí ich majú kopu.

Maráthčina.

Jednoducho si kvôli tomuto nelámte hlavu. Vylieči sa to samo...

Viete, ide o to, že ľudia si myslia, že je len jeden typ badhy 1:10:37, emocionálna badha. Môžu byť oba typy. Človek, ktorý je veľmi
egoistický, je tiež dominovaný niekým iným. Abnormálny výzor, abnormálne správanie sa, viete, to, že niekto nie je normálnym
človekom, môže mať pôvod kdekoľvek.

Maráthčina.

Nie je žiadny rozdiel medzi svetlom, slnečným svetlom a slnkom, mesačným svitom a mesiacom. Takže v tom nie je vôbec
žiadny rozdiel, to si len ľudské bytosti myslia, že sú to dve veci.

Jogín sa znova niečo pýta.



Šri Matadži: Hm, len vtedy začnú premýšľať. Je to advaita (ne-duálnosť), to jest jedna a tá istá vec. Napríklad, tento náramok
krášli moju ruku. Aký je potom rozdiel medzi týmto náramkom a krášlením? Je to kvalita človeka. Je to kvalita. Je to ako... hm...
môžeme povedať... (slovo v maráthčine)... volajú to...

Poznámka jogína.

Nie esencia. Nie je to tak, že by ste potom, ako ste všetko ostatné odstránili, povedali, že toto všetko je nanič. Je to všetko tam,
je to jedno a to isté. Aká je esencia slnečného svetla a slnka? Slnko nemá bez svetla žiadny význam. Slnečné svetlo nemá žiadny
význam bez slnka. Nie je to esencia, je to to všetko. Môžete povedať: voda a ...hm... ľad.

Jogín: niečo o tom, že sú dve kategórie, nie je to to?...

Šri Matadži: Nie, oboje má esenciu. Nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Viete, ide o to, že ľudské bytosti to nie sú schopné
postrehnúť. Je to problém ľudskej mysle. Ľudia totiž nie sú schopní postrehnúť, že je to advaita, premýšľajú vždy o dvoch
veciach. Viete, týmto druhom vnímania to nie sú schopní postrehnúť, dokážete to však pochopiť pomocou analógií. Mnoho vecí
ľudia jednoducho nie sú schopní pochopiť. To je pravda, jednoducho nemôžete, pretože váš mozog je limitovaný, vaše vedomie
je obmedzené,  vaša láska je limitovaná.



1977-0321, Narodeninová pudža: Pochopenie Sahadža jogy cez srdce

View online.

Narodeninová pudža: Pochopenie Sahadža jogy cez srdce pondelok, 21. marca 1977 54. Narodeninová Pudža, Pochopenie
Sahadža jogy cez srdce Mumbai (India), 21. marca 1977 ...Najváženejší sahadža jogíni, sudca Vaidya a jeho milujúca manželka!
Pán Bakshi, (…prerušená nahrávka…) Dhumal, pán Gavin Brown, ktorý je archeológom, Dr. Pramila Sharma, ktorá je profesorka
hindštiny a majsterka literatúry Kabira a ďalej pani Jane Brown, ktorá je geologičkou z univerzity v Cambridge, a náš
podpredseda pán Zachre, tiež láskavá speváčka pani Shobha Gotu, ktorá bola veľmi milá a prišla spievať a v marati povedala:
“Matka, nie som schopná urobiť nič iné, len vám zaspievam dva bhadžany.” Všetci sahadža jogíni, ktorí sem prišli, všetci ľudia,
ktorí sa tu k nám pridali na oslavu mojich pozemských narodenín... Som veľmi vďačná, veľmi vďačná a naplnená veľkou
radosťou a šťastím. Moje vibrácie prúdia cez moje oči ako slzy, keď vidím, že aj v tejto Kali juge existujú ľudia, ktorí sú vďační
Matke, ktorá dáva len niečo také abstraktné, známe ako vibrácie. V skutočnosti vám nedávam... nemôžem dávať ani brať, budete
prekvapení. Len to zo mňa vyžaruje. Je to moja “swabhava” [vrodená povaha]. Musí to tak byť, nemôžem si pomôcť. Je to
“bytosť”, ktorá je bytím. Nemôžete z nej urobiť niečo iné. Koná sama od seba, stále pracuje. Je to mimo mňa, aby som ovládala
to, ako vás mám všetkých milovať. Neviem, ako sa ľudia učia nenávidieť. Nemám dosť času ani na to, aby som ľudí milovala. 24
hodín je na to veľmi málo! Neviem, ako si ľudia sadnú a manipulujú a premýšľajú s chladným pokojom, ako nenávidieť. Nenávisť
má len silu deštrukcie - vašej a druhých. Dnes by som vás požiadala, aby ste stále mysleli na lásku. Láska je všetko poznanie.
Poznanie je všetka láska. Nie je nič nad tým. Ak máte poznanie, tak musí prejsť skúškou lásky. Ak niekoho poznáte, tak to vo vás
nič nezanecháva, lebo ho poznáte zvonku. Ale ak niekoho milujete, tak toho človeka poznáte skrz-naskrz. Poznáte ho tak dobre,
viete o ňom všetko, aký je. Toto poznanie nazývame “para” - poznanie. Takéto poznanie musíme hľadať. Všetky knihy len
naznačujú týmto smerom. Sú míľnikmi, ktoré nám hovoria: “Choď ďalej, choď ďalej.” Neriešia to, ako vstúpiť do Kráľovstva
Božieho. Žiadam vás, aby ste všetci vystúpili na túto úroveň chápania Božského vo vás. Božej lásky, ktorá je vo vás, ktorá sa
snaží cez vás pretekať a tešiť sa zmyslom vyžarovania a dávania. Dávanie je najväčšia radosť a potešenie. V dostávaní nie je
radosť. A keď dostanete, začnete dávať. Počuli ste, ako Dhumal hovoril, akú prácu robil v Rahuri. V Rahuri, keď som išla na
univerzitu v Rahuri, ľudia z okolitých dedín vedeli, že naše auto tadiaľ pôjde. Sú to obyčajní dedinčania. Nikdy nič o joge nečítali,
nerozumejú ničomu, len vibráciám, tým pocitom, ktoré dostanete. Je to subjektívne poznanie. Nemá žiadne slová. Je to
subjektívna skúsenosť, ktorú cítite na svojich prstoch, vo vašej bytosti - požehnanie Boha. A ako som išla, pocítila som v aute
trhnutie, lebo pri ceste jednoducho bolo tak veľa ľudí a niektorí stáli pri ceste a zastavovali auto a začali kričať: moje “Džej!” Bola
som ohromená! Povedala som: “Ako ste vedeli, že som bola v tom aute?” Povedali: “Matadži, dala si nám vibrácie. Vedeli sme, že
toto je to auto, ktoré nám prináša vibrácie. Takže teraz musíš prísť sem dole.” Len som tam zišla a všetkých som objala a naši
sahadža jogíni čakali na druhej strane. Povedala som: “Nevadí.” Toto je sahadža - takíto milujúci ľudia! Vtedy som myslela, ak raz
s Rámom - ako ste cítili tie veci s ľuďmi, s veľmi jednoduchými ľuďmi, s veľmi jednoduchým srdcom so “Šradhou”, ako mali tieto
pocity prijímania vašej lásky a jej cítenie. Každý na tomto svete potrebuje lásku, nemôžete existovať bez lásky. Celá vaša bytosť
je na láske založená. A želám vám všetkým v tejto krajine, aby ste pochopili, že pokiaľ nie je vo vašom srdci láska, nesnažte sa
robiť niečo navonok, lebo ak to budete robiť, tak hneď zistíte, že ste mimo. Každý človek rozumie, čo je láska. Vo vás sa odhráva
množstvo vecí. Dnes vo vás nastávajú vesmírne zmeny. Viem, že sa to deje. Samotná Šrí Čakra zostúpila na túto zem a Satja
juga už začala. To je dôvod, prečo cítite tieto vibrácie na svojich prstoch a nikto z tých guruov a rišiov a týchto ľudí tieto veci
nespomínali. Lebo toto je možné, len keď Šrí Čakra zostúpi. Je tu. Cítili ste to a rozumiete tomu. Všetci to musíte prijať s
otvoreným srdcom. Nič od vás nechcem. Čo mi môžete dať? Nič nechcem, chcem len, aby moje deti boli šťastné. Modlím sa za
ich šťastie. Žijem pre nich a stále, či spím, alebo som zobudená, alebo v inom stave, ak zavolajú “sabhranta”, tak som s vami. V
každom okamihu ste v mojich myšlienkach. Všetkým vám želám veľmi, veľmi šťastný nový rok lebo dnes je Navroz a Navroz je
deň, keď Zaratuštra začal svoju prácu na tomto svete. Bol veľkým sahadža jogínom. Bol inkarnáciou samotného Dattatreyu. ...
vám povedal o Mohamedovi Sahibovi. Musím vám povedať, že on bol mojím otcom a bol inkarnáciou samotného Dattatreyu.
Nebol obyčajným človekom. Napriek tomu ho ľudia trápili. Mučili ho v každom okamihu jeho života. A Hazrat Ali je veľmi, veľmi
veľká inkarnácia, kedy sa Brahmadeva inkarnoval len jediný raz a inkarnoval sa ako Hazrat Ali. Takže títo ľudia sú tak ohromní!
Nemôžete ich kritizovať. Sú tak ohromní - každé slovo, ktoré povedali, je mantra. Všetko, čo vám povedali o “namaaz”, nie je nič
iné, ako Kundalini “džagruti” [prebudenie]. Mohammed Sahib urobil v Sahadža joge najväčšiu prácu a urobil najväčší pokrok, čo
sa týka prebudenia Kundalini. Ako ho môžete kritizovať? Nedokážem zniesť čo i len slovo proti nemu. Viem, ako veľmi ho trápili.
A dnes sa v tejto krajine narodili tí istí ľudia, ktorí hovoria proti nemu. Ak nesiahate ani po jeho chodidlá, prečo by ste mali urobiť
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tak veľký krok? Pochopte to, čo ste v živote urobili? Čo ste dosiahli, že kritizujete tieto veľké osobnosti? Khwaja Nizamuddin
Saheb bol veľký Auliya [svätec] – bezpochyby. A hrozný kráľ ako Khilji sa ho snažil trápiť a on sám bol zavraždený! A jeho meno
sa stratilo v prachu. Dnes, Khwaja Nizamuddin Saheb… choďte a vyskúšajte vibrácie! Choďte a vyskúšajte tiež Chisti… Chisti’s
Maqbara [hrob] v Ajmer Sharif - uvidíte to isté. V Patne, choďte a vyskúšajte Patna Saheba, kde máte nášho Mahavira Saheba - aj
tam sú vibrácie. Hovorím vám, že títo všetci hovorili o tej istej pravde. Dnes ich však môžete rozoznať. Budete vedieť, kto sú.
Prosím, skúste byť pokornými. Najskôr získajte túto večnú pravdu v sebe. Nech je vaša bytosť subjektívnym nástrojom na
pochopenie, kto je Boh. Nedajte sa zviesť tým, že si niečo prečítate tu a tam. Nedajte sa zviesť úzkoprsými ideami a egoistickými
hlúposťami, ktoré sú všade, ktoré si robia zo všetkých srandu. Ó, človek! Prosím, prebuď sa pri tejto veľkej príležitosti
pochopenia. Táto dynamická sila sa z vás snaží vybublať. Musíme tento svet zmeniť a transformovať ho na nádherné stvorenie,
lebo Stvoriteľ nedovolí, aby bolo Jeho stvorenie zničené. Ak neprijmete pravdu, tak budete zničení. Takže vás opäť prosím ako
Matka, prijmite Božskú pravdu, Božskú lásku a buďte s ňou zajedno. Želám vám všetkým, všetkým sahadža jogínom a všetkým
ľuďom, ktorí hľadajú Boha, najväčší z najväčšieho, najvyšší z najvyššieho úspechu vo vedomí Boha a jeho lásky. Toto je to, čo je.
Inak všetko ostatné je zbytočné. Tí, ktorí hľadali iné satwik alebo tamasik veci v živote, skončili na smetisku. Išli do pekla a sú
úplne zničení. Vy to nechcete. Ste jednoduchí, obyčajní ľudia, a preto ste najlepšími ľuďmi, lebo netrpíte na žiadne extrémy. Máte
veľmi jednoduché srdce. Vediete veľmi zbožný život a posvätený manželský život. Toto miesto je pre ľudí, ktorí sú na strednej
ceste pána Buddhu. Sahadža joga je spojenie všetkých životných právd a to vám môžem dokázať pomocou Kundalini, že to, čo
hovorím, je pravda - je to tak. Pokiaľ nepoviete meno Hazrat Ali, vaša Swadhistána čakra sa nemôže vyliečiť a toto vedia všetci
sahadža jogíni. A pri sahadžajogínskej pudži musíme používať meno Mohameda Sahiba znova a znova a tiež aj meno Hazrat Ali.
A tiež musíme používať meno Pána Ježiša, ktorý je “Ašraya” [útočiskom] pre celý svet, ako opísal Šrí Krišna v Bhagavat Gíte - On
bol Mahavišnu. Môžete si to prečítať a budete prekvapení, že tak, ako je opísaný Mahavišnu, je presne to isté, ako bol Ježiš
Kristus. Žiadam vás, aby ste neboli tak obmedzení. Doteraz ste nepoznali pravdu. Snažte sa ju pochopiť - buďte subjektívni, cíťte
ju, pochopte ju. Všetky knihy hovoria to isté, čo hovorím aj ja. S tým, že to môžem urobiť. Ja to nerobím. Len sa to stane. Prišla
som na túto zem práve kvôli tomuto zapáleniu. Toto je posledný bod zapálenia. Toto sa musí stať a stane sa. Pozrime sa, koľkí
ľudia v tejto nádhernej Joga Bhumi to prijmú. Nech vám Boh žehná! Opäť a znova vám žehnám! Teraz, 25., idem do Londýna a
dúfam, že všetci, ktorí ste dostali Realizáciu v tieto posledné dva dni, opäť prídete na náš program do Bharathiya Vidya Bhavan v
utorok o 6.30. Máme tiež pekné centrum na ulici Altamount. Tu si môžete zobrať adresu, na ulici Altamount je veľmi pekný byt na
prízemí, pred kaderníctvom - Kamal kozmetický salón, niečo také. Je to byt slečny Moradži, ktorá nám láskavo poskytla tento
byt. Dúfam, že všetci budete mať hlboký záujem o Sahadža jogu, naučíte sa všetky metódy a ovládnete Kundalini. Medzi nami je
veľa ľudí, ktorí to vedia a môžete s nimi hovoriť, dokonca aj na programoch môžete počúvať moje prednášky a tak porozumiete.
Ale to nie je porozumenie cez počúvanie, ale je to porozumenie cez vaše srdce a len cez vaše cítenie vibrácií môžete posúdiť
Kundalini. Včera som vás veľmi žiadala a opäť vás žiadam, že na pochopenie Sahadža jogy nepotrebujete príliš veľa rozumu.
Potrebujete srdce, “Šraddha-van”, srdce [s vierou]. A ak ho máte, tak to bude fungovať. Nadišiel čas, aby mnohé kvety dozreli v
plody. Je tu ten čas. Opäť vám ďakujem, že mi preukazujete veľkú lásku. Je to ako... keď cítim oceán mojej lásky, keď prúdi k
brehom všetkých vašich sŕdc, tak breh ho odrazí späť ako reakciu. Je to parabolický pohyb. Keď moja láska cez vás prechádza a
vráti sa mi späť ako láska, teším sa z nej. Je to tak nádherná skúsenosť. Myslím, že je to možno iná skúsenosť, ktorú nemožno
vyraziť alebo vložiť do týchto smrteľných slov. Ďakujem vám znova a znova. Ďakujem všetkým zástupcom a všetkým vám znova
a znova. Nech vám Boh žehná so všetkou svojou prosperitou, so všetkou svojou dobrotou, vľúdnosťou a večnosťou!
Paramačajtanja by mala zostúpiť do vášho vedomia. (potlesk)
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deň Navaratri, „Kundalini a Kalki Šakti” Mumbai (India), 28. septembra 1979 Dnes sa vám budem prihovárať v anglickom jazyku,
ako ste si želali. Dokonca aj zajtra možno použijeme tento cudzí jazyk. Dnešným predmetom je vzťah medzi Kundalini a Kalki.
Slovo Kalki je v skutočnosti skratkou slova Niškalanka. Niškalanka znamená to isté, ako moje meno, čo znamená Nirmala, čo
znamená čistý bez poškvŕn. Niečo, čo je čisté, bez poškvŕn, je Niškalanka, bez akýchkoľvek škvŕn. Táto inkarnácia bola popísaná
v mnohých Puránach (svätých knihách), že On príde na tento svet na bielom koni. Hovoria, že príde do dediny Sambhalpur,
nazývajú to Sambhalpur. Je to veľmi zaujímavé, ako ľudia berú všetko tak doslovne. Slovo sambhal znamená: bhal je čelo,
sambhal znamená na tomto stupni. To znamená, že Kalki je umiestnený vo vašom bhal, bhal je čelo. A tu sa narodí. Toto je
skutočný význam slova Sambhalpur. Medzi Ježišom Kristom a jeho ničivou inkarnáciou Mahavišnua, ktorá sa nazýva Kalki, je
daný ľuďom čas, aby sa mohli napraviť, aby mohli vstúpiť do Kráľovstva Božieho. Je to obdobie, ktoré sa v Biblii nazýva
Posledným súdom. V tomto čase budete všetci súdení, budete súdení na tejto Zemi. V tieto dni je populácia na Zemi najvyššia.
Lebo v tomto čase, prakticky všetci, ktorí majú želanie vstúpiť do Kráľovstva Božieho, sa narodili v týchto moderných časoch
alebo sa veľmi skoro narodia. Toto je najdôležitejší čas, lebo Sahadža joga je posledným súdom. Je to fantastické počuť, lebo je
to fakt a je to pravda. Pretože rozumiete láske Matky, je pre vás veľmi jednoduché získať Realizáciu, a tak celý príbeh posledného
súdu, ktorý vyzerá ako hrôzostrašná skúsenosť, sa stáva veľmi nádherným, nežným a jemným a vôbec vás nerozrušuje. Ale
hovorím vám, že toto je posledný súd a vy všetci budete súdení cez Sahadža jogu, či ste schopní vstúpiť do Kráľovstva Božieho,
alebo nie. Do Sahadža jogy prichádzajú ľudia s rôznou pozornosťou alebo čitta. Môžu tu byť ľudia, ktorí majú príliš veľa Tamasi
kruttia alebo to nazývame ako ochabnutosť, alebo istý druh otrockej či spomalenej povahy. Ak takíto idú do krajnosti, tak
prepadnú duchom, dávajú sa na alkohol alebo iné veci, ktoré vás vzďaľujú od reality a znecitlivejú vás. Na druhej strane sú, ako
viete, pravostranní ľudia, ktorí sú príliš ambiciózni. Sú to extrémne ambiciózni ľudia, chcú zvíťaziť nad celým svetom a chcú sa
stať úplne nezávislými, sami pre seba, zhubní a rakovinoví. Nechcú udržiavať vzťah s celkom. Môžete vidieť, ako v Kali juge ľudia
idú do extrémov. Jedni upadajú do veľkého alkoholizmu alebo môžeme to nazvať unikanie z vlastného vedomia, od seba
samého, od vlastnej krásy. Ďalší to popierajú, popierajú všetko, čo je nádherné a sú orientovaní na ego. Teda máme ľudí, ktorí sú
orientovaní na superego, majú veľa predsudkov, sú letargickí, leniví a úplne hlúpi. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú extrémne
ambiciózni, dominantní a ničia sa navzájom svojou ctižiadosťou a súťažením. Tomuto typu extrémnych ľudí je dosť ťažké vstúpiť
do Sahadža jogy. Ale ľudia, ktorí sú v strede, sú ľahko prijímaní Sahadža jogou, alebo ľudia, ktorí nie sú komplikovaní, s čistým
srdcom, ako ľudia na dedinách, sú veľmi ľahko prijímaní Sahadža jogou a bez akýchkoľvek problémov sa do nej dostanú. Vidíte
výsledky toľkej mojej práce v meste, kde s ťažkosťami prišlo 200 až 300 ľudí, dokonca aj dnes. Ale ak pôjdem do dediny, tak celá
dedina 5 až 6 tisíc ľudí príde a všetci získajú Realizáciu bez akýchkoľvek problémov. Lebo tu sa ľudia domnievajú, že sú príliš
zaneprázdnení, majú veľa iných záujmov. Myslia si, že iné veci sú dôležitejšie, ako hľadanie Boha a nechcú strácať čas na také
veci, ako hľadanie Boha. V takýchto podmienkach zapúšťa Sahadža joga svoje korene veľmi jemným spôsobom do srdca
všetkých hľadačov. Pracuje veľmi spontánne. Svoju Realizáciu získate bez akýchkoľvek problémov, bez akejkoľvek námahy, bez
platenia, bez akýchkoľvek namáhavých cvičení. Ale keď hovoríme o Kalki, musíme si pamätať, že medzi našou Realizáciou a
vstúpením do Kráľovstva Božieho môžeme veľmi upadnúť. Toto sa nazýva Jogabrašthasititi (stav vypadnutia z jogy). Ľudia sa
dajú na jogu, prídu do jogy a stále sú ovládnutí svojimi pravruttis (sklonmi). Napríklad, človek orientovaný na ego, na peniaze
alebo človek, ktorý chce ovládať, môže vytvoriť skupinu ľudí, ktorých bude ovládať svojimi myšlienkami a môže upadnúť a ostatní
pôjdu tiež dole. V samotnej Sahadža joge. Toto sa stáva v Bombej veľmi, veľmi často. Je to veľmi bežná vec, ktorá sa deje. Ale
toto sa nazýva Jogabraštha, keď človek odpadne zo svojej jogy, klesne vo svojej joge, lebo Sahadža joga vám dáva úplnú
slobodu na pád alebo vzostup. Ale ak idete k akémukoľvek inému guruovi, ak by ste robili iný druh jogy, pri ktorom sa čistíte a
kde sú ľudia cvičení a vedení od detstva, pri týchto jogach ak guru zbadá, že ste sa zranili, že ste veľmi poranení, že nemáte
spojenie s nikým, je to ako operácia: toho človeka odstránia a vyhodia ho preč. Ale tu je to ponechané na vašej slobode, aby ste
pochopili, že musíte byť spojení s celkom, musíte sa držať rastu, musíte sa držať celku a nie jedného človeka tu a tam, ktorý sa
snaží premôcť ostatných. Ak sa v Sahadža joge niekto snaží príliš vyvyšovať, tak upadne. Lebo aj v prírode vidíte, že nič nerastie
mimo svoje hranice. Ľudia majú istú výšku, stromy majú istú výšku… Všetko je riadené. V Sahadža joge by ste nemali skúšať
predvádzať sa ani skúšať vytvárať rôzne skupiny či rôzne špeciálne veci. Videla som v Sahadža joge ľudí, ktorí žiadali iných, aby
sa im dotýkali chodidiel. Je to veľmi prekvapujúce, že rôzni takíto ľudia sú v krátkom čase odhalení a človek vie, že sú to stratené
prípady. Je to preto, lebo ich čakry sú poškodené, sú veľmi poškodené. Možno to chvíľu necítia, možno sú tam vibrácie, ale
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padajú nižšie a nižšie, až kým nie sú úplne hotoví. Táto jogabrašthastiti je najhoršia vec, ktorá sa môže stať komukoľvek. Najskôr
dostanete jogu a keď dostanete jogu a potom skočíte do stavu, ktorý Šrí Krišna opísal, akoby ste sa dostali do rakšasayoni (lono
rakšasu). Tí, ktorí prišli do Sahadža jogy, musia vedieť, že sa musia poriadne držať jednej veci, inak aká yoni zostane? Ak
zomriete bez jogy, tak sa možno narodíte druhýkrát - možno. Samozrejme, že tento život je premárnený, ale keď sa pokúšate o
takéto triky po príchode do Sahadža jogy a pokúšate sa robiť dojem na druhých, že ste veľmi veľká realizovaná duša alebo že ste
dosiahli to a tamto, všetky tieto nezmysly, ktoré ste robili pred dosiahnutím Realizácie, potom je to veľmi vážny priestupok a ste
za to potrestaní. Toto je sila Kalki, ktorá tajne pracuje za Sahadža jogou. Napríklad, bola jedna žena, ktorá ma prišla pozrieť a
chcela niečo o mne publikovať a platil ju jeden hrozný človek. A uverejnila nejaké nezmysly, ktoré som nikdy nerobila. Všetci boli
veľmi nahnevaní a zlostní. Hovorili: „Matka, musíš ju potrestať. Musíme ju dať na súd. Musíte ju ohovoriť to a tamto.“ Povedala
som: „Ja nepôjdem na súd, radšej na to zabudnite.” Ale viete, nikto by nepočúval. A tak sa stalo, že na tri a pol mesiaca tie noviny
zrušili a mali taký veľký neúspech. Samozrejme, že som to neurobila ja, povedala by som ako Matadži Nirmala Devi, ale urobil to
Kalki. Kalki znamená, že existuje 11 síl, ktoré chránia nádheru Sahadža jogy. Ktokoľvek, kto sa pokúša zahrávať so Sahadža
jogou, si veľmi ublíži. Teda dnes je deň, keď vám hovorím o nebezpečenstvách pri zahrávaní sa s Božským. Doposiaľ to ľudia
brali za samozrejmé. Ubližovali ľuďom, ako Kristus, ubližovali veľkým svätcom. Ľudia stále ubližujú. A prakticky v každej
prednáške som varovala, neskúšajte robiť tieto veci dnes, lebo Kalki je už aktívny! Nepokúšajte sa ubližovať nikomu, kto je svätá
osobnosť, kto je dobrým človekom! Dávajte si na to pozor, lebo Kalki je aktívny! A keď sa raz táto sila obráti proti vám, nebudete
vedieť, kam sa schovať! Toto neplatí len pre sahadža jogínov, dnes to ale hovorím celému svetu! Dajte si pozor, aby ste
neubližovali druhým! Nesnažte sa využívať druhých! A nepokúšajte sa predvádzať svoje sily! Lebo ak raz začne vo vašom živote
táto deštrukcia, nebudete vedieť, ako ju zastaviť! Raz som išla do … myslím, že som vám už toto hovorila, že som išla do Andra
Pradešu a tam som ľuďom vravela, že: „Nemali by ste viac pestovať tento tambaku, tabak.” Veľmi sa na mňa hnevali, lebo si
mysleli, že to je ich živobytie. Razili peniaze a upadali do rôznych vecí, potrebovali príliš veľa peňazí a robili rôzne papas
(hriechy). Povedala som im: „Teraz ste neprišli na tento svet, aby ste si vytvárali viac páp (hriechov), viac karmy, ale aby ste
vyčistili svoje hriechy - papakš talana. Neprišli ste, aby ste pridávali k svojim hriechom, ale aby ste ich vyčistili. Toto je čas
čistenia, preto som tu ako Nirmala, na vyčistenie. Tým, čo robíte, si pridávate svoje pápas. Čo získate tým, že pestujete tento
hrozný tabak. Ale nepočúvali ma. V troch prednáškach som im to hovorila. Ľudia to počuli, je to nahraté na kazetách: „Dávajte si
pozor! Kalki v mori si na vás počká! Príde na vás!“ A viete, čo sa stalo v Andra. Podobne aj v Morvi, poviem vám: Len minulý rok
som stretla nejakých ľudí z Morvi, nejakých veľkých ľudí z Morvi. A všetci verili v hrozného „svätca“, ktorý bol hrozným človekom
a ktorý skutočne zničil veľa rodín. Pýtala som sa ich: „Prečo veríte tomuto človeku? Odpútava vašu pozornosť na materiálne veci.
Prečo mu veríte? V každom dome v Morvi je fotografia tohoto hrozného „svätca“. A keď som im to hovorila, nechceli ma
počúvať. Mysleli si, že ich varujem len preto, že na toho človeka žiarlim. A viete, čo sa stalo v Morvi. Je to tak. Všetky tieto veci
boli povedané v prítomnosti druhých ľudí. Tak, že si poznamenali, čo sa stalo, na ktorom mieste a ako Matadži hovorila. Predtým
som v Delhi stretla niektorých z tých ľudí z Vrindavanu a hovoril mi o pandoch (kňazoch), tom a tamtom a povedala som: „Vy
všetci sa vzdajte svojej profesie, ste hrozní ľudia!“ Ako môžete zarábať peniaze v mene Božom? A všetci títo panditi a pandovia a
im podobní sú hrozní paraziti tejto spoločnosti. „Vzdajte sa svojej práce, lebo rieka Ganga, z ktorej sa kŕmite, vás jedného dňa
úplne zničí!“ A keď prišli záplavy na riekach Yamuna a Ganga, bola som vtedy v Londýne, videla som v televízii, ako všetci títo
pandovia utekali so svojimi khomchas (stánkami) a so všetkým. Samozrejme, keď sa spojíte s týmito hroznými ľuďmi, keď s nimi
žijete, tak aj vy trpíte. Nevinnosť trpí. Prečo by mali na nás robiť dojem takíto ľudia? Za to musíte zaplatiť. Ak robia na vás dojem,
ak robíte kompromisy: „Nakoniec je to jedno, keď tam už ideme, tak musíme tomu človeku tiež niečo dať, on je panda našich
predkov, sedí tu a žobre peniaze, sediac pred riekou Gangou.“ Predstavte si, tá, ktorá dáva lásku, dáva radosť, tam preteká a títo
ľudia tam sedia chrbtom k rieke a pýtajú si od vás peniaze! Akí sú to hlúpi ľudia, akí sú hlúpi a zbytoční! A vy im platíte peniaze a
myslíte si, že si urobíte veľké punya (zásluhy) tým, že im dávate peniaze. Takýto život sme viedli, kompromisy bez porozumenia,
čo je pravda, čo je nepravda. Na jednej strane je to úplne slepá viera vo všetky tieto veci, ktoré sa robia v tejto krajine a po celom
svete, ale obzvlášť v tejto krajine je to príliš. Sme jednoduchí nevinní ľudia, ktorí majú v sebe veľa bhavikta (precitlivenosti). To je
pravda, ale to neznamená, aby sme boli hlúpi a pobláznení. Napríklad, raz na jednom stretnutí na mieste, ktoré sa volá Awargaon,
som povedala, že títo ľudia v chráme Vithala Mandir, ktorí sa volajú badave (chrámoví kňazi), by mali byť pekne potrestaní za to,
ako sa zle správajú k týmto svätcom, ktorí tam pešo idú niekoľko dní a niečo sa im musí stať. A všetci boli trochu nahnevaní, keď
som to povedala, lebo pre týchto úbohých ľudí sú títo badavovia, ktorí sú inkarnovaní rakšasovia, niečo veľké. Rozbíjajú hlavy
ľuďom, ktorí tam prichádzajú pešo tisíce míľ. Rozbíjajú im hlavy ako kokosové orechy a všetci majú bolesti hlavy. Takúto krutosť
prejavujú k týmto nevinným jednoduchým ľuďom! A myslíte si, že by som ich mala podporovať, ak stojím na strane pravdy,
náboženstva a milosrdenstva? Keď som to povedala, tak niektorí ľudia, ktorí mali svoj vlastný záujem, museli to byť nejakí



príbuzní badavasov, sa na mňa nahnevali. Ale vďaka Bohu, za tri mesiace sa tejto celej veci ujala vláda. Je to s nami tak bežné,
že s otvorenými očami vidíme, čo sa deje, ale stále v tom budeme pokračovať, budeme robiť tie isté veci v chrámoch. Dokonca aj
v mene Božom robíme jeden hriech za druhým. Pridávame si k našim hriechom namiesto toho, aby sme ich vyčistili a pochopili
to svojím rozvinutým mozgom. Stále si len pridávame. To je to, čo nazývam, že ľudia sú tamasi (nevedomí), tí, ktorí nepoužívajú
svoj mozog, sú to mulabuddhi (základného intelektu). Niekoho len nasledujú, lebo je tam vplyv istej hypnózy alebo istý druh
charizmatickej aktivity. Na západe môžete vidieť, že títo charizmatickí ľudia berú od nich tisíce rupii, tisíce! A oni im dávajú
epilepsiu, gangrény, ak nie toto, tak šialenstvo, bláznovstvo, všetko možné. Ale ľudia sú nadšení a naháňajú sa za týmito
aktivitami a pridávajú si k vlastnej deštrukcii, hromadia svoje hriechy, ktorých sa dopúšťajú, namiesto toho, aby využili čas na
očistenie svojich hriechov. Tento čas, ktorý sme dostali, je najvzácnejší čas a každý musí byť na seba veľmi ostražitý a opatrný.
V tomto by nikto nemal byť na nikom závislý, ale mal by sa snažiť úplne upevniť svoju bytosť v Kráľovstve Božom a obsadiť
najvyššie miesto v srdci Boha Všemohúceho. Lebo keď príde Kalki, tak zabije všetkých týchto ľudí bez milosti! Kalki nemá žiaden
súcit! Je s ním 11 Rudier, čo znamená 11 ničivých síl, sú v ňom úplne upevnené a keď to vidím, lebo to môžem vidieť, tak vo mne
narastá toto nebezpečenstvo a hovorím vám, pozor na to! Nezahrávajte sa s tým! Nezlahčujte to a nerobte kompromisy s
nezmyselnými ľuďmi! Držte sa toho, čo je správne! Lebo blízko je deň, keď Kalki príde! Ďalší typ ľudí je, že si myslia, že sú
nekonečne inteligentní. Popierajú Boha. Hovoria: „Kde je Boh? Boh neexistuje! Neveríme v Boha. Toto všetko je nezmysel, veda je
všetko.“ Čo doteraz veda urobila? Pozrime sa na to. Čo nám dala veda? Veda nám doteraz nedala nič. Dala jedine všetku mŕtvu
prácu. Orientovala vás len na ego. Celý západ je orientovaný na ego. Hľadajú všetky spôsoby, ako páchať hriechy. Hľadajú
spôsoby, ako páchať najhoršie hriechy. A v Indii sú istí guruovia, ktorí dodávajú poznatky, ako spáchať ešte horšie, horšie a ešte
horšie hriechy. Tak sa veľmi ľahko, na dva skoky dostanú do pekla. Ak je niečo zlé, tak je to zlé, či je to dnes, zajtra alebo včera,
alebo pred tisíc rokmi. Čokoľvek, čo je zlé pre vašu Dharmu, pre vašu výživu, je zlé! Je moderné pýtať sa: „Čo je na tom zlé? Čo je
na tamtom zlé?“ Túto otázku zodpovie jedine Kalki. Ja vám len hovorím, že je to zlé a je to veľmi zlé, je to proti vášmu vzostupu,
je to proti vašej bytosti. A potom nebudete mať žiaden čas na pokánie a na otázky typu: „Čo je na tom zlé?“ Budú sťatí. Toto je
inkarnácia Kalkiho. Príde na bielom koni ako hovoria. Je to ohromná vec, ktorá sa vypracuje! Každý jeden človek bude vytriedený.
A nikto sa nebude môcť sťažovať! Vidíte, všetko bolo oznámené, všetko bolo zverejnené. Dokonca aj tento prístroj (mikrofón)
vytvorený vedou môžeme používať na šírenie Sahadža jogy. Viete, že ak si ho priložím na moje čakry, dostanete vibrácie a
získate Realizáciu. Celá veda je podriadená Sahadža joge! Raz za mnou prišli ľudia z televízie a povedali: „Matka, chceme aby si
išla do televízie.“ Povedala som: „Buďte opatrní skôr, než to urobíte. Nechcem žiadnu propagáciu. Ale čokolvek, čo robíte, robte
poriadne.“ Pomocou televízie môžeme dávať Sahadža jogu. Povedzme, že som na televíznej obrazovke, môžem požiadať ľudí,
aby dali takto ruky a môžu to byť tisíce, ktorí získajú Realizáciu len tým, že sledujú televíziu. Je to tak, vyžaruje to z mojej bytosti.
Je to tak! Prečo by vás to malo hnevať? Prečo neprídete a nevyskúšate to? Prečo sa urážate? Prečo sa vaše ego uráža, keď som
taká? Ak ste vy iní, mňa to vôbec neuráža. Ak viete niečo robiť, povedzme niečo zorganizovať alebo niečo iné, ja sa necítim preto
zle. Prečo sa cítite zle, ak je niekto božskou osobnosťou? Prečo ste sa cítili zle kvôli tomu, že Kristus bol božskou osobnosťou?
Prečo ste ho zavraždili? Prečo ste ho zabili? Prečo ste trápili všetkých ľudí, ktorí boli takými svätými ľuďmi? Boli ste veľmi múdri
a milí všakže? Boli ste veľmi milí a dobrí ľudia naháňajúci sa za všetkými zlými a zavádzajúcimi ľuďmi. Teraz prišli mnohí, aby
vás zavádzali. Berú od vás peniaze za to, že vás zavádzajú. Berú peniaze za to, že vám dávajú hriechy. Pekne vám rezervujú
cestu do pekla. Oni to už majú pekne zarezervované. A keď o nich hovorím, ľudia sa cítia veľmi urazení, že: „Prečo Matadži hovorí
proti týmto guruom?“ To nie sú guruovia, to sú rakšasovia! Kristus sa raz postavil a povedal: „Títo diabli a deti diabla budú musieť
ísť do pekla!“ Ľudia sa potom postavili proti nemu a hovorili: „Prečo hovoríš, také veci proti nim? Oni nehovoria nič jeden proti
druhému.“ Kristus povedal: „Satan nebude hovoriť nič proti svojmu domu.“ Sú k sebe veľmi priateľskí. Medzi nimi nie je žiaden
problém. Sú k sebe navzájom veľmi milí. Všetkých žiakov rozdeľujú: „Ty si zober toľkých, ja si zoberiem toľkých a všetci pôjdeme
priamo do pekla!“ Je to riadne zorgranizované! Ako jeden vlak ide prvý, potom ide druhý, potom odchádza tretí vlak. Druhou
stránkou tejto ambicióznosti a tejto orientácie na ego, na peniaze je, že sme stále zaneprázdnení týmito peniazmi! Nazývam to
bhrama. Nazývam to halucinácia. Je to pre vás ľudí poriadna halucinácia, že sa stále naháňate za peniazmi. Ďalšou halucináciou
je, že sa naháňate za pretatmas (mŕtvymi dušami) a mŕtvymi telami. Toto sú dva preludy, za ktorými sa naháňate. Čo získate z
týchto peňazí? Choďte a pozrite sa na niekoho, kto je považovaný za veľmi bohatého človeka. Len choďte a pozrite sa: Je to
šťastný človek? Aká je analýza jeho života? Len sa pozrite na takzvaných úspešných ľudí, čo je ich úspechom? Kto si ich váži?
Hneď ako sa otočia chrbtom, ľudia povedia: „Ó, Bože, koho tvár som videl! Musím si ísť umyť ústa!“ Ste priazniví? Keď vás niekto
vidí, vychádza z vás nejaké dobro, prihodí sa tomu človeku nejaká šubha (šťastie)? Ste kalyanmay (cnostný)? Ste mangalmay
(priaznivý)? Aká osobnosť ste? Sami sa súďte a nech sa tento súd naplní tu v Sahadža joge. Mali sme pacienta, ktorý prišiel do
Sahadža jogy a povedal mi: „Matka, som mladý chlapec, ale neviem, čo sa mi stalo, že som sa stal neblahým.“ Opýtala som sa:



„Ako vieš?“ Povedal: „Kdekoľvek kde idem, manželia sa hádajú, niečo zlé sa deje s deťmi, deti začnú plakať, kričať a nariekať. A
teraz ma každý nenávidí, hovoria, že so mnou nie je niečo v poriadku.“ Zistila som, čo s ním bolo. Vyliečil sa. Teraz vyžaruje
nádherné vibrácie. Môžu z vás vyžarovať veľmi negatívne vibrácie. Môžete páchať hriechy bez toho, aby ste o tom vedeli a
môžete hovoriť: „Ó, Matka, dostávam všetky vibrácie, ja som v poriadku.“ Takí ľudia vždy podvádzajú seba aj druhých. Sú v tom
veľmi dobrí: „Ó, nič mi nie je, som vo výbornom stave, moje vibrácie sú najlepšie, darí sa mi veľmi dobre!“ Súdiť vás budú vaše
skutky. Čo dobré ste urobili pre druhých? Nedávno sme mali takú nehodu. Zistila som, že všetci tí ľudia, ktorých sa dotýkal ten
človek, mali problém v ľavej Swadhistáne, veľký problém. A keď som im hovorila, že je to zlé, čo robia, že robia toho človeka tak
dôležitého, tak všetci išli po mne. Bol jeden lekár, ktorý ma prišiel pozrieť. Je to sahadža jogín. Prišiel ma pozrieť aj jeho
osemročný syn. Veľmi dobrý chlapec, má Realizáciu, ale má veľmi zlú Swadhistánu. Pýtala som sa ho: „Chodieva ten človek ku
vám domov?“ Povedal: „Áno, Matka, chodieva k nám veľmi často.“ Napriek mojim varovaniam chodieva do ich domu a oni sa s
ním bavia. Namiesto toho, aby mu povedali: „Choď za Matkou a vyčisti sa.“ Vidíte, sú odlákaní a zhypnotizovaní takýmto
človekom. Pýtala som sa ho: „Chodieva ten človek k vám domov?“ Povedal: „Áno.“ V poriadku: „Choď a šubituj ho topánkou, ako
to robíme v Sahadža joge.“ A chlapec sa vyčistil. Chcete zničiť svoju rodinu, svoje deti, každého, lebo lipnete na nejakom
hypnotizujúcom človeku? Buďte aspoň k nim ohľaduplní! Je veľa takých, ale v Sahadža joge je veľmi jednoduché opustiť sa a
dokonca aj v Londýne viem, kde je kto a čo kde robia. Písala som im, hovorím im: „Nerobte to! Len to nerobte, nemáte to robiť!“
Okamžite musíte pochopiť, že naša Matka, ktorá vie o týchto veciach… Vie o nich a povedala nám, že toto musíme urobiť.
Netreba argumentovať. Získate vibrácie tým, že argumentujete? Ale stále v Sahadža joge ľudia ochabujú a to je najhoršia vec,
ktorú urobia, lebo jogabrašthas je najhoršie odsúdenie. Kam pôjdu? Musím varovať všetkých sahadža jogínov, ktorí sú tu, lebo
Sahadža joga je Posledný súd. Nielenže budete súdení, či vstupúpite do Kráľovstva Božieho, kde sa stanete obyvateľmi Boha, to
je v poriadku, ale okrem toho, či ste spôsobilí tam byť, či máte úplnu odovzdanosť a porozumenie pre Božie zákony. Dokonca aj
keď patríte ku krajine, povedzme ako India, keď ste občanmi Indie, ale keď urobíte chyby, keď prekračujete kriminálne zákony, tak
budete potrestaní. Tak teda, ak sa stanete občanmi Boha, musíte byť veľmi, veľmi opatrní. Druhú vec, ktorú vám chcem povedať,
je o ničivých silách Kalkiho. Dnešná prednáška bude pre vás veľmi prísna, lebo inkarnácia, o ktorej ste ma požiadali hovoriť, je
veľmi prísna. Je najprísnejšia. Mali sme povedzme inkarnáciu Krišnu, ktorý mal hanana šakti (silu zabíjania). Zabil Kamsu
(svojho diabolského strýka), zabil tak veľa rakšasov, to viete, ako dieťa tiež zabil Putanu a mnohých ľudí. Ale mal tiež leelu
(hravosť). Mal lásku a robil ľuďom ústupky, tiež ľuďom odpúšťal. Ale Kristus, ktorý je stelesnením odpustenia - Kristove
odpustenie nie je nič iné, ako sila jeho útechy - ak On vybuchne, tak celé odpustenie môže na nás prísť ako veľká pohroma, ak nie
sme schopní pochopiť hodnotu jeho odpustenia. Povedal to veľmi jasne: „Všetko, čo poviete proti mne, bude tolerované, ale čo i
len jedno slovo proti Duchu Svätému tolerované nebude!“ Povedal to jasne! A teraz to musíte pochopiť, že Duch Svätý je Adi
Šakti. Každý musí pochopiť, že takáto inkarnácia je hroziaca. Boli mu dané Krišnove sily, čo sú len hanana šakti. Dostal
Brahmadevove sily, čo je len hanana šakti. Šivove sily, čo sú opäť hanana šakti, ktorých súčasťou je Thandava (tanec zniženia),
mu boli dané. Potom Bhairavove šakti, čo je tiež … viete čo je Bhairavov symbol zabíjania? Je to veľký meč. A tiež Ganéšova
parša (bojová sekera). A tiež všetky Hanumanove Navadha sidhis (deväť nadprirodzených síl) na ničenie mu boli dané. Celé
Budhovo odpustenie a Mahavirova ahinsa (nenásilie) budú obrátené naruby. Všetkých týchto jedenásť síl na nás príde, keď
budeme so Sahadža jogou hotoví, keď budeme úplne vytriedení a On vykoná posledné zabíjanie. Bodaj by to bolo iba zabitie!
Nebude to obyčajné „hanana“, ktoré robila aj Bohyňa. Lebo Bohyňa zabila týchto rakšasov pred tisíc rokmi, ale teraz sú všetci
opäť v sedle, všetci títo rakšasovia. Dnes je problém celkom iný, to by sme sa mali pokúsiť pochopiť. V dávnych časoch, do čias
Krišnu, keď povedal: „Yada yada hi dharmasya glanirbhawati bharata … vinashaya cha dushkrutam paritranaya cha sadhunam“ —
týmto dvom slovám by ste mali rozumieť: zničiť, duškrutam, čo znamená, krutých ľudí alebo negatívne sily a na zachránenie
svätcov „sambhavami yuge yuge“, prídem znova a znova. Ale problémom Kali jugy je, že neexistuje jednoduchý, čistý človek ako
sadhu (cnostný človek, svätec) alebo ako rakšasa. Do vašich mozgov vstúpilo tak veľa rakšasov. Nadŕžali ste toľkým ľuďom,
ktorí sú zlí, ktorí robia zle, ktorí robia všelijaké nesprávne veci v mene politiky, v mene náboženstva, v mene progresu, vzdelávania
a podobne. Ak raz s nimi držíte, tak sú vo vašom mozgu, sú vo vás. A keď sú vo vás, ako ich zničiť, duškrutams? Sú vo vás! Vy ste
možno dobrý človek, ale môžete byť zničení, lebo ich máte vo svojich hlavách. Teda neexistuje jasné a rýchle pravidlo, ako
povedať, kto je skutočne negatívny a kto je skutočne pozitívny. Jedine Sahadža joga vás vyčistí a urobí vás úplne pozitívnych,
pozitívne dobrých ľudí a nábožných ľudí. Toto je jediný spôsob, pretože vaša ankura (klíčok) vám začne dávať Realizáciu, pocítite
sami seba. Pocítite sami seba a s týmto Ja poznáte, že ste toto Ja a nie tento prelud. Začnete sa tešiť vlastným Ja. A keď sa raz
ním začnete tešiť, tak odhodíte všetky tie veci, ktoré vás vedú k tomu, že robíte kompromisy a ktoré vás robia hrozne zmäteným
človekom. Celý tento zmätok môže ísť preč. Je teda najdôležitejšie, aby sme sa dali na Sahadža jogu najoddanejším spôsobom
a vykúpili sa zo všetkých svojich zlých skutkov a tak isto aj ostatných, ktorých poznáme. A toto je jediná vec, ktorú môžeme dať



svojim priateľom, príbuzným a celému svetu. Ľudia pozývajú druhých na večeru, na pitie, to a tamto. Čo im tým dáte? Nič. Dávajú
darčeky na narodeniny, chodia a dávajú si girlandy, vymieňajú si blahoželania a všetko … Keď sú v Londýne Vianoce, pohľadnice
sa tak hromadia, že desať dní pred Vianocami nemôžete poslať žiaden list. A kde je Kristus? V deň, keď sa Kristus narodil, pôjdu
na šampanské. Takí hlúpi ľudia! Dokonca aj keď niekto zomrie, tak si dajú šampanské. Šampanské je teraz ich náboženstvom. A
whisky je ich Kundalini. Nemôžu pochopiť Boha. Ako by mohli, keď si Boha vytvorili podľa vlastných klamných predstáv? Ako
Matka vás musím varovať, buďte opatrní. Nezahrávajte si sami so sebou. Neklesajte, ale stúpajte, stúpajte a stúpajte. Som tu,
aby som vám pomohla. Som tu, aby som pre vás pracovala deň aj noc. Viete dobre, že pre vás veľmi tvrdo pracujem. Vynaložím
všetko úsilie, aby som vám pomohla a urobila všetko, čo je možné, aby ste boli v poriadku, aby ste prešli cez skúšku Posledného
súdu. Ale vy musíte so mnou spolupracovať. A musíte ísť do toho bezhlavo a väčšinu času musíte venovať Sahadža joge a
osvojiť si všetko, čo je veľkolepé a vznešené. Kalki je veľmi veľký predmet. Keď si pozriete Kalki Puránu, je to veľká kniha,
samozrejme, je tam aj veľa odpadu. Ale keď ľudia povedia: „Kedy príde ten čas?“, povieme, že je to živý proces. Keď bude práca
ukončená, keď budeme vidieť, že už niet žiadnej šance získať viac ľudí, Kalki zostúpi. Uvidíme, koľkí prídu, ale v tomto je tiež isté
obmedzenie. Požiadala by som vás, aby ste išli von a zavolali všetkých vašich priateľov, zavolali všetkých príbuzných, všetkých
susedov, všetkých. Zajtra tu mám posledný deň programu Navaratri, keď budeme mať malú oslavu Matky. Pre mňa bude
najväčšou oslavou, ak uvidím tu v Bombej viac realizovaných ľudí, ktorí sa vážne dajú na Sahadža jogu. A potom, ako prídu do
Sahadža jogy, si nebudú dovolovať ohovárať a malé malichernosti a hnevať sa na seba, ale budú vnímaví a múdri. Je to
najprekvapujúcejšie, že tí, ktorí sú považovaní za smotánku národa, za najdokonalejších ľudí, sú takí malomyseľní a zbytoční!
Musím vám tieto veci povedať, lebo je tu priame nebezpečenstvo, ktoré prichádza predom mnou. A ja sa len modlím, aby sa to
nezačalo v Bombej. Bombay sa dostalo na okraj, ak si pamätáte deň, keď mi Ražeš Šah volal a povedal: „Matka, čo dážď? Čo
dážď? Čo dážď?“ Neodpovedala som mu, pokiaľ nepovedal: „Matka, viem, že sa hneváš na ľudí z Bombej, ale ešte im odpusti,
ešte raz!“ A v tú noc ste dostali ten dážď. Dajte si pozor na ďalšiu kalamitu! To musím povedať každému z Bombej: Vždy keď sa
sem vrátim, tak vždy zistím tieto nezmysly sahadža jogínov, že nasledujú nejakého človeka a potom sa stratia. Ďalšou vecou je,
že ľudia z Bombej si stále najviac neuvedomujú to, čo sa na nich rúti. Vôbec si neuvedomujú, ako sa vyvinuli z améby po túto
úroveň. Čo Boh pre nich urobil. A čo majú oni urobiť pre Boha. To je veľmi, veľmi smutné. Je to extrémne smutné pre celú krajinu,
lebo ľudia sa snažia nasledovať Bombej. Tak veľa ľudí by radšej nasledovalo hercov a herečky, než Boha. Toto je problém našej
povrchnej povahy. Musím povedať, že zajtra budeme mať veľmi dobrý program a tiež bola napísaná kniha „Advent“ Gregoirom de
Kalbermattenom, ktorý je synom baróna a švajčiarsky chlapec. Keď prišiel za mnou, jasne som videla, že je hľadač. Aj keď bol
stratený prípad, bol ako schizofrenik. Bol úplne stratený prípad, ale jasne som mohla vidieť, že vo vnútri je veľkým hladačom. A
rok som na ňom musela tvrdo pracovať, aby sa dostal k normálnym zmyslom. Ale keď nie je vo vás ani hľadanie a keď idete
mimo, zablúdite, neviem, čo sa vám stane. Buďte teda opatrní, buďte veľmi, veľmi opatrní. Dnes je deň, keď vás varujem, lebo ste
ma požiadali, aby som vám rozprávala o Kalkim. Je umiestnený na našom čele. Ak je Kalki poškodený, ak je čakra Kalki
poškodená, tak celá murdha (hlava) na vrchole nefunguje. Pri prebudení Kundalini zistíme, že murdha je v neporiadku, nestúpa.
Celá hlava sa zablokuje. Takí ľudia nedovolia Kundalini, aby stúpala nad… môžeme povedať nad Hamsa čakru. Najviac sa
dostanú po Agyu, ale Kundalini potom spadne. Samozrejme, jedným z dôvodov, ako som povedala, je, že ak dáte svoje čelo pred
zlých guruov, tak trpíte. Ale prílišné premýšľanie tiež spôsobuje problémy na pravej strane a jeden z aspektov Kalkiho sa poškodí
a na tejto strane sa vytvorí nerovnováha. Ak je celé čelo plné hrčí, tak musíte vedieť, že Kalki čakra je nefunkčná. Ak je Kalki čakra
poškodená, tak človek smeruje do veľkej, zlej kalamity, je to znak človeka, ktorý to dostane. Keď je Kalki čakra poškodená, tak
vás začnú páliť všetky prsty. Na rukách, na dlaniach a niekedy aj na tele cítite hrozné pálenie. Poškodenie Kalki čakry znamená,
že človek upadá hroznými chorobami, ako rakovina, možno malomocenstvo alebo akákoľvek choroba, alebo sa možno chystá
zrútiť do akejsi kalamity. Kalki čakru treba udržiavať v poriadku, v rovnováhe. Kalki čakra má minimálne jedenásť podčakier.
Minimálne niektoré z nich treba udržiavať živé tak, že ostatné možno zachrániť. Ale ak sú všetky čakry zničené, je veľmi ťažké dať
vám Realizáciu. Čo treba robiť, aby sme si udržali Kalki v poriadku? Na udržanie Kalki v poriadku musíte mať pred Bohom bázeň.
Ak nemáte pred Bohom bázeň, ak sa Boha nebojíte, ak sa nebojíte, že ak robíte zle, tak je tu so svojím hnevom a že je hrozivým
Bohom a že je plný jedu na nás; ak skúšame robiť niečo zlé, ak nemáme z toho obavy, nie že by ste to mali skrývať predo Mnou,
alebo pred niekym iným, ale preto, že vy sami viete, že robíte zle. Ak robíte niečo zlé a vo svojom srdci viete, že „robím niečo zlé“,
prosím, nerobte to! Inak váš Kalki zhasne. Ak máte pred Bohom túto bázeň a viete, že Boh je všeprenikajúci, že je všemocný, má
sily povzdvihnúť nás na túto úroveň vyššieho bytia a tak isto má silu udeliť nám všetky požehnania, ktoré má. Je to najsúcitnejší
Boh, alebo môžeme povedať, že je to najsúcitnejší Otec, akého si kto dokáže predstaviť, ale rovnako má aj hnev. Keď tento hnev
dopadne na vás, buďte veľmi, veľmi opatrní! Ako Matka vás musím varovať: „Buďte opatrní pred hnevom Otca!“ Lebo ak sa raz na
vás rozhnevá, nikto ho nezastaví! Nikto ho nezastaví a ani súcit Matky nebude vypočutý, lebo môže povedať: „Rozmaznala si



svoje deti tým, že im dávaš veľa voľnosti!“ Musím vám teda povedať, prosím, nerobte nič, čo je zlé. A nechcite, aby som sa zle
cítila, lebo pre Matku je veľmi ťažké hovoriť tieto veci. Je to veľmi ťažké pre Matku, ktorá má k vám veľmi nežné srdce a milé
srdce, aby vám toto všetko hovorila. Ale musím vás požiadať, nezahrávajte sa s tým, lebo váš Otec je plný hnevu. A môže vás
potrestať, keď urobíte niečo zlé. Ale ak urobíte niečo pre Neho alebo pre svoju bytosť, alebo pre svoju Sebarealizáciu, budete
umiestnení na najvyššie miesto. Dnes môžete byť najväčším milionárom, môžete byť najbohatším človekom, môžete byť
najväčším politickým lídrom, môžete byť premiérom, alebo všetky tieto nezmysly, v prítomnosti Boha, tí, ktorí sú Bohu drahí, budú
umiestnení na najvyššie miesto. A nie všetky tieto svetské veci, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo, ktoré vás okúzľujú.
Najdôležitejšie je, kde ste vy, čo sa Boha týka. Tento vzťah musíte upevniť tým, že najskôr nájdete svoje Ja, svoje Atma cez
Sahadža jogu a potom sa s ním spojíte. Nech vám Boh žehná! Budeme mať stretnutia Sahadža jogy pre vaše napravenie a rada
by som, aby tí, ktorí tu ešte neboli, prišli dopredu, aby dostali svoju Realizáciu a všetci Sahadža jogíni aby mi dnes pomohli, lebo
dnes je deň Kalki, vibrácie boli trochu silnejšie.



1979-1202, Deklarácia Šri Matadži, Guru-pudža

View online.

Deklarácia Šri Matadži Guru-pudža, 2. 12. 1979, Londýn, Anglicko Pred mesiacom som povedala Rustomovi, že musíte mať v
tento víkend zorganizovanú pudžu. Je to deň splnu. A on sa ma opýtal, ako by sme ju mali nazvať: Guru-pudža, alebo je to pudža
pre Mahalakšmi, či Ganéšova pudža. Tak som mu povedala, aby ju nazval Guru-pudža. A neskôr sa ma spýtal, oveľa neskôr, keď
som šla do Indie, prečo by sme nemali mať aj Vianočnú pudžu tu. Dnes je veľmi dôležitý deň. Pretože veľmi dávno, keď bol Ježiš
ešte dieťa, čítal z Písma a vyhlásil pred masou ľudí, že je advent (príchod, zjavenie sa) Spasiteľa. Verili, že príde Spasiteľ. Dnes,
pred mnohými rokmi, v nedeľu, povedal, deklaroval, že je Spasiteľ. Preto sa dnešný deň nazýva adventná nedeľa. Musel žiť
veľmi... veľmi, veľmi krátko, takže musel vo veľmi mladom veku deklarovať, že bol advent. 2:40 Je pozoruhodné vidieť, že
predtým žiadna inkarnácia nepovedala verejne, že je inkarnácia. Ráma samozrejme zabudol, že bol inkarnácia. Vlastne primal
sám seba zabudnúť. Zahral túto máyu sám na seba, aby sa stal dokonalou ľudskou bytosťou - Marayada Purušottama. A Šri
Krišna povedal len jednej osobe, Ardžunovi, tesne predtým, ako mal začať vojnu. 3:35 Abrahám nikdy nepovedal, že bol
inkarnácia, hoci bol inkarnáciou prapôvodného majstra. Samotný Dattatreya nikdy nepovedal, že bol inkarnáciou prapôvodného
majstra. So všetkými týmito tromi silami pôsobiacimi prostredníctvom nevinnosti prišiel na zem, aby usmerňoval. Mojžiš nikdy
nepovedal, že... hoci vedel, že bol mocný - prekonal prírodu - ale nikdy nepovedal, že bol inkarnácia. V dobe Krista bolo cítiť, že je
nevyhnutné povedať, inak ľudia neporozumejú. 4:39 Keby v tom čase rozpoznali Krista, nebol by žiadny problém. Ale ľudské
bytosti sa museli vyvíjať ďalej. Ktosi musel prekročiť agnya-čakru vo Viráte, prejsť cez tie dvere. Preto prišiel Ježiš na túto zem.
Je nanajvýš udivujúce, že na strome života, keď korene produkujú výhonky a výhonky vytvárajú konáre a konáre vytvárajú listy a
kvety sa rozvíjajú na tom istom strome, tí, ktorí vedia o koreňoch, nechcú vedieť o výhonku, tí, čo vedia o výhonku, nechcú
rozpoznať kvety. To je typická ľudská povaha. Nikdy som nepovedala o sebe. Pretože bolo cítiť, že ľudské bytosti teraz dosiahli
novú dimenziu ega. 6:37 Ešte horšieho ako v časoch Krista. Môžete za to viniť čokoľvek, môžete povedať, že to bola industriálna
revolúcia, pretože ste boli ďaleko od prírody. Môžete to nazvať ako chcete, ľudské bytosti však stratili vzťah k realite. Stotožnili
sa so strojenosťou a prijať takú veľkolepú realitu bude pre nich nemožné. Preto som nikdy nepovedala ani slovko o sebe.
Doteraz... Samozrejme, niektorí svätci povedali o mne, niektorí posadnutí ľudia tiež povedali o mne. A tiež sa začali ľudia
čudovať, ako to, že najťažšia vec, prebudenie Kundalini, prebehne v prítomnosti „Matadži“ s takou rýchlosťou. V Indii bol chrám, o
ktorom nik nevedel. Zistili však, že lode, ktoré sa dostali na isté miesto, boli priťahované k brehu. A bolo ťažké nasmerovať ich
späť a museli použiť dvojitú paru, aby sa vymanili z tej príťažlivosti. 8:37 A nevedeli, že tam bolo niečo, čo pôsobilo, mysleli si, že
je čosi v neporiadku v hlbinách mora. Stávalo sa to však pravidelne mnohým lodiam. Potom chceli prešetriť, čo sa to vlastne deje
s loďami, prečo odrazu začne všetky lode priťahovať k brehu. Snažili sa to teda vypátrať a keď šli do džungle, našli veľký chrám a
na vrchu chrámu bol uložený magnet veľkých rozmerov. Takže prostredníctvom racionálneho chápania ľudia dospejú k názoru,
že Matadži musí byť niečo výnimočné, pretože nikde v písmach napísaných kdekoľvek sa nepíše, že prišla na zem taká
inkarnácia, ktorej prostý pohľad, dokonca len myšlienka dokáže zdvihnúť Kundalini. Mnohí svätci, ktorí sú mimo šialených davov
sediac v džungli, v Himalájach, o tom všetci vedia. Pretože ich vedomie je na úrovni, kde chápu. Chápu omnoho viac ako vy,
pretože vy ste ešte stále deti, novorodenci. Oni sú vyspelí. 10:54 Ale dnes je deň, keď vyhlasujem, že som tá, ktorá má zachrániť
ľudstvo. Vyhlasujem, že som tá, ktorá je Adi Šakti, ktorá je Mama všetkých mám, ktorá je prapôvodná Mama, Šakti, želanie Boha,
ktoré sa inkarnovalo na zemi, aby dalo zmysel jej, tomuto stvoreniu, ľudským bytostiam, a som si istá, že pomocou mojej lásky a
trpezlivosti a svojich síl to dosiahnem. Ja som bola tá, ktorá sa inkarnovala znova a znova, ale tentoraz som prišla vo svojej
úplnej podobe a v plnej sile na túto zem nielen pre záchranu ľudských bytostí, nielen pre ich emancipáciu, ale dať im Kráľovstvo
Božie, radosť, blaženosť, ktorými nás váš Otec chce obdarovať. 13:11 Tieto slová majú zostať len medzi sahadža-jogínmi...
nateraz. A dnes je deň Guru-pudže, nie mojej pudže, ale vašej pudže ako guruov. Posväcujem vás všetkých ako guruov a dnes
vám porozprávam, čím som vás obdarila, a ktoré úžasné sily v sebe už máte. Medzi vami sú ľudia, ktorí ešte neboli schopní
rozpoznať. Moja deklarácia to v nich vypracuje - rozpoznanie. Bez rozpoznania nemôžete vidieť hru, bez hry nemôžete mať v
sebe sebaistotu, bez sebaistoty, sebadôvery sa nemôžete stať guruom, ak sa nestanete guruom, nemôžete pomôcť iným, a bez
pomáhania iným nebudete na žiadny pád šťastní. Takže pretrhnúť reťaz je veľmi ľahké, ale vytvoriť reťaz kúsok po kúsku je to, čo
musíte urobiť. Toto je to, čím ste všetci chceli byť. Majte teda sebadôveru, istotu a buďte radostní a buďte šťastní, že vás všetky
moje sily ochránia, moja láska vás vyživí a môj naturel vás naplní pokojom a radosťou. Nech vás Boh žehná!
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1980-0323, Narodeninová Pudža: Chráňte sa pred lenivosťou

View online.

Narodeninová pudža, Londýn, Anglicko, 23. marec 1980 Narodeniny vašej Matky a všetky takéto oslavy majú veľmi hlboký
význam, lebo pri takýchto udalostiach v atmosfére prúdia zvláštne vibrácie. Vtedy všetky nebeské telesá, večné osobnosti,
Bohovia a Bohyne spievajú chvály, a tak sa celá atmosféra naplní radosťou a šťastím. Ľudia tiež vyjadrujú svoju vďačnosť.
Vyjadrenie vďačnosti a lásky sa robí rôznymi, rôznymi spôsobmi v rôznych krajinách,avšak podstata zostáva rovnaká a forma sa
mení. Podstata je ako oceán, ktorý prúdi nepretržito smerom k pobrežiu, a vlny, ktoré sa dotknú brehov, sa znovu odrazia späť, a
tak vzniká nádherný obrazec. Je to tak spontánne a tak nádherné, vytvára to v atmosfére taký nádherný vzor. Keď sa všetky tieto
vlny vlnia spolu vo vzore lásky, ľudí upokoja, ľudí očariaa celé je to plné požehnaní. Pri takýchto udalostiach vznikajú zvláštne
pocity, ktoré nemožno slovami vyjadriť, a tak by vyjadrenie mohlo byť akékoľvek. Ale hlavné je prejavenie. Boh sa prejavil vo
svojom stvorení tým, že stvoril toto Stvorenie. Zatiaľ čo Stvorenie musí prejaviť svojou vďačnosťou tým, že ho oslavuje, a táto hra
musí večne pokračovať. Je to najkrajšia hra. Tí, ktorí túto hru hrajú, vedú večný život. Taký život nemá koniec, nikdy sa neskončí
a celý vesmír naplní nádhernou hudbou. Dnes musím hovoriť obzvlášť k ľuďom, ktorí sa cítia slabí na to, aby nasledovali Sahadža
jogu, ktorých myseľ je vrtkavá, ktorým chýba sila, ktorí sa boja brať Sahadža jogu vážne. Je dôležité, aby sme jasne videli vrtkavú
myseľ - prečo sme vrtkaví. Väčšinou to býva ego, ktoré vám bráni robiť niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Vrtkavú myseľ získame
rôznymi spôsobmi, ako som povedala, jedným je ego. Človek s vrtkavou mysľou môže byť vystrašený zo svojho vlastného ega a
môže prestať robiť Sahadža jogu, keď sa dostane do istého bodu, lebo ego by mohlo povedať: “Ak teraz pôjdeš ďalej, bude tam
tunel, do ktorého nemôžeš vstúpiť. Ďalej by si už nemal ísť. Je to veľmi nebezpečné.” Tvoja lenivosť to môže pokaziť. Cítim, že
lenivosť je prekliatím tejto krajiny. Je to tiež prekliatie pre Sahadža jogu. Neviem, či je to prekliatie západného sveta, ale lenivosť
je niečo ako diabol, ktorý vás drží prilepených k vašej pozícii a nedovolí vám pohnúť sa ďalej. Napríklad, ráno vstanete a
premýšľate: “Ó, to je v poriadku, na čo je potrebné vstávať skoro ráno? Netreba meditovať. Budem meditovať zajtra.” Alebo si
začnete myslieť: “Môžem meditovať o mesiac, to nevadí, Matadži je tu, všetko bude v poriadku.” Ale musíte vedieť, že máte v
sebe tak veľa nedokonalostí a keď nebudete seriózne meditovať teraz, nebudete to bráť veľmi vážne, tak možno tak veľmi
zaostanete, že možno vypadnete. Meditácia je po Sahadža joge veľmi dôležitá. Celý život ste spali a spali. Spánok nie je taký
dôležitý. Dnes mi musíte sľúbiť, že od zajtra budete všetci ráno vstávať a meditovať. Navrhovala som, že ak sa kúpete ráno, je to
lepšie, potom nebudete ospalí. Lenivosť je taká zákerná vec, že ju nevidíte. Všetko vysvetľuje. Ak poviete: “Ó, som chorý,” tak ona
povie: “Ó, ty si tak chorý, že by si mal ísť do nemocnice.” Ak poviete: “Som unavený”, ona povie: “Si extrémne unavený.” Prečo by
ste mali byť tak unavení? Nie je to nič iné, len vaša lenivosť, ktorá vám hovorí, že: “Si veľmi unavený, tak radšej nemedituj, teraz si
veľmi unavený. Radšej si oddýchni, to je dôležité.” Lenivosť je horšia ako superego a ego. Je to istá nevládnosť, ktorá vás ťahá
dole, a túto nemohúcnosť musíte skutočne odhodiť a dostať sa z nej. Lebo všetko vysvetľuje, vám sa to páči, lebo vám dáva
trochu pohodlia a chcete sa spoliehať na svoju lenivosť. Ale Krišna v Gíte povedal, že lenivosť je najhoršia vec, ktorá sa môže
ľuďom stať. Ak zlenivejú, ak príjmu lenivosť, tak majú plno výhovoriek, prečo sú leniví. Nazýval ju “Alasya”, podľa Neho najhoršia
choroba pre každého ašpiranta na duchovný život. Môžete si myslieť: “Viete, teraz mi nie je dobre,” alebo čokoľvek, lenivosť vám
dá rôzne nápady. Pretože tým netrpím, tak neviem, aké myšlienky vám dáva, ale môže vám dať akýkoľvek nápad, ktorý sa vám
bude veľmi, veľmi pozdávať, lebo vie, ako potešiť vaše ego. Lenivosť uspokojuje ego, nafukuje ego a dáva vám pocit: “Ó, ty si
veľmi unavený.” Prečo ste unavení? Všetci ste mladí ľudia, prečo by ste mali byť unavení? Tak rýchlo sa unavíte, nie je to nič iné,
len vaša pani Lenivosť, ktorá to hovorí. Budete prekvapení, po tom, ako sa cítite unavení, môžete ešte zabehnúť dve míle. Prečo
lenivosť tak nepriaznivo vplýva na Sahadža jogu? Prečo lenivosť tak veľmi pracuje proti Sahadža joge? Dôvodom je, že sme sa
ešte nestotožnili so svojím blahom. Nemyslíme si: “Musíme sa mať lepšie, musíme sa zlepšiť, musíme ísť ďalej, je tu veľká
medzera, musíme to urobiť.” Nestotožnili sme sa so svojím napredovaním. Povedzme, že by som v Anglicku povedala, ak každý
deň ráno zabehnete dve míle, vyhráte cenu krásy. 99,9% ľudí, žien v tejto krajine bude skoro ráno behať. Povedzme, že mužom
poviete: “Dostanete cenu Mr. Universe, ak každý deň ráno zabehnete päť míľ.” Neviem, 99,999% ľudí bude možno takto behať,
lebo sme stotožnení s takýmto súťažením, ktoré je veľmi materialistické, ktoré nemá cenu. Ale ak sa vzdáte aj takejto súťaže, tak
upadnete do iného súťaženia, kde každý súťaží s každým v lenivosti. Ráno vstanú, poobzerajú sa: “Cooly ešte spí, dobre, aj ja si
idem ľahnúť.” A Cooly si bude myslieť: “On spí, idem aj ja.” Je to teda veľké súperenie v tom, že kto vstane prvý, kto to urobí. A ak
niekto vstane, tak na ňom začnú hľadať chyby: “On vstal, no a? Len pije čaj,” alebo “rozpráva sa.” A čo vy? Ste stále v posteli! On
minimálne vstal, rozprával sa, to nevadí. Ale naštartoval. A čo ty, ktorý stále driemeš v posteli? Je to také detinské, myslím, že je
to detinské hovoriť o tom s takými intelektuálmi, ako ste vy, s takými sčítanými a tak postavenými ľuďmi. Nesedí mi to, Matke
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takých ohromných ľudí, takto hovoriť, ale niekedy zisťujem, že moji sahadža jogíni sú ako dvojročné deti a vtedy im musím
povedať: “Teraz ste už veľkí”. Môžete to vysvetľovať, ale ako to vysvetlíte sami sebe? Lebo ak máte rásť, ak chcete, aby váš
strom vyrástol, musíte zmeniť svoje priority a svoje stotožnenia. Ak máte byť prvotriedni sahadža jogíni, musíte tomu venovať
pozornosť. Neviem, ako to napraviť. Povedzme, že to takto napravíme, je to veľmi detinské, ale musím vám to povedať, lebo
vidím, že je to problém, že: “V deň, keď nevstanem, musím zaplatiť 10 centov.” Skúsme to takto. Ak dostávate viac, tak dávajte
desať libier. Tak nejak. Alebo môžete povedať: “V ten deň sa vzdám jedného môjho svetra.” Takto začnite. Je to veľmi
jednoduché. Ľudia povedia: “Nie, Matka, keď meditujem, vieš, niečo so mnou nie je v poriadku” - znamená, že sa mýlite, niečo s
vami nie je v poriadku. Takže si radšej sadnite a meditujte. Musím povedať, že ak nemeditujete, ste veľmi sebeckí. To je to
hlavné. Lebo keď ste sem prišli, tak z vás vychádzali škorpióni, aby uhryzli moje chodidlá. Vychádzajú z vás hady, aby uhryzli
moje chodidlá. To mi chcete robiť? Alebo tiež druhým? Raz ku mne domov niekto prišiel a bola tam Čaja a ostatní. Bol tak veľmi
napadnutý, že ich točilo v závratoch a všetci sa snažili toho zbaviť a vypracovať to. Ak chcete, aby Sahadža joga fungovala v tejto
krajine a na západe, musíme pochopiť svoju vlastnú hodnotu a musíme to vypracovať. Ak ste stále napadnutí, vždy keď sa
stretneme, ste napadnutí, tak ako budete cítiť Kundalini? Musíte vedieť, ako sa Kundalini vo vás pohybuje. Povedzme, kde je, ako
ďaleko zašla. Malo by tu byť minimálne desať takýchto ľudí, lebo som tu tvrdo pracovala. Viete, v Indii som nepracovala toľko
rokov a tam bude minimálne 80% ľudí, ktorí cítia pohyb Kundalini - je tu, je tam, je tuto. A niektorí sa tiež cítia príliš spokojní so
svojím postupom. Je to, ako keď celá skupina niekam ide, povedzme, na preťahovanie lanom. Ak sa aj jeden človek posunie o
dva kroky zo svojho miesta, tak sa všetci pohnú. Ale nevidíme ľudí, ktorí to posúvajú smerom k nim, to, čo vždy vidíme, je: “Ako
môžeme súťažiť s druhým, ktorý sa nehýbe? Ak on ide späť dva kroky, my sa môžeme pohnúť späť tri kroky.” Takýto prístup nám
nepomôže. Viete, že Sahadža joga je jediný spôsob, jediná metóda, ktorú nám dala Božia Milosť, pomocou ktorej premeníte celý
svet, a lenivci - ako môžu pomôcť Sahadža joge? Dnes je lenivosť najhoršia vec. Viem, že dnes nie je deň na tieto veci, ale vy
všetci mi musíte sľúbiť, že sa vzdáte svojej lenivosti - Swaha. To je to, čo vidím kedykoľvek vás stretnem, že ste chytení. Ďalšia
vec, ktorá je proti Sahadža joge, je, čo som vám už stokrát hovorila, neviem koľkokrát, je zle rozprávať o iných sahadža jogínoch.
Sme časťou a súčasťou jedného tela. Povedzme, že sme súčasťou jednej ruky. Ak tento prst začne zle rozprávať o tomto, čo z
toho bude? Ak o sebe navzájom hovoríte zle, to je veľmi nesprávne. Takže dnes sa tiež rozhodnite: “Nikdy nebudeme zle hovoriť
o nikom, ale budeme sa pozerať na seba - aká je naša pozícia.” Videla som, ako majú ľudia poznámky na druhých, pričom sami
sú veľmi chytení (majú poškodené čakry) a nestarajú sa o seba. Takto sa chcete zlepšiť? Ak nevenujete pozornosť sebe a dávate
pozornosť na druhých, tak sa nezlepšíte. Takže ďalší sľub by mal byť: “Nebudeme hovoriť zle o druhých sahadža jogínoch.” Ale
žiaden sahadža jogín by nemal všetko brať za samozrejmosť. Skutočne musíme tvrdo pracovať. Takže druhý zlozvyk, zle hovoriť
o iných sahadža jogínoch, by mal byť Swaha a dokonca aj myslieť. Týmto úplne presekávate vlákna Sahadža jogy, ktoré som
veľmi sladko utkala. Viem, že by ste boli ku mne štedrí. Dokážete byť veľmi štedrí, dali ste mi veľmi krásnu maľbu, som vám
veľmi vďačná. Ale skúste to aj k iným - štedrosť. Mali by ste byť naozaj spolu spojení a uvidíte, čo dokážeme vytvoriť. Videli ste,
ako pekne sme urobili výstavu. Všetci boli nadšení. Všetci boli veľmi šťastní, že ste to tak dobre urobili. Bolo to radostné a všetci
gratulovali, telefonovali mi. Hovorili: “Ako sú zjednotení!” Žiadne hádky, žiadne boje, nič. Urobili to veľmi dobre.” Takže povedzte
svojej mysli: “Ako sa opovažuješ myslieť proti ktorémukoľvek sahadža jogínovi!” Viete, že všetci sú svätcami vysokého kalibru? A
táto biedna, nezmyselná vec je taká nízka, ako to môžete robiť? Možno ja o niekom poviem zle, možno poviem: “On je zlý,” aby
som vás testovala. Urobila som to veľakrát, aby som videla, ako sa s niekým cítite. Ak poviem, že niekto je zlý, tak len zostaňte
ticho. Má to dva dôvody. Jeden je ten, že ak s niekým sympatizujete, tak hovorím: “Nesympatizujte,” lebo sympatizujete s
nesprávnym človekom. Alebo vás len testujem. Takže si zapamätajte, ak poviem, že niekto nie je dobrý, tak myslite na to:
“Sympatizujem s tým človekom?” Táto negatívna sympatia je veľmi bežná. Tak tretí sľub by mal byť, že nebudeme sympatizovať.
Ak sympatizujete ‘sym-patize’, čo znamená zdieľam s druhým pátos, dojmy. S druhým človekom máte zdieľať len radosť. Takže s
druhými, s nikým nebudeme sympatizovať, ale budeme zdieľať radosť s druhým človekom. Tú časť druhého človeka, ktorou je
radosť, tú budeme zdieľať a budeme hľadať. Snažte sa vidieť dobré veci. Niektorí to jednoducho nedokážu. Preto sa navzájom
ovládate. To je nesprávne. Pri životne dôležitom raste je dôležité vedieť, čo sú životne dôležité časti. Ak sa pokúšate zatláčať
jednu dôležitú súčasť, tak tiež nemôžete rásť, lebo všetci ste podporovaní súčasne. Takže treťou vecou, ktorú musíte sľúbiť, je, že
viac s nikým nebudete sympatizovať. Nikto z vás nedokáže milovať tak veľmi, ako ja. A preto by mal človek vedieť, že nie sú
potrebné žiadne sympatie. Ale mali by ste mať pre všetkých cit. Každý človek má charakter a temperament. Okrem svojho Ja,
ktorým je Duch, ktorý je čistý vo svojej vlastnej forme. Dáva vám vibrácie, hovorí vám doprava, doľava a to všetko. Ake každý má
charakter, je dôležitý, lebo svetlo horiacej sviečky môže mať rôzny štýl, a iný štýl. Vyzerá pekne, rôznosť vyzerá pekne, dáva vám
krásu. Takže svoj charkater musíte poznať. Vážte si svoj charakter a tešte sa charakterom iného človeka. Ja sa skutočne teším z
vašich charakterov a ako milo sa správate k svojim vlastným charakterom. Ale temperament nie je vaše Ja. Temperamentov sa



musíte vzdať. Temperamenty sú hrozné veci. Vzdajte sa svojich temperamentov a držte sa svojho charakteru. Charakter je niečo
tak skvelé, niečo tak milé a vidím, že charakter človeka, cítim to ako - prečo sa nestotožňujú so svojím charakterom, ale so
svojím temperamentom? Napríklad, niekto má temperament hovoriť hlúposti - to je temperament. Tak jednoducho povedzte: “Čo
to má znamenať? Prečo hovorím hlúposti? Radšej prestanem.” Niekto má temperament veľmi rýchlo sa rozhnevať - takže vidíte,
že tento temperament nie je váš charakter. Ale niektorí sú na takej nízkej úrovni, že ich charakter ani nemôžete nájsť, stále
dokola to isté, je to ich temperament, ktorý sa stal zajedno s ich charakterom. Takže, snažte sa oddeliť. Najskôr sa oddeľte od
svojho temperamentu smerom k charakteru a v tom charaktere rozsvieťte svoje svetlo. Uvidíte, akí budete nádherní, budete sa
oveľa viac tešiť sebou navzájom. Keď ste so mnou, viem o vás všetko, bezpochyby. Všetko, čo prebieha vo vašej mysli. Čítam
vaše mysle. Čítam všetko, ale sledujem vaše svetlo. Potom vidím váš charakter. Nestarám sa o váš temperament, ale príde čas,
keď sa tento temperament stane viac dominantným. Tak veľmi sa s ním stotožníte: “Som takýto! Som taký! Čo s tým? Som taký!
Stalo sa mi to. ja..ja..ja..ja.” Takže štvrté rozhodnutie by malo byť - Už žiadne “ja”. Už nebudeme hovoriť “ja”, “ja si myslím”, “ja
verím”. Kto ste? “Ja verím” - kto ste? Ste Ježiš Kristus, že vaše viery a vaša viera je tak významná? Mali by sme hovoriť: “My
veríme, my sme takí.” Musíme sa pohybovať ako jedno telo, so všetkými našimi rôznymi charaktermi musíme hovoriť: “My, my,
ktorí sme súčasťou jednej osobnosti.” Takže vždy hovorte “my” a tak musíme vedieť, že tieto temperamenty sú niečo, čo nás
oddeľuje od každého. Temperamenty môžu byť - niekto je uplakaný ako dieťa. Ten človek zostane uplakané dieťa dovtedy, pokiaľ
mi z toho nepraskne hlava. Ak je niekto bojazlivý, tak vždy bude takto vystrašený. Poviete čokoľvek - vystraší sa. Je to zbytočné.
Prečo byť takýto? Musíte byť normálni. Ak máte takýto temperament buďte normálni. To nieje dobré. Niekto je agresívny alebo
výbušný. Neustále bude strácať nervy. To je opäť temperament, to nie je jeho charakter. Charakter sa prejavuje v maličkostiach.
Ukážem vám charakter. Človek má charakter, že je veľmi šľachetný. Bude hovoriť niečo, čo je veľmi veľkorysé. Človek, ktorý má
milujúci charakter, bude robiť to, čo ukazuje, že je veľmi milujúci. Takže najprv zistite, aký je váš charakter. Povedzme, že ste
milujúci človek, tak prečo sa navzájom nemilovať? Prečo nehovoriť o láske? Prečo nebyť milý? Potláčame to a považujeme svoj
temperament za vlastný. A keď raz príjmete svoj temperament za svoj, sú z toho problémy, problémy, problémy. Sú ako bubliny.
Tieto temperamenty nemajú cenu, žiadnu podstatu, sú zbytočné. A sú najväčšími zabijakmi radosti. Ak máte jedného s
temperamentom - tak to dostanete. Všetci budete vedieť, že ten človek má taký temperament - utečú. Ľudia majú svoje vlastné
spôsoby, ako robiť veci, človek sa musí spojiť, musí sa odovzdať Celku. Musíme sa naučiť, ako odovzdať svoje vlastné maličkosti
Celku a potom budete prekvapení, že sa staneme tak súrodí, tak zjednotení - napriek našim rozdielnym charakterom. Musíte si
udržiavať svoje rôzne charaktery, rôzne spôsoby rozprávania, rôzne spôsoby chôdze, rôzne štýly vyjadrovania. Ale ak charakter
nie je uprednostnený, tak je všetko také škaredé, také hrozné. Ako smradľavé hnijúce lístie v týchto dňoch. Ale ak listy odstránite,
tieto staré, zbytočné listy, tak pod nimi nájdete nádhernú trávu. Takže nikto by sa nemal stotžňovať so svojím temperamentom.
To je pre Sahadža jogu veľmi dôležité. Musíte vedieť, že ľudia prídu do Sahadža jogy kvôli vám, nie kvôli mne. Nemôžu mi
rozumieť. Pre nich som mimo. Poviem niečo zo siedmeho poschodia. Jednoducho nerozumejú. Budú rozumieť vám, nie mne.
Toto je veľmi dôležité a možno si to neuvedomujete. Predpokladajme, že neberiete Sahadža jogu vážne, nič pre to nerobíte. Stále
ste veľmi pripútaní k veciam. Nie ste ochotní urobiť to, nie ste ochotní urobiť tamto, nechcete sa vzdať toho či tamtoho. Potom
ľudia povedia: “Ó, on je sahadža jogín, taký človek. Ako je to možné? Čo dosiahol?” Môžete povedať: “Dostal som požehnanie,
Matka mi dala požehnanie.” Povedia: “Nie, nevidíme to na tvojej tvári.” Stále sa navzájom kritizujete. Stále si o sebe namýšľate,
stále máte napadnutia tu i tam. Takže ste to vy, vy ste odrazom Sahadža jogy, nie ja. Budú to vedieť, budú to vidieť: “Dobre, ona je
v poriadku.” Videla som mojich príbuzných, budú hovoriť: “Ó, Ty si nad tým. Nikto ťa nedosiahne a my to nebudeme ani skúšať.”
Ale ak uvidia, že niektorí ľudia niečo dosiahli, tak prídu. Všakže? Takže ste ako ľudia, povedzme, že som na siedmom poschodí a
vy ste na prvom, vy všetci. Potom vystúpite na tretie, potom to ľudia začnú vidieť. Ľudia na prvom poschodí nemôžu dovidieť na
siedme, ale ak ste tam minimálne na treťom, tak povedia: “Ó, na treťom poschodí sú nejakí ľudia, poďme!” Je to tak, lebo ľudia
vidia to, čo môžu vidieť, nemôžu vidieť to, čo nemôžu. Takže ak uvidia vo vás transformáciu, uvidia vo vás tú krásu, tak potom
vedia, že je to Sahadža joga. Takže pre dobro Sahadža jogy musíme niečo obetovať a už som vám povedala, čo treba obetovať,
všetky smiešne zvyky alebo temperamenty, ktoré máme. Dnes sa musíte rozhodnúť, že: “Vzdávam sa tohoto.” A dnes, ako som
vám hovorila, sú zvláštne požehnania, ktoré to vypracujú. Musíte sa stať skutočne dobrými sahadža jogínmi. Vzájomným
porovnávaním sa nemôžete. Rozprávaním sa nemôžete. Je to vaše vlastné, ste to vy, kto vo vás musí prehlásiť: “Som v
poriadku? Som dobrý sahadža jogín? Skutočne napredujem?” 3Musíte napredovať, ak nenapredujete, tak nerastiete. Všetci
muste rásť a rásť a rásť. Takže nakoniec je deň, kedy sme veľmi šťastní. Po prvýkrát sa moje narodeniny oslavujú v Londýne,
prvýkrát v zahraničí a všetci indickí sahadža jogíni musia za mnou žialiť. Som si istá, že všade za mnou veľmi žialia. Takže
musíme myslieť aj na nich. Myslite na iných sahadža jogínov, čo robia. Myslite na nich - budete šťastní. Sadnite si a myslite na
druhých a budete veľmi šťastní, keď budete na nich myslieť, lebo sú to tiež vaši bratia a sestry. A je to také milé cítiť, že máte tak



veľa bratov a sestier, ktorí hovoria rovnakým jazykom. Takže musíme prekročiť tie obmedzenia, že sme v Anglicku - nie, sme
všade a vy vo vašej meditácii môžete myslieť na týchto všetkých ľudí, ktorí tam sú. Vytvorte si s nimi vzťah. Vytvorte si s nimi
porozumenie. Napíšte im. Tak ako sme mali priateľov na dopisovanie, môžete získať nejakých priateľov na dopisovanie a
môžete si s nimi začať písať. To je dobrý nápad, ak niečo také začnete. Ale písanie listov je ďalšia vec s lenivosťou, úplne. Viete,
veľa píšem… (chýba časť nahrávky) … kto má obmedzené peniaze, sadne si a urobí si rozpočet. Rovnako aj vy si urobte rozpočet
svojho času. Vždy ste zaneprázdnení - čo robíte? Nájdime teda ten čas, ten čas, kedy si dovolíte rásť, čas, ktorý je potrebný na
vašu vlastnú pozornosť, ktorý je potrebný pre vašu evolúciu, ktorý si musíte dať. Toto je splátka, ktorú musíte zaplatiť, lebo ste
realizované duše a je to vaša vlastná zodpovednosť. V tomto je najlepšie spoliehať na múdrosť. Raz si sadnite a chopte sa
múdrosti a premyslite si to:“Matadži nám dala Realizáciu, dobre. Klíčenie začalo, dobre. Kde sme? Ako ďaleko sme? Máme už
svoje korene, alebo nie? Máte už výhonky, alebo nie? Kde sme?” Sami to zistite. Viete, že Matadži vás všetkých ťahá a všetci ste
do toho ťahaní. Musíte sa dobre pohybovať, niekam sa posúvať, len ak tomu dáte svoju silu motivácie, vy všetci. Ani jeden by
nemal zaostávať, lebo jeho váha nás bude sťahovať späť. Všakže? Preto hovorím, že je to sebecké. Ak niekto zaostáva, tak tú
váhu musíme opäť ťahať. Takže čo sa stane, je to ako príbeh, keď človek ide tri kroky dopredu a päť krokov dozadu. Kedy príde?
Nikdy nepríde. Kedy príde? Takéto otázky, ako sa pýtajú v matematike, viete: “Kedy príde?” Takí ľudia sa pohybujú rýchlejšie
dozadu, ako dopredu. Takže každý sa musí rozhodnúť: “Pohybujem sa dozadu, musím ísť dopredu.” Tým pomôžete rásť celku a
to bude pre Sahadža jogu ideálne. Takže váš individuálny rast musí byť v poriadku a váš kolektívny rast musí byť v poriadku.
Netreba na to veľa. Musíte meditovať. Musíte sedieť v Nirvičare. Musíte prestať myslieť. Snažte sa byť v Nirvičare, snažte sa byť v
Nirvičare a budete prekvapení, ako to celé rozkvitne. Budúci rok chcem vidieť, že príde oveľa viac ľudí. Okrem toho chcem vidieť,
ako všetci napredujete. Viete, aj keď máte tisíc ľudí bez kvality, aký to má význam? Čo s nimi budeme robiť? Musíme mať
kvalitných ľudí, ľudí, ktorí to vypracujú, ktorí sa do toho dostanú. Takí, ktorí sa stotožnia, ale nevypracovávajú, tí sú zbytoční.
Takže každý to musí vypracovávať, musí tvrdo pracovať. Nekritizujte druhých, nesympatizujte a choďte ďalej a ďalej vo vašom
vývoji. Raz som hľadala význam slova “ašram”. Znamená to “miesto pre život askétov”. Ašrám je miesto, ak sem idete, tak si tam
nenoste všetku batožinu. Sem si máte zobrať len zopár vecí. V ašráme by ste mali byť schopní žiť len s dvomi, tromi šatami.
Viete, ašram je miesto, kde ste trénovaní byť umiernení, kde ste trénovaní, ako ovládať svoje zmysly, ako ovládať svoju
pozornosť. Ale aj tu, čo robíme? Pozrime sa na to, čo robíme na ovládanie svojej pozornosti? Najlepšie je, keď idete do ašramu -
dať si prísny trítment, úplne prísny trítment: “Dobre, teraz sme v ašrame, poďme do toho.” Vstaňte skoro ráno, urobte to, tamto, a
tak to vypracujte, že to budete vidieť, že keď raz z ašramu odídete, ste úplne dokonalí. Taký by mal byť ašram. Ale zdá sa, že ak
idete do ašramu, tak sa pokazíte. To je najprekvapujúcejšie. A dokonca to povedali aj môjmu manželovi. Povedal: “Aký to máš
ašram, že tam ľudia idú a pokazia sa? Čo je to za ašram?” Dôvodom je, že tí, ktorí sú v ašrame musia dodržiavať istú disciplínu a
vstávať ráno a neoddávať sa rozhovorom pri čaji. Všetko musí byť v rovnováhe, pokračujte v redukovaní. Všetko môžete
postupne zredukovať. Bude to dobré, ak môžete zredukovať cukor. Poviem vám, ako ľahko sa vzdáte čaju. Ako prvé - nedávajte
si cukor - polovica z vás prestane. Potom si prestaňte dávať mlieko do čaju - druhá polovica sa vzdá, a tak prestanete s čajom.
Takto to bude fungovať. Ale netreba zachádzať do extrémov, že nebudete mať vôbec čaj. Ale druhým extrémom je, že bez čaju sa
nemôžete ani rozprávať, vždy musí byť čaj. ‘Teraz ste nemali žiaden čaj, nič, pekne ste sedeli. ‘Od rána ste vstali, vyzeráte čerstvo
a dobre, ‘nikto nie je unavený. Ale potom: “Som unavený, musím si dať čaj.” Všetky tieto veci fungujú spolu. Takže človek by mal
mať veľmi, veľmi pragmatický postoj k Sahadža joge a Sahadža joga súvisí s nami. Budúci rok budem mať 58 rokov. Neviem, či
budem v Londýne alebo kde. Alebo to možno budeme oslavovať v Indii. Všetci môžete ísť do Indie, ale nebude to vyzerať dobre,
ak sahadža jogíni odtiaľto prídu so mnou a všetci miestni sahadža jogíni budú šokovaní a pozrú na vás a povedia: “Čo je to?
Prečo ste takíto? Nerozumieme.” To nebude pekné. Nabudúce to urobíme. Nabudúce tam pôjdeme oveľa čistejší, oveľa lepší.
Prečo v tom nesúťažiť? Prečo nesúťažiť v tomto, namiesto v lenivosti? Ak on vstáva o štvrtej, prečo by som nevstal o trištvrte na
štyri? Alebo minimálne päť minút pred štvrtou. Poďme v tomto súťažiť a to sa vypracuje. Ak to chcete urobiť, je to veľmi
jednoduché. Ale ísť do Indie a všetci by hovorili: “Londýnski sahadža jogíni, preboha! Aký bolehlav, teraz prídu, musíme ich čistiť,
to a tamto, všetko možné.” Doteraz mali veľmi zvláštne skúsenosti. Chcela by som vás požiadať, že nabudúce sa vytrvalo
pripravujte po celý rok. Skúste to len jeden rok, nie viac. Ak máte študovať povedzme medicínu, tak musíte študovať sedem
rokov. Ak máte študovať čokoľvek, tak to trvá roky, to ste teraz urobili! Takže jeden rok sa venujte tomu svedomite a budete žiť v
radosti a v šťastí a v priateľstve s druhými a so sebou v úplnej vytrvalosti a prísnom väzení. Len vtedy sa to vypracuje. K
ostatným veľa lásky, veľa priateľstva a sladkosti. K sebe úplne prísne väzenie. Ak sa hneváte, postavte sa pred zrkadlo a pozrite
sa na seba, keď sa hneváte - uvidíte, že prestanete. Potom všetky veci možno vyliečiť. Ak máte nejaké problémy, tak sa ma
opýtajte, poviem vám, ako to spraviť, ako prepichnúť vaše ego, všetko vám môžem individuálne povedať. Ale vyjdete s týmito
problémami, poviete: “Matka, toto je môj problém, tamto je môj problém. Neviem, robím toto, ako to vyriešiť?” A vypracujete to.



Ale tým, že sa odsúdite, to tiež nevypracujete. To je ďalšia móda: “Som taký zlý. Nie som dobrý” - to je móda. Ste úpne v
poriadku, nič vám nie je. Musíte to jedine vypracovať a musíte vystúpiť. Takže za jeden rok, ktorý sa končí ďalším rokom. Musíme
sľúbiť, musíme sľúbiť na deň narodenín Matadži. Dali ste mi také pekné, nádherné veci. Páčia sa mi, také pekné veci. Ale musím
vám povedať, že teraz vám dávam disciplínu Sahadža jogy. Cvičte sa. Disciplína je veľmi dôležitá. Ak nebudete disciplinovaní,
žiaden strom, ktorý nie je disciplinovaný, nemôže riadne vyrásť. Musíte mať disciplínu. Ak nechcete disciplínu, tak len budete
chodiť na môj program a pre mňa to nebude mať žiaden význam. Musíte si rozvinúť svoju hĺbku, musíte sa do toho ponoriť hlbšie
a musí sa to vypracovať. Tento rok budeme mať veľa iných programov, o ktorých som už iným ľuďom povedala. Môžete si to od
nich zistiť. Ideme do Paríža, ideme do Švajčiarska. Ideme do Ameriky a budete mať dosť času. Ale aj keď ste bez práce, ak ste
sami, môžete to vypracovať. Môžete to vypracovať v každom okamihu. Tento rok sa tomu skutočne venujte, rok odovzdanosti,
pre úplné sebazlepšenie. Vypracujte to, pravidelne sa stretávajte a robte to. Nie len písanie. Napríklad, na stretnutí rady sú všetci.
Všetci diskutujú, zapíšu to na papier, dobre. “Musíme urobiť to, musíme urobiť tamto, budeme vstávať o štvrtej” a do šiestej
všetci chrápu, toto nám nepomôže. Takže musíme to vypracovať, lebo toto je to, čo nás čaká. Je to také nádherné. Trochu
námahy a koľko radosti, trochu námahy a aká osobnosť! Trochu námahy a aká sila! Trochu námahy a aká kolektívna sila! Takže
trochu námahy: “Vynaložil som trochu viac, ako môžem vynaložiť?” A prestaňte si myslieť “som unavený”. Nikto nedostane
infarkt, to mi verte. Nikomu nezlyhá srdce, to mi verte. Máte veľa energie, ale usmernite ju do správneho kanála. To nám všetkým
pomôže. Tiež by som chcela mať vaše návrhy. Sadnite si, rozprávajte sa o príprave iných programov. Idem tiež do Brightonu,
tieto dni sú naplánované tiež pre Brighton. Ale ďalšie miesta, kam chcete aby som išla. Povedzme do Edinburghu alebo inam.
Som tu v máji, júni, júli, vtedy som tu. Naplánujeme to, pôjdeme tam, kam poviete. Cez týždeň môžem, ale cez víkend je to trochu
zložité. Už sme naplánovali Paríž a tak na víkendy. Ale víkendy sú pre mňa zložité, lebo mám iné veci, kde musím byť. Takže teraz
som s vami, robte, čo vás poteší. Ale prvou a najdôležitejšou vecou je, že musíte byť úplne v poriadku. Sahadža jogu musíte
študovať, musíte vedieť, musíte byť experti. Videla som ľudí, ktorí prišli len včera a stali sa veľkými expertami, zatiaľ čo iní sa
lopotia sedem rokov a stále sa lopotia. Takže všetci to musíme tak vypracovať, že musíme mať vieru v seba, tak, ako mám ja
vieru vo vás. Mám vo vás veľkú vieru a môžem vidieť nádherný čas, ktorý budeme spolu tráviť a skutočne sa budeme úplne tešiť
navzájom. Budeme sa úplne tešiť. Ničoho sa nebojte, nerobte žiadne kroky, ktoré môžu pokaziť temperament druhých. Buď ste
agresívni, alebo neagresívní. Ale nikdy to tak nie je. Ak ste agresívni, tak sa vzdáte agresivity a stanete sa plachým. Plachosť
nemá v Sahadža joge žiadnu cenu. Čo urobím s plachými ľuďmi - plachí, unavení, vyčerpaní? Ak ste unavení, dajte si tonik,
uzdravte sa. Všetci by ste sa mali uzdraviť a vidieť, čo ste skutočne dosiahli, to brilantné žiarenie vo vnútri. Neuveríte, že vaša
Matka tvrdo pracuje. Musela na vás veľmi, veľmi tvrdo pracovať a skutočne som vás musela vytiahnuť, skutočne vytiahnuť. Ale
napriek tomu ma vidíte stále šťastnú, lebo vidím niečo veľmi nádherné, je to veľmi pekné, milé, je to vo vás také veľké a vždy, keď
to uvidím, len poviem: “Nakoniec toto všetko odíde, viete sú to uschnuté listy, odídu, jeseň skončí a príde jar.” Takže vidíte,
zabudnem na to a jednoducho sa netrápim tým, koľko som pracovala, koľko som musela vypracovať. Ale verte si navzájom,
milujte sa navzájom a dajte viac dôvery a lásky a porozumenia a vôbec žiadne sympatie. Neviem, ako vám znova a znova
poďakovať za tak vydarenú oslavu. Ľudia sú z toho veľmi šťastní a tešíme sa na zajtrajší program, na 24. a to bude pre nás
skutočne veľmi, veľmi ťažký deň. Takže po dnešnom dni budete vedieť, že ste na tom oveľa lepšie. Udržte si to. Urobte si
bandhan. Opásajte sa a “vpred kresťanskí vojaci”. Takto to je, musíme byť takíto. Sme milujúci ľudia. Milujeme. Rozdávame
lásku. Vyžarujeme lásku a musíme byť tým obrázkom a tým obrazom, že keď ho ľudia uvidia, tak povedia: “Ó, toto sú tí správni
ľudia.” Nepotrebujeme žiadne šaty či niečo podobné, ale stačí vás vidieť ako kvitnete a ľudia uveria, že ste všetci jedineční. Už ste
ukázali svoju vynikajúcu prácu na výstave a ľudia boli očarení, ako veľmi ste transformovaní a ako ste vynikajúci. Myslím, že boli
skutočne očarení, ako ste to celé urobili tak dobre a tak systematicky. Takže opäť musím pripomenúť v tento deň, že musíme
našej Matke sľúbiť, že: “Matka, tento rok Ti skutočne sľubujeme, že budeme tvrdo pracovať. Budeme veľmi súcitní, plní milosti.”
Nie je to správne, tak sa to nerobí, viete nemali by ste sa smiať, to nie je dobré správanie. Pozrite sa, čo ten človek hovorí. Aj keď
je hlúpy, načo sa na ňom smiať. Len sledujte, čo hovorí, aký je jeho postoj a to všetko dá veľmi, veľmi krásny obraz o mojich
všetkých deťoch, ktoré veľmi milujem. Budem milovať a milovať a milovať. Nech sa stane čokoľvek, budem vaša vlastná. Ale
stále, vo svojej láske vás žiadam, že sa nemôžem cítiť šťastnou pokiaľ vás neurobím takých, ako som ja. Dobre? Ďakujem vám
veľmi pekne.
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Dnes budeme mať krátke stretnutie, lebo ste všetci pozvaní po programe na večeru. Hostiteľom je môj manžel, ktorý vás
chce všetkých pozvať, a on príde okolo 8:15 alebo 8:30.

Dnes budeme teda premýšľať o našom Duchu, ktorý celkom zanedbávame. Dokonca si ani nie sme vedomí toho, že máme
Ducha. A aj tí, ktorí si ho teraz uvedomujú vďaka Sahadža joge, lebo ho môžu cítiť pomocou svojich vibrácií, aj tí sa môžu
stratiť a zabudnúť na neho.

Duch je jediná vec v nás, ktorá je večná. Všetko ostatné je prechodné a vyvíja sa. Všetko podlieha evolúcii a čím je evolúcia
lepšia, vyššia, vtedy sa samotný Duch začne prejavovať.

Tak ako odraz. Odraz aj samotného slnka na kameni je nulový. A odraz slnka na jazere je, myslím, niekedy ako odraz, ktorý cítiť
u sahadža jogínov, keď ho vidia, cítia, ako prúdi, môžu cítiť vánok vo svojich rukách. Ale ich pozornosť ešte stále nie je
plne osvietená. Duch neprenikol dovnútra. Stále sa len odráža.

V zrkadle vidíte odraz slnka. Ale ak ho odstránite, tak ho nemôžete odrážať. V tom je rozdiel - dokonca aj keď sa stanete
zrkadlom pre slnko, pokiaľ neprenikne do vašej bytosti a nezmení vás na niečo nové, tak ste si nepreukázali žiadnu službu a
ani silám vášho Ducha. Duch k vám musí prísť ako vízia, ako vaša skúsenosť, ale rast vašej bytosti ešte nezačal. A ak
začal, tak je tak pomalý, že možno veľa nedosiahnete v jednom živote. Lebo vaša pozornosť je na mnohých iných veciach.

Od samého začiatku ste boli zavádzaní. Od čias, keď ste boli len amébou, ste boli zavádzaní. Hmota hrala vo vašom živote
dôležitú úlohu. Všetkých päť elementov, ktoré sú v nás, boli pre nás veľmi dôležité. Lebo ich môžeme vidieť, cítiť, žili
sme s nimi roky, tisíce a tisíce rokov. Takže sú časťou a súčasťou vašej bytosti, a preto ste sa s nimi tak veľmi stotožnili.
Prirodzene, o tom niet pochýb.

Ale v živom procese sa to takto nedeje. Existujú semená, ktoré rastú veľmi rýchlo a za jeden rok sa zmenia na strom hneď ako
vyklíčia. Už za jeden rok prinesú plody.

Niektoré stromy sú také, ale niektoré zaostávajú a prežívajú a prežívajú a potrebujú príliš veľa času. Potrebujú tak veľa
času, že ak sa možno úplne nevyvinú, akákoľvek búrka, akýkoľvek vietor, akákoľvek takáto vec ich pritlačí. Takže vo vnútri
musíte rýchlo vyrásť.

Videla som ľudí, ktorí dokonca aj po Realizácii nevenovali pozornosť svojmu Duchu. Teda každému sahadža jogínovi by som
dnes povedala, aby sa opýtal: „Kde je tvoja pozornosť, pane alebo pani, alebo slečna?“ „Kde je tvoja pozornosť?” Môžeme
byť napríklad ponorení do riešenia problému, niečoho úplne bezvýznamného. Obzvlášť na západe to robíme oveľa
častejšie ako na východe, lebo na východe mnohé veci berieme ako samozrejmosť. Ale tu plánovane premýšľame, aby sme
dosiahli veľa, začali sme plánovať. Začali sme plánovať, ako sa niekam dostaneme a kúpime si lístok a urobíme to, urobíme
tamto, všetko je príliš naplánované. Stále strácame čas na niečo, čo nevyžaduje vôbec žiaden čas.

Povedzme, že máte niekam ísť. V prvom rade neviem, či ísť niekam je tak dôležité, ale pre niektorých ľudí je to veľmi
dôležité. Napríklad, dnes prišiel za mnou jeden pán so svojou rodinou, len kvôli tomu, aby ma stretol - podľa neho! Neviem
koľkému z toho treba veriť. Takže chcel špeciálny rozhovor so mnou, u nás doma. Tak ho urobil a kvôli tomu som meškala.
Jemu to nevadilo. A potom nemohol prísť na program, lebo má nejakých priateľov, s ktorými sa musí stretnúť. Jeho
manželka nedostala Realizáciu, to mu nevadilo. Lebo jeho priatelia sú veľmi milí ľudia, sú k nemu veľmi dobrí, tak sa musel s
nimi stretnúť.

http://amruta.org/?p=21645


Kde je pozornosť?

Všetky tieto falošné stotožnenia sa, ktoré máme, ako aj manželstvo. Niektorí ľudia za mnou chodia a hovoria mi: „Matka, my
sme veľmi šťastne zosobášení,” alebo „nešťastne zosobášení”. Tí, čo sú šťastne zosobášení, sú rovnaký bolehlav, ako
tí nešťastne zosobášení. Tí, čo sú nešťastne zosobášení, že sú bolehlav, tomu rozumiete. Ale šťastne zosobášení
tiež hovoria: „Musím niečo urobiť pre moju manželku. Nič som pre ňu neurobil. Nepriniesol som jej diamantový prsteň.
Musím jej ho kúpiť. Toto som pre ňu neurobil, musím jej zohnať rolls-royce a urobiť toto všetko a tamto všetko.” Ale kde je
vaša pozornosť?

Celá pozornosť je obrátená na veciach, ktoré nie sú dôležité, ktoré nemajú význam, ktoré vám v ničom nepomôžu.

Potom je pozornosť subtílnejším spôsobom na mnohých iných veciach - ako deti. Ak niečo poviem o deťoch, tak povedia:
„Matka, chceš, aby sme zanedbávali deti?” Toto je problém. O deti sa nestaráte vy, stará sa o ne Boh. Vy ste len nástrojom Boha,
aby sa o ne mohol postarať. Čím viac ste s Bohom, tým lepší ste k svojim deťom. Viete, ako ich zvládnuť, ste k nim milší,
viete oveľa lepšie, ako vyriešiť ich problémy, ak svoju silu získavate od Boha.

Ale ak vás Boh nezaujíma, tak ani On sa nezaujíma o vás. Tomuto nerozumieme. Myslíme si, že ak sa zaujímame o Boha, tak je
nám zaviazaný. Povedzme, že sa zaujímate o prácu, nikdy by ste si nemysleli, že je vám tá práca zaviazaná. Ale ak ide o Boha,
tak si to myslíme. Prečo? „Boh nám je zaviazaný!” Boh vám vôbec nie je zaviazaný, vy ste zaviazaní Jemu. Ľudia majú tak
smiešny postoj, že si to neviete ani predstaviť! Stále si myslia, že im je Boh zaviazaný a že robia niečo pre Boha. Čo pre
Neho môžete urobiť? Zamyslite sa.

Stretla som paniu, ktorá povedala: „Ó, ako som len mohla dostať rakovinu? Nerozumiem. Vždy som sa modlila k Bohu.” Podľa
nej, ak sa modlila k Bohu, tak si myslí, že Mu zaplatila peniaze za Jeho prácu a On sa bude o ňu lepšie starať! Ste to vy, kto je
Mu zaviazaný za jeho milosť, jeho súcit. Je tak milostivý, že vie, že ste hlúpi. Vie, že vy to neviete. Odpúšťa vám vašu
hlúposť. Vie, že ste naivní a že ste deti, ste malí, stále ste nevyrástli, stále nie ste dosť zrelí.

Ak ste egoistickí, odpúšťa vám. Lebo je súcitný. Ale nepovažujte to za samozrejmosť! Neberte to za samozrejmosť! Tí, čo
si myslia: „Môžeme robiť, čo sa nám zachce a správať sa, ako sa nám zachce, pokiaľ sa budeme modliť k Bohu. Áno, On
pre nás urobí všetko.” Prečo by mal? Kde je naša pozornosť?

Čo je joga? Jednoducho povedané, je to prenesenie vašej pozornosti na Ducha. Toto je joga. Čo robí Kundalini? Dvíha vašu
pozornosť a obracia ju k Duchu. Jedine po spoznaní Ducha môžete poznať Boha, nie predtým. Preto zlyhali všetky
náboženstvá.

Inkarnácie, ktoré prišli, aby založili tieto náboženstvá, to hovorili znovu a znovu. Napríklad, Kristus povedal, že sa musíte
znovu narodiť. Dobre, ak sa máme znovu narodiť, čo máme urobiť? Máme pár certifikovaných ľudí, ktorí vám môžu dať
znovuzrodenie! Na peknom mieste v kostole majú uloženej trochu vody a vy veľmi slávnostne podídete a oni vám dajú na hlavu
túto vodu a povedia: „Teraz ste znovuzrodený!” A vy to prijmete! Jednoducho to prijmete!

Viete, že som sa narodila v kresťanskej rodine a ako dieťa som sa na tom smiala a hovorila som: „Čo sa to tu deje?” Myslela
som si, že sa hrajú ako deti, aj keď som bola dieťa, vážne som si myslela, že sa naozaj hrajú. Nevedela som, že to robia
vážne! Skutočne, nevedela som. Dozvedela som sa to až oveľa neskôr. Keď som vyrástla, bola som prekvapená, že to
mysleli vážne! Myslím tým, že tomu verili, že verili, že získali znovuzrodenie a že toto je krst tak, ako má byť. Bola som
prekvapená! A to, ako s tým boli ľudia spokojní, to bolo pre mňa ešte väčšie prekvapenie! Na nič sa nepýtali, nič
nespochybňovali, nič na to nehovorili, nepýtali sa: „Som skutočne realizovaný? Som skutočne znovuzrodený?”

To isté je medzi hinduistami. Robia tie isté nezmysly. Robia to isté. Keď má dieťa okolo osem rokov alebo, povedzme, medzi



päť až osem, tak to nazývajú „Jagnyopavit samskara” (posvätný ceremoniál zaviazania). V ten deň musia pozvať na
večeru veľa ľudí - vidíte musí to byť spojené s večerou. Pozornosť je viac na tom (na jedle)! A potom je veľká oslava, a
potom veľká pudža, to a tamto. A brahmíni, ktorí nie sú spojení s Bohom, vykonávajú celú pudžu a uctievanie a všetko, a nie
je tam žiaden Boh! A potom človek dostane stuhu, ktorá potvrdzuje, že je brahmín, dostane ju od človeka, ktorý sám seba
certifikoval za brahmína! Je to všetko sebaprehlásenie a faloš! Pre mňa to bolo prekvapivé! A divila som sa: „Čo sa týmto
ľuďom stalo? Ako si to všetko mohli vziať do svojich rúk?“ Prečo sa raz sami seba neopýtajú: „Ako to robíme?”

Nielen to, zistila som, že sú úplne zhypnotizovaní myšlienkou, že robia správnu vec. Každý pondelok som počula, ako ľudia
spievali vedľa môjho domu. Prečo spievajú? Boh vie! Prídu, výborne zorganizovaní, len aby spievali nejaké hymny a podobné
veci, ktoré nemajú význam, ktoré neprídu k Bohu. Kde je ich pozornosť? Pozornosť musí byť na Duchu, no nedokáže tam byť,
pokiaľ sa vo vás niečo nestane.

Ale tí, ktorí hľadajú túto pozornosť, tí, ktorí si želajú: „Ó, Pane, udrž moju pozornosť na Bohu a na hľadaní,” sú ľudia, ktorí
budú požehnaní, nie ľudia, ktorí majú svoju pozornosť inde. Povedzme, že ráno idú do kostola a ďalší deň na dostihy a tretí
deň niekam inam. V nedeľu ráno sú opäť v kostole, pravidelne. A potom povedia: „Pravidelne chodím do kostola.”

Pozornosť musí byť na Duchu aj pred, aj po Realizácii. Mnohí sa nás pýtajú: „Matka, čo by mali ľudia robiť pred Realizáciou?”
Mali by zamerať svoju pozornosť na Ducha, žiadať o neho, ako: „Ó, môj Pane, zameraj moju pozornosť na môjho Ducha!” A
nie prijať niečo, čo je falošné a nezmyselné. Lebo ak raz začnete prijímať niečo falošné, tak sa to posadí na vašu hlavu.
Je to začarovaný kruh: musíte ísť priamo a neviete, kde ste a postupne si uvedomíte, že ste príliš starí na to, aby ste sa toho
vzdali, a tak v tom pokračujete. Je to ako opojenie.

Všetka faloš sveta je opojenie! Lebo ak by to nebolo opájajúce a hypnotizujúce, prečo by v tom ľudia pokračovali? Ja tomu
nerozumiem: ak viete, že je to klamstvo, prečo v tom pokračujete? Samozrejme, hráte sa s tým. To je niečo iné, len hra.
Presne ako deti, všeličo si postavia. Ak ich, povedzme, dáte na piesok, budú stavať veľký hrad a urobia dom, urobia maštaľ,
všetko. A potom to všetko zbúrajú, dajú preč, všetko vyčistia. Vedia, že je to len hra, čo robili. Uvedomujú si to.

Ak je tam toto vedomie, tak môžeme povedať, že takýto ľudia sú hľadačmi. Je to kategória hľadačov, ktorí nie sú
spokojní s falošnosťou a chcú nájsť Pravdu.

Pravda je, že vo vás je Duch a vy ste Duchom. Ste nádhera, požehnanie a radosť z tohoto Ducha. To ste. Pretože vaša
pozornosť tam nie je, tak nemôžete cítiť vášho Ducha. Ale váš Duch existuje, je vo vás, vo vašom srdci. Čaká na okamih,
kedy príde do vašej vedomej mysle, aby ste ho cítili vo vašom centrálnom nervovom systéme. Všetko je tam vo vás
zabudované.

Človek si vo svojom bláznovstve neuvedomuje, že Boh ho vytvoril z améby na túto úroveň s istým úmyslom. Za všetkým je
veľký zámer a ten zámer je, že teraz musíte spoznať Ducha, cez ktorého vstúpite do Kráľovstva Božieho. Musíte vstúpiť do
Kráľovstva Božieho. Ako? Čo je vaším pasom? Je to váš Duch. Lebo ak Duch začne vo vás žiariť, začnete sa meniť.
Začnete sa meniť na novú bytosť, na novú osobnosť s novým vedomím a ste iným človekom. Zmenia sa vaše priority.

Ale tí, povedala by som, ktorí nie sú skutočne dobrí hľadači, majú, ako to nazývam, trojnohé preteky. Tí všetci sa stotožnia s
niečím iným. Čo sú trojnohé preteky? Je to, ak ste jednou nohou zviazaný s inou osobnosťou. Môže to byť práca, môže to
byť čokoľvek a vy ste s tým zviazaní a to vás brzdí. Váš progres sa spomaľuje.

Progres v Sahadža joge je možný jedine vtedy, ak je vaša pozornosť na Duchu. Ako ho vyživíte? To je iná vec. Jediným
riešením je kolektivita. Človek, ktorý nie je kolektívne vyživovaný, nemôže rásť. Nemôže rásť, nech skúša čokoľvek.
Toto sú dva veľmi dôležité body Sahadža jogy a každý musí pochopiť, že táto kolektivita musí rásť vo vás. Ale kým sa
stanete? Kým sa stanete po vašom raste? Stanete sa kolektívnou bytosťou. Musíte sa vyživovať ako kolektívna bytosť.
Jednoducho tomu ľudia nerozumejú, tomuto jednoduchému bodu, že sa musíte stať kolektívnou Bytosťou. A ak vo vás
nerastie táto výživa, tak potom vôbec nie ste sahadža jogín. Cestujete len do vášho ega alebo super-ega. A toto je veľmi



dôležité. Len tým, že hovoríte, že ste bratia a sestry, a to a tamto, to nie je možné. To viem. Je to zlé. Je to len ďalšia hra.

Rovnako ako krst, je to len ďalšia hra, ak hovoríte: „Ó, všetci sme zjednotení a všetci sme bratia a sestry a nič nám v tom
nezabráni, aby sme nimi neboli.” Spoločensky môžeme byť v poriadku, ale politicky možno nie alebo ekonomicky
nemôžeme byť a čokoľvek môže prísť.

Ale po Realizácii, keď Kundalini stúpa, cez týchto sedem centier a prenikne vám cez Sahasráru, potom začnete cítiť vibrácie,
začnete cítiť chladný vánok na svojich rukách. Takto k vám prehovára váš Duch. Vytvorí sa vzťah. Ste spojení s Duchom. To
je ten znak. Ak nie ste spojení, tak toto spojenie musíte získať, potom o tom môžeme hovoriť. O čom by sme hovorili, keď
nemáte spojenie? Čo na to povedať? Povedzme, že tento mikrofón nie je pripojený, ako ho mám používať? Povedzte mi.
Existuje nejaký spôsob? Je to tak jednoduché. Všetko je veľmi jednoduché, vy ľudia ste to skomplikovali. Pre mňa ako
jednoduchého človeka je to nepochopiteľné. Myslím to, či to má, alebo nemá byť pripojené. Každý telefón musí byť
pripojený do siete, alebo nie?

Takže spojenie tu musí byť. A keď sa raz rozhodneme, že tu musí byť to pripojenie, tak čo pre to máme urobiť? Robiť
Sahadža jogu. Čo je Sahadža joga? Je to právo každého hľadača mať spojenie s duchovnom. Bezpochyby to robíte, lebo
máte na to právo. Nemôžem spochybňovať vaše práva. Je to vaše právo. Povedzme, že vláda sa rozhodne, že všetci
ľudia mladší ako šestnásť rokov, musia dostať 5 libier. Takže ak máte menej ako šestnásť, máte právo a vláda sa o to
postará, aby dodržala svoj sľub, nie? Rovnako vám bolo prisľúbené, že v moderných časoch všetci tí, ktorí požiadajú o
Realizáciu, ju dostanú. Aký je to sľub! Len si predstavte! A za týmto účelom využite mňa alebo sahadža jogínov. Toto bolo
prisľúbené v mnohých písmach, mnohými inkarnáciami. Ten čas prišiel a ja vám musím dať Realizáciu. Stále viac a viac ľudí
dostalo Realizáciu, všetci, ktorí o to požiadali. Samozrejme, to nemožno nikomu vnútiť! Je to vaše právo! Máte právo
požiadať o svoje, povedzme, vlastníctvo, ale ak nikto nežiada, tak vláda nepôjde a nebude všetkým hovoriť: „Teraz to,
prosíme, získajte, prosíme vás, padneme vám k nohám,” to a tamto. Robia to takto? Tak isto vám nikto nepadne k nohám, ale ak
o to požiadate, je to vaše právo a môžete to mať. Rozdiel je v tom, že právo musí byť vykonané úplne. Ak požiadate
presne takto: „Chcem sa stať vládcom tohoto miesta,” tak potom musíte byť schopný prijať tú moc. Rovnako, ak si myslíte, že
máte právo, tak tiež musíte prijať silu Ducha vo vás. Musíte udržať vašu pozornosť na Duchu.

Celý systém Ducha je tak dynamický a tak mimo ľudského pochopenia, že ste z neho zrazu užasnutí a prekvapení. Najskôr
žasnete. Potom si začnete myslieť: „Ako to môže byť tak jednoduché? Ako to môže byť také ľahké?” Myslím, že to nie
je jednoduché! V tom zmysle, že ste boli vytvorení zo stavu améby na túto úroveň. Je toto jednoduché urobiť? Dokážete
urobiť z jedného psa ľudskú bytosť? Alebo aj z koňa, ktorého máte veľmi radi? Dokážete to? Vytvoriť tak veľa ľudských
bytostí z améby, nie je to zložité?

A ak ste tak vytvorení, tak táto evolúcia musela vo vás niečo vygenerovať, niečo je vo vás zabudované.

A keď to funguje, tak to vyzerá jednoducho, ale nie je. Má to veľké pozadie, ktoré bolo vypracované a doviedlo vás na túto
úroveň, aby ste sa spoznali. „Spoznaj seba samého!” jednoduché slová. Sú príliš jednoduché, aby ich človek pochopil, preto je
to veľmi zložité. Preto nedokážu robiť jednoduché veci.

„Poznaj sám seba!” Čo je to „seba”? Ak niekomu poviete: „Áno, ja sa veľmi dobre poznám,” čo o sebe viete? „Rád chodím do
krčmy! Chcel by som sa stať niekým veľkým. Mám rád...” To je to, čo viete o sebe? Čo máte radi? Alebo: „Obávam sa. Bojím
sa. Tomu neverím. To neurobím.” Je toto ja, ktorým ste? Je to tak? Alebo potom povedia: „Nie som si istý.”

Ale ak ste Ja, tak je to absolútne, ste o tom úplne presvedčený. Viete, že je to tak.

Keď hovoríte ako Duch, tak nemáte žiadne pochybnosti, nemáte vôbec žiadne pochybnosti, lebo absolútno sa vo vás
upevnilo. Napríklad, zoberte si desať sahadža jogínov, desať malých detí, ktoré sú realizované duše, a požiadajte ich, aby sa
pred nich niekto postavil a opýtajte sa ich: „Aký problém má tento pán?” A hneď vám povedia: „Tento pán má problém s týmto
prstom alebo s týmto prstom.” Všetci povedia to isté, so zatvorenými očami. Každý povie tú istú vec. Nebudú sa navzájom



kritizovať, lebo všetci budú cítiť to isté. Všetky deti budú cítiť to isté. Deti nemôžete oklamať. Povedia: „Áno, majú
problém s týmto prstom!” A keď sa toho človeka opýtate: „Máte zápal priedušiek?” Tak povie: „Áno mám!” Alebo niečo
podobné, dokonca pečeň, čokoľvek, čo zatiaľ ani lekári nediagnostikovali. Nielen na fyzickej úrovni, ale aj na emocionálnej
úrovni.

Raz som stretla jednu paniu a opýtala som sa jej: „Veríte v niečo?” Odpovedala: „Vôbec ničomu neverím!” Čo to má byť?
Poviem vám, ľudí, ktorých som stretla, jeden lepší ako druhý!
Povedala: „Verím jedine sebe.” „V poriadku, to nevadí! Aj tak som súhlasila, že veríte v seba. Ale kde je vaše Ja? Kde je vaše
Ja, čomu to vlastne veríte?” Keď sa toto Ja prejaví, tak nebudete mať žiadne otázky, ste bez pochybností, viete, že toto je
ono. Nemáte vôbec žiadne otázky, všetko viete.

Toto vám povedia vibrácie. Je to Duch, ktorý vám to povie. Duch vo vás vám to povie. Opýtajte sa Ducha: „Čo treba urobiť?”
Opýtajte sa akúkoľvek otázku. Napríklad, ja som sa narodila v kresťanskej rodine a v Indii je ľuďom veľmi smiešne, že pani,
ktorá by nám mala dať našu mokšu a našu Realizáciu, by mala byť kresťanka, lebo si myslia, že by mala byť brahmínkou
alebo niečo podobné. Istým spôsobom som brahmínka, lebo som realizovaná duša. Žiadna kasta, žiadna komunita, som
realizovaná Duša. Tak sa ma pýtali: „Matka, prečo si sa narodila ako kresťanka?” Povedala som: „Dobre, opýtajte sa svojich
vibrácií, či je Kristus synom Božím?” Predstavte si, pre hinduistov a moslimov je to veľmi ťažké akceptovať. A vibrácie
začali prúdiť a najortodoxnejší hinduisti to okamžite prijali.

Oni majú jednu výhodu, že vedia, že chladný vánok je spôsob, ako môžete spoznať, že váš Duch prúdi, to je jediný
spôsob. Vedia, že majú túto výhodu.

Ale oni sa tohto všetkého vzdali a prišla k nim revolúcia! Predstavte si, indickí hinduisti, čo sú tak ortodoxní ľudia, boli
ovládaní aj moslimami. Teraz používajú meno „Allah hu akbar”! Snažia sa spoznať namaz. Skúšajú robiť namaz. Všetok
fanatizmus skončí, úplne sa rozpadne, keď sa začne prejavovať sám Duch. Lebo jedine pravda bude prijatá.

Rovnako máme aj moslimských žiakov, ktorí prijali Krista, prijali Ganéšu, všetko prijali, lebo pomocou vibrácií poznáte, že je
to pravda!

Aj fanatici budú musieť prísť. Ale najskôr to získajú tí, ktorí pochybujú o fanatizme. Ako môže mať nejaký fanatik pravdu?
Lebo všetci hovoria o jednom Bohu a všetci sú proti sebe. Ako to môže byť? Ale je to tak. Ak budete hovoriť s nejakým
fanatikom, ktorý je horlivý moslim a horlivý hinduista - tak sa navzájom nenávidia! Nemôžu pochopiť, ako ich mohol Boh
stvoriť, ako mohla jedna Osobnosť stvoriť ich oboch. Myslia si, že majú rozdielnych Bohov! Neviem, ako môžu
pokračovať vo svojom fanatizme, tomu nerozumiem.

Ale celú pravdu o všetkom možno spoznať cez vaše vibračné vedomie! A toto vibračné vedomie k vám príde cez vašu
pozornosť, ktorá je osvietená vaším Duchom. Tento Duch v nás sídli. Stále vie všetko, čo robíme. Pozná všetky naše pocity,
každý náš pohyb. Ale tento istý Duch, keď osvieti našu pozornosť, osvieti to, čo sa teší, alebo teší sa sám sebou. Tento
Duch sa stane vašou skúsenosťou. Lebo Duch je kolektívne vedomý a my sa staneme kolektívne vedomými.

Tí ľudia, ktorí nie sú kolektívne vedomí, nie sú sahadža jogínmi, sú presne len „tak zvaní”. Kolektívne vedomie k nám prichádza
najskôr tým, že cítime fúkanie chladného vánku z našich rúk a cítením pomocou všetkých prstov a všetkých čakier.

Niektorí ľudia to necítia na rukách, ak ich Višudhi nie je v poriadku, ale stále to dokážu cítiť v sebe. Myslím, že sú také
zariadenia, že ak zlyhá plyn, tak elektrina ďalej funguje. V mnohých ľuďoch to tiež tak funguje.

Môžete to v sebe cítiť, kde je problém, a môžete cítiť čakry. Toto sa vám stane ako prvé, že v sebe cítite kolektivitu. Cítite,
že ste kolektívnou bytosťou. Tak isto cítite seba, čo máte poškodené, kde ste poškodený. A nakoniec začnete cítiť, že
chcete vyživovať kolektivitu. Táto vec veľmi chýba v individualistických spoločnostiach. Lebo individualistická spoločnosť
je ako celok postavená na súťaživosti a v Sahadža joge niet konkurencie. Je to presne naopak. Ste vyživovaný druhými



ľuďmi. Je isté, že človek, ktorý nedokáže vydržať s ostatnými sahadža jogínmi, sa dostane preč.

V kolektíve sa musíte vyživovať. A keď raz začnete, tak alebo onak, videla som niektorých ľudí, ako to v nich niekedy
zapasuje. Ale niektorým stále hovorím: „Takto, takto,” rôznymi spôsobmi sa to pokúšam vypracovať, nikdy to nezapasuje. Ale
v niektorých to zrazu zapasuje a oni sa stanú inými ľuďmi. Každý to môže potvrdiť: „Ó, áno, teraz sú veľmi milí.” Ale
niektorí stále pokračujú, stále sú ako tŕne a kohokoľvek sa dotknú, každého vystrašia. A potom taký človek povie: „V
poriadku, idem preč. Nikomu nič nepoviem. Nebudem to robiť. Budem len ticho.” To je všetko, čo dokážu. Nemôžu zo
seba sňať ten tŕň a nemôžu sa stať zajedno, komunikovať s druhými. Keď sa toto stane, človek by mal vedieť, že
niečo nie je v poriadku.

Nakoniec, odkiaľ chcete získať svoju výživu?

Duch žiari, slnko žiari, ale vášmu stromu života musíte dať výživu z kolektivity. Ak si to raz uvedomíte, bude to nádherne
fungovať. Nádherne to fungovalo s mnohými ľuďmi na celom svete. Ale je tu veľké nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí považujú
individualizmus za niečo veľké, ktorí si myslia, že majú mať individualistický postoj smerom k svojim výberom a voľbám a k
svojmu rozhodovaniu. Rozhodujú sa v každej malej veci. Prečo? Aká je v tom výhoda? Čo získate tým, že strácate tak veľa
energie rozhodovaním?

Či budete mať rybu a hranolky, alebo budete mať hamburger! Čo to znamená? Prečo strácať na to tak veľa energie? Kde je
vaša pozornosť?

Všetky tieto veci, celý takýto postoj je len orientáciou na ego a súťaživosť. A tiež všetky médiá sa to snažia zneužiť na
vykorisťovanie. Hovoria napríklad: „Stačí, ak máte cigaru, nemusíte mať rolls-royce”, alebo niečo podobné. A tak nakupujete
cigary ako blázni. A keď to dajú do televízie, 50 percent ľudí to bude robiť, akoby nevedeli používať mozog. V tomto je svet
šialený. Ale istým spôsobom nie je, lebo vy ste hľadači. Videli ste niekedy tak veľa hľadačov? Hľadačov Pravdy. Oni to
nielen prehlasujú, oni to tak myslia. Oni to nielen prehlasujú. Nie je to ich móda, oni to tak myslia. A ja som preto veľmi
šťastná, že sú hľadačmi, tí čo hľadajú, ktorí sú úprimní a inteligentní a ktorí chcú vedieť, kto sú.

Ako som povedala, dnes budeme mať krátky program. A môj prejav nemá konca. Neviem, koľko som už doteraz urobila
prednášok, neviem to spočítať! Je to len kvôli tomu, aby sa vaša pozornosť trochu ustálila - potom Kundalini stúpa. Bez
tejto udalosti vaša pozornosť nemôže ísť dovnútra. Ak sa to raz stane, vaša pozornosť je vtiahnutá dovnútra. Celá
pozornosť sa dostane dovnútra a je zameraná a privedená do toho bodu, kde sa to prelomí. Toto je sídlo vášho Ducha (v
Sahasráre), zatiaľ čo sídlo (Ducha) je umiestnené v srdci. A všetci ste požehnaní Sebarealizáciou.

Teraz musí prísť rast tak, aby sa vaše vedomie pohybovalo smerom k Duchu. A keď sa toto stane, to, že váš Duch ovládne
vaše vedomie, že sa vaše vedomie stane Duchom, tak začne Satčitananda. „Sat” je podstatou vedomia, je to Pravda.
Vaším vedomím poznáte pravdu. „Čit” je pozornosť a „anand” je Duch. Podstatou Ducha je radosť. Všetky tieto veci sa
zjednotia. To sa musí stať. Potom je rast oveľa rýchlejší. Keď je to len polovičné, rast je menší. A rast musíte cítiť v
kolektíve, nie v tom, ako organizujete veci a podobne - nie! V kolektíve. Ako cítite celý svet, ako ste spojení s celým svetom. Čo
pre to robíte. Ako to pre nich môžete vypracovať? Kde je vaša pozornosť? Opäť.

Akonáhle sa stanete Duchom, začnete sa starať o celý vesmír. To sa stane. Zmenia sa priority. „Ó, ja som tu, som Duchom. A
moja práca nie je toto. Toto je zbytočné, to nie je pre mňa.” A pozornosť sa začne presúvať od všetkých svetských, hrubých
vecí na duchovnú stránku. Tým, že sa sem dostanete, stanete sa tak dynamickými, že všetky materiálne veci budú takto
fungovať. (Šrí Matadži luskne prstami.) Nebudete mať žiaden problém s materiálnymi vecami, budú fungovať.

Poviem vám pár takýchto príkladov: Viete, že som vydatá žena a mám vnúčence. Dobre sa starám o dom, mám domácnosť a
je to môj maratónsky pretek! Myslím, že všetci máte štafetový beh, ale ja mám maratón. A funguje to.

Okrem toho sa vyriešilo tak veľa problémov. Poviem vám jednoduchý príklad. Z Austrálie prišlo niekoľko dievčat. Povedali



mi, že vyriešili veľa problémov. Ale jeden z nich bol veľmi milý: bola jedna pani, veľmi chcela ísť do Indie navštíviť ma a
myslela si, že nemá dostatok peňazí. Peniaze sú úplne materiálne. Mala dcéru, malé dieťa, ktorá s ňou tiež chcela ísť. To
dievča malo niečo na predaj. Zozbierala tie čačky a išla do bazáru. Tam zrazu zistili, že tam má veľmi drahý náramok zo
zlata, ktorý predali za presne toľko peňazí, koľko potrebovali na lístok pre matku a dieťa. Presne!

Ó, toto je nič. Veľa ľudí vie, ako materiálne veci fungujú. Napríklad, máme tu doktora fyziky, ktorý si robil doktorát a robil ho
roky. Presne si nepamätám, koľko rokov. Priniesol mi svoje papiere a povedal: „Matka, už nemôžem viac urobiť, dokonca to
teraz nemôžem urobiť správne. Nemôžem to ani povedať. A takto to mám

ísť teraz prezentovať. Som z toho hotový. Minul som všetky posledné peniaze.”

Povedala som: „Dobre.” Urobila som len toto (dala bandhan). Opýtal sa: „Nebudeš to čítať?” Povedala som: „Nie, načo to
čítať? Je to dobré.” Neuveríte - ďalší deň som išla pozrieť toho pána a stal sa doktorom fyziky! Takto fungujú materiálne
veci. Krišna povedal: „Joga kšema vahamjaham.” Joga - keď získate svoju jogu, keď ste spojený s Bohom, tak sa o vás stará:
kšema - váš blahobyt.

Je to také jednoduché na pochopenie. Je tu ďalšia veľmi jednoduchá pravda, ktorú by mal človek pochopiť, že ak s Ním nie
sme spojení, ako sa môže o nás starať? Musíme s Ním byť spojení tak, že poznáme Jeho želania, poznáme Jeho spôsoby,
vieme, ako Ho potešiť, vieme čo máme robiť, a tak môžeme požiadať o to, čo si želáme.

Nemusíte dokonca ani žiadať! Budete prekvapení, ako veci pre vás budú fungovať, ako sa zlepšia rodinné vzťahy,
spoločenské vzťahy, ako sa zlepšia ekonomické vzťahy. Všetky tieto veci sú vo vašich centrách. A tak, ako Kundalini stúpa,
začne sa tiež šíriť do strán a vy získate prospech. Prvé získate materiálne a fyzické a viete, ako sme vyliečili ľudí z rakoviny,
a podobne, tak jednoducho (Šrí Matadži luskne prstami.).

Ľudia nerozumejú, ako sme to urobili, ale urobili sme to. Lebo Duch je dynamika v nás, je to „vec“. Ako jeden diamant, ktorý je
vložený do prsteňa a uložený v zemi, trvalo zachránený, len aby nemal problémy, je zrazu objavený. A preto všetci hľadáme.

Základom celej našej existencie nie je nič iné, len Duch. Je to základ, je to adhara, je to opora. A pre nás by to malo byť
špeciálne požehnanie nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý bol stelesnením tohto Ducha. Prišiel na túto Zem, aby vám ukázal
cestu vášho vzkriesenia. Je to pre nás zvláštne požehnanie. Ale aj Jeho sme premenili na fanatizmus. Sme „veľkí” ľudia! Daj
ľuďom čokoľvek a oni vedia, ako dobré znehodnotiť! Na to som prišla. Bol ukrižovaný, to je v poriadku, lebo Jeho
nemožno ukrižovať, Jeho nemožno zabiť, to viem. Ale to, ako bol zahmlený a ako bol vytrhnutý z reality a vložený do
niečoho falošného - to je niečo šokujúce, frustrujúce a tak ponižujúce, že si to ani neviete predstaviť.

Čokoľvek sa stalo, stalo sa. Kvalitou Ducha je odpúšťanie. Symbolom Ducha je Kristus. A dal nám silu odpúšťania, lebo On
mal túto silu odpúšťať. On je silou odpúšťania. Je oceánom odpustenia. Je tak silný, že vás očistil cez odpúšťanie. Len
tým, že vám odpustil, vás očistil. A takto to funguje. Nemali by ste si budovať v mysli vinu. To je jedna z vecí, ktorú väčšina
kresťanov robí. Sadnú si a budujú si vinu a ničia si túto časť na tejto čakre. Je to prekvapujúce, ako sme na to prišli, na
tento pocit viny. Možno kvôli psychológom alebo spovediam, neviem, čo to bolo. Sú vinní vo svojich predstavách. A to je
veľmi smutné. To nepomáha.

Nesmiete byť vinní. Ste Duchom. Aký zločin môže urobiť Duch? Nič! Musíte sa toho zbaviť, aby ste sa ním stali.

Toto budeme mať. A vypracujme to.

Máme tu nejakých nových ľudí. Som si istá, že to bude fungovať. Ale pre všetkých nových ľudí musím povedať jednu vec,
Sahadža joga nie je vec, že len idete na program a z programu.

Je nebezpečné robiť to takto. Ak získate Realizáciu a stále nerozpoznáte Sahadža jogu, bude pre vás veľmi ťažké vrátiť sa



do Sahadža jogy. Prosím, pochopte, že ak ste našli cestu, nestraťte ju. Skúste ju nasledovať. Ja od vás nezískam nič. Ste to
vy, kto má získať, je to vaše právo. Radšej to získajte.

Nech vám Boh žehná!

O čakrách a tom všetkom máme nejaké papiere, ktoré si môžete sami pozrieť a prečítať a pochopiť. Máme?

Dajme ruky takto a vypracujeme to.

Cítite chladný vánok? Cítite? Dobre. Dnes hovorím o presne tomto vedomí. Nie je to o viere. Získate to. Vypracúva sa to. Získate
to.

Vidíte? Funguje to.
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Manželstvá v Sahadža joge a Gruha Lakšmi pudža 7. apríl 1981, Sydney, Austrália

Dnes je deň výročia svadby a Ja som povolila tieto oslavy, pretože manželstvo je v Sahadža joge veľmi dôležité. Jednou z
najdôležitejších vecí v Sahadža joge je, že by ste mali uzavrieť manželstvo. Po prvé, manželstvo vám dáva rovnováhu
porozumenia, pokiaľ máte o manželstve správne predstavy. Ak máte podivné predstavy a vstúpite do manželstva len zo
samopaše a nechápete zmysel manželstva, potom je to fraška. Nie je to manželstvo. V Sahadža joge však naozaj chápete
význam manželstva, viete, čo znamená. To je jedna vec. Okrem toho budeme mať dnes, našťastie, čo je veľmi dobré, svadby, pri
ktorých budete vidieť, ako sa snažíme riadiť božskými zákonmi manželstva a uzavrieť manželstvo podľa nich. Tu v Austrálii, ako
aj v iných krajinách, som videla, že manželstvo stratilo svoj posvätný charakter. Ľudia nechápu, že ak sa prehrešujú proti
manželstvu, je ich prečin taký veľký, že kvôli nim bude musieť trpieť veľa generácií. Musíme pochopiť, že vernosť je základom
manželstva.

Bez vernosti nemá manželstvo význam. Ak nie ste schopní byť verní, znamená to, že ste sa ešte nestali ľuďmi. Človek musí byť
verný. Pri sobáši potvrdzujeme, že sme tento problém prekonali, že sme skončili s vyberaním a že teraz budeme žiť s jedným
človekom. A život musíme zdieľať, aj najintímnejší život, s jedným človekom. Musíte teda žiť vo veľkej harmónii s daným
človekom a v úplnom pochopení a vzájomnej lojalite. Aj tú si musíte vypestovať. Ďalej, manželstvo slúži na „repro- dukciu druhu“,
ako sa hovorí. Keďže ste sa stali iným „druhom“, stali ste sa sahadžajogínmi, máte nové vedomie manželstva. Z vašich
manželstiev vzídu deti nevídaného formátu.

Veľkí svätci túžia narodiť sa na tejto Zemi a ak nájdu dobrých sahadža- jogínskych manželov, ktorí sa ľúbia, dobre napredujú v
Sahadža joge, sú oddaní Sahadža joge, celkom iste zostúpia prostredníctvom vás na Zem. V tejto dobe je teda veľmi dôležité a
naliehavé, aby ste chápali význam manželstva v Sahadža joge. V minulosti bolo uzavretých veľmi veľa manželstiev, nakoľko sú
však relevantné alebo nakoľko sú spoľahlivé tieto manželstvá, keď ľudia, ktorí ich uzatvárajú v mene Boha, nie sú realizované
duše? Musia byť realizovaní, inak nemajú právo sobášiť v mene Boha. Dobre? Ide teda skôr o registráciu, o niečo úplne iné,
pretože sa nesobášia v mene Boha, ale v mene národa. Ak však uzatvárate manželstvo v mene Boha, potrebujete na to
realizovanú dušu. Musíte chápať každý jeden aspekt manželstva, ktoré uzatvárate, toho, čo robíte, prečo to robíte. Isté veci si
musíte sľúbiť. Tento svadobný obrad je založený na starobylom svadobnom systéme, pozmenenom vo veľkej miere podľa
Sahadža jogy, pričom sme sa snažili využiť všetko, aj niektoré obrady, ktoré vykonávajú v cirkvách a v iných náboženstvách.

Prevažne je však založený na Kundalini, preto sľubujeme ohňu. Pri sobáši sľubujeme ohňu, pretože oheň spaľuje všetko, čo je
škaredé. A Kundalini je v istom ohľade tiež ako oheň, pretože je to jediná energia, ktorá stúpa nahor. Pozrite sa, tak, ako stúpa
nahor oheň, stúpa nahor aj Kundalini. Preto ju prirovnávajú k ohňu. Oheň je však energia, prítomná v žalúdku, a ten predstavuje
dharmu, ktorá predstavuje náboženstvo. A náboženstvo sahadžajogínov treba udržiavať v strede, nesmieme zachádzať do
extrémov. A keď sa zoberú, vďaka svojmu chápaniu Sahadža jogy sa navzájom ťahajú smerom k stredu a majú radosť jeden z
druhého, z prítomnosti, z tohto okamihu a z prítomnosti takej, aká je. Sahadžajogínske manželstvá môžu byť naozaj fantastické,
ak sú sahadžajogíni, ktorí ich uzavrú, rozumní, ak sú naozaj vyrovnaní, nekritizujú sa navzájom, nechcú partnera ovládať.
Sahadžajogín môže uzavrieť manželstvo s iným sahadžajogínom, aby ho postupne pozdvihol.

Je možné aj to, že klesne na nižšiu úroveň, ak je druhý sahadžajogín taký silný alebo negatívny, že dokáže iných stiahnuť. Závisí
to od vašich schopností, či postúpite, alebo klesnete. Manželstvo v Sahadža joge je teda veľmi veľkým požehnaním, pretože
všetci, všetky božstvá a všetci anjeli tieto manželstvá pozorujú, a chcú sa postarať o to, aby boli úspešné. Ak si však zaumienite,
že zlyhajú, pretože máte ešte stále to isté vedomie, ako predtým a tie isté ciele, ako predtým, môžu zlyhať. Ako u zvierat, viete. Ak
žijete so zvieratami, môžu sa aj ľudia začať správať ako zvieratá. Sahadžajogíni musia teda vedieť, že ich vedomie sa zmenilo, že
sú z nich iní ľudia, že musia žiť tak so sahadža- jogínmi, ako aj s ľuďmi, ktorí ešte nemajú realizáciu. Môžu sa s nimi rozprávať,
musia však vedieť, že sahadžajogíni sú na inej úrovni vedomia. Keby si to uvedomili, keby pochopili túto jednoduchú vec, že ich
vedomie je iné, prispôsobili by sa manželskému životu oveľa lepšie. V Sahadža joge nemáme rozvody.
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Nepremýšľame o rozvode, do ničoho však nenútime. Chcem povedať, že ak sa im nepodarí spolu žiť, je to hanba, ale doteraz
sme nemali žiadne rozvody. Keďže však ľudia prichádzajú z rozmanitých kultúr a tak ďalej, je možné, že sa budú chcieť legálne
rozviesť. V Sahadža joge však niečo také ako rozvod nemáme, ale na nikoho nevyvíjame nátlak. Musíte sa snažiť porozumieť
manželstvu, tomu, že vám má prinášať radosť. Ak vám nerobí radosť, ak sa neviete z manželstva tešiť, potom nemá zmysel. V
Sahadža joge treba zabezpečiť, aby manželstvo prinášalo ľuďom radosť, aby žili spolu veľmi dobre, šťastne. V Sahadža joge sú
za to zodpovední obaja. Ale, povedzme, v mojom prípade, v mojom vlastnom prípade, manžel nebol realizovanou dušou, ani
realizácii nerozumel, nebol ani hľadač. Napriek tomu všetkému... Chcel by prísť ku Mne a sadnúť si mi do lona!

Napriek tomu všetkému, viete, som sa tým netrápila, nenútila som ho. Nenútila som nikoho. Povedala som si: „Postupne tomu
porozumie.“ Takže aj keď niekto, nejaký iný človek, nie je realizovaný, ľahko si s tým poradíte a môžete žiť šťastne. Ak ste však
obaja realizovaní, je to omnoho lepšie a mali by ste si to vychutnať. Treba sa však sústrediť na Sahadža jogu. Ak máte iné
záujmy, môžu vznikať problémy, pretože sahadžajogíni nemôžu tolerovať, aby ich partneri plytvali energiou na bezvýznamné
věci. Môže tak vzniknúť nový druh konfliktu medzi SJ, sahadžajogínmi a sahadžajogínkami. Nikdy by sa teda nemala stať
predmetom sporov, pretože teraz máme metódy a spôsoby, aby sme zistili, čo sa s nami deje. A pokiaľ s nami nie je niečo v
poriadku, mali by sme si to priznať a popasovať sa s tým. Nemali by sme sa snažiť čistiť si čakry navzájom, ale čistiť si vlastné.

Pravda je tá, že sa nezaoberáme sami sebou, zaoberáme sa inými. Navyše musím povedať, že sahadžajogínske manželstvá
budú tie najúspešnejšie manželstvá - musia byť. Prinavrátia inštitúcii manželstva zmysel prenádherným spôsobom. Niet o tom
pochýb. A tí, ktorí sa zosobášia v Sahadža joge, budú tvoriť pozoruhodne šťastné manželské páry. Bude však na nich útočiť zlo
hneď po tom, ako sa vezmú, pretože nie je veľmi potešujúce pre negatívne sily, ak vidia, že sú ľudia šťastne zobratí. A zo
všetkých síl sa budú snažiť vytvoriť rozličné problémy, rozmanité komplikácie na počiatku, len aby dosiahli rozpad takéhoto
manželstva. Ak im budete hrať do kariet, zmaríte sami sebe aj šancu, že sa vám narodia realizované duše, pretože sa im daná
situácia nebude páčiť. Hádky na počiatku tiež nie sú dobré, pretože si vás budú menej vážiť. Musíte byť teda veľmi trpezliví, veľmi
jemní a dobrí k sebe, aby ste sa snažili vytvoriť prostredie, ktoré bude tieto veľké duše lákať, aby sa narodili na Zemi.

A ak to tak nebude, budú čakať, neinkarnujú sa, pretože nechcú mať rodičov, ktorí sa škriepia, ktorí sa mlátia, podozrievajú, ktorí
trápia jeden druhého. Ďalej. Musíte vedieť, že pre sahadžajogínsku svadbu jestvujú konkrétne dôvody. Nesobášite sa len preto,
že je to móda, sobášite sa, pretože chcete mať deti, ktoré sú realizované duše. Aby mohli prísť na Zem, poskytneme im miesto,
rodičovskú starostlivosť. A ak nechápete, aké dôležité je takéto manželstvo, potom je lepšie nesobášiť sa v Sahadža joge.
Urobíte tým Sahadža joge láskavosť. Sahadža joga má len jeden háčik - že ste sa všetci narodili jednej Mame, všetci ste teda
istým spôsobom bratia a sestry. Keď sa máte brať, vyzerá to trocha podivne, ako to, že si brat berie svoju sestru? Môžeme
povedať, že by bolo lepšie, keby ste sa nesobášili v rámci jedného kolektívu, ale niekde inde.

Sahadžajogín zo Sydney by si mal prinajmenšom vziať sahadžajogínku z Melbournu. Mala by sa zachovať asi takáto vzdialenosť,
aby sa nepovažovali za brata a sestru. Bolo by to lepšie. Keď sa tak však stane, badám, že je to ešte problematickejšie, pretože
sa aj potom považujú za „jogína z Melbournu“ a tá druhá... Ako to voláte? Zo Sydney. Zo Sydney. Teraz. Či Sydney alebo
Melbourne, kvôli tomu by ste sa nemali hádať. Pretože keď sa začnú hádať, povedia ako prvé: „Ó, ty Melbournčan, ja viem, ty si
taký.“ A ona odpovie: „Vy zo Sydney! Vy ste takí.“ Ani sa nenazdáte a už sa tak správate a hádka je v plnom prúde.

Vedzte teda, že nie ste Sydneyčania ani Melbourčania, nie ste nič, len sahadžajogíni. A sahadžajogín nemá kastu, spoločenskú
príslušnosť, rasu, žiadne náboženstvo ani národnosť. Nech ste akejkoľvek národnosti, ste sahadžajogín, ste univerzálna bytosť -
tou ste. Cítite vibrácie všetkých, čo tu sedia, či sú z Havaja, z Ameriky, nezáleží na tom. Ak ste teda schopní cítiť kohokoľvek,
znamená to, že nepatríte ku žiadnej komunite ani krajine, ste univerzálne bytosti. A to je to, čo musíme dosiahnuť, musíme
vytvoriť univerzálne bytosti. A aby sme to urýchlili, chceme mať tieto veľké duše na Zemi. Je to teda veľmi dôležitá úloha. Musia
byť na Zemi, pretože sú významnými kanálmi pre Božiu prácu. Keď začnú prichádzať na Zem - opravdiví - urýchli sa... Bude to
taká úžasná - ani netušíte... bude to taká náhla, obrovská explózia Sahadža jogy!

Budete žasnúť, ako je možné, že sa začne tak rýchle rozrastať, keď prídu títo ľudia. A my by sme sa mali snažiť zariadiť všetko



tak, aby sa nám dostalo skutočného požehnania tým, že títo ľudia prídu na Zem. Je to veľmi dôležité. Chcela by som vás teda
požiadať, aby ste porozmýšľali nad manželstvami z nového hľadiska a na základe nových ideí, vďaka ktorým pochopíte význam,
skutočný význam týchto manželstiev. A potom z nich urobíte nádherné manželstvá a nie omyly alebo nejaké nezmysly, čo je
veľmi veľký hriech, pretože ste sa brali pred realizovanými ľuďmi. Takže vôbec neprichádza do úvahy zosobášiť sa tak, ako sa
sobášia iní, a potom si... dajú na auto nápis, na ktorom stojí: „Práve zosobášení“ a zavezú sa... na rozvodové konanie. Také čosi
v Sahadža joge nemá miesto - je to vážna vec. Bolo by lepšie, keby ste to brali vážne. Ak od manželstva niečo očakávate, radšej
sa nežeňte a nevydávajte. Radšej sa neberte.

Nik vás nebude nútiť vstúpiť do manželstva. Stačí povedať: „Nie, vôbec nie, nechcem.” Ak však budete pokračovať takto ďalej,
budete Sahadža joge naozaj škodiť, a to najhorším možným spôsobom. Je to, akoby ste jej vrazili do chrbta nôž. Nie je teda
vôbec treba, aby ste sa brali, ak to nechcete. Práve naopak. Aj keď by bolo lepšie, keby sme mali veľa manželských párov, ktoré
môžu mať deti, ktorým sa môžu títo veľkí ľudia narodiť. Ak si však myslíte, že byť pripravený, znamená mať všetky staré
predstavy o manželskom živote, radšej sa neberte. Jedná sa o nové, rajské manželstvo, na ktoré musíte byť pripravení, aby ste si
mohli užiť jeho krásu a požehnania a taktiež naplnili jeho najväčší, najdôležitejší cieľ. Dúfam, že chápete, že Sahadža joga kladie
na manželstvá dôraz a že neveríme v asketizmus, na útek od manželského života. Veríme, že manželský život je najdôležitejší, že
ho musíme na zemi veľmi dobre etablovať a musíme sa postarať, aby sa v týchto hniezdočkách Božej lásky rodili veľké duše a že
v tom musíme pokračovať.

Nie je iná cesta ako dobrý manželský život. A Ja vám želám, vám všetkým, aby ste mali veľmi pekné, šťastné manželstvo. A tým,
ktorí nie sú zosobášení, tým želám, aby tiež mali pekné, šťastné manželstvo. Ja som sa vydávala, myslím, že je tomu tridsaťšesť
rokov... Moje manželstvo dnes - toľko rokov prešlo, ale stále, stále sa cítim ako nevesta pri Svojom manželovi, pretože sme boli
veľmi múdri, keď sme takto žili. A, samozrejme, sú lepšie a horšie časy, ale nakoniec sa na všetko pozeráte inak. Dnes poslal
prekrásny list, v ktorom vám ďakuje za láskavosť, ktorú Mi preukazujete, a za všetku láskavosť, ktorú preukazujete jemu. Mali by
sme teda mať pudžu, dnes ma budete uctievať v podobe Gruha Lakšmi, Gruha Lakšmi vo vás. A je to aj veľmi potrebné, aby ste
ma uctievali ako Gruha Lakšmi, pretože všetci máte problém s vlastnou Gruha Lakšmi. Je to ľavá Nábhí. Dúfam, že sa vám
zlepší.

Začneme s pudžou. Po tejto našej krátkej pudži urobíme potom havan ku Devi, pretože sme ho doteraz nemohli urobiť a je veľmi
dôležitý. Nejako to musíme dnes zvládnuť. Mali by sme hovoriť tisíc mien, to by bolo veľmi dobre. Kto sa ešte berie? Aj vy?
Vezmite tých dvoch. Prišli by ste tiež? Prosím, poďte. Sú to veľmi šikovné vecičky, hm?

Veľmi šikovné. Teraz sa všetci posaďte. Áno, to je dobre. Poďte sem, sadnite si. Teraz, kto je tu ešte? Môžete si sadnúť tam.
Môžete sa posunúť tam. Prvá je Ganéša pudža. Vysvetlite význam. Mali by vedieť, čo to znamená.

Je to... Povedala som mu, aby to dnes povedal. Toto je to, o čom sme hovorili - je tam v krátkosti opísaný Kristus. Je to veľmi
stručný opis a čím je. Všetky jeho aspekty sú tam stručne opísané, krátko, veľmi stručne. Týchto pár vecí prečíta na vysvetlenie,
kým mi budete umývať chodidlá. Ganéša Atharva Šeerša začína: Jogín: Týmto teraz uctievame Pána Ježiša v mene Pána
Ganéšu. Hovorí sa, že je podstatou všetkých princípov. Princípov, všetkých princípov – „Tattwa“. Ďalej sa hovorí, že je „kartasi“.
Šri Matadži: Ten, kto koná.

Potom hovorí, že je „twameva kevalam dartasi“, čo značí, že... Šri Matadži: Opora. Je teda opora. Je ten, kto zbavuje všetkých
problémov. Je ten... Pohlcuje všetky problémy vesmíru. Brahma, Brahma. Brahma je Brahma šakti, viete, pranava. Pranava.
Prítomný vo vás ako Duch. Sídli vo vás ako Duch. Je pravda.

Nie: „Hovorí pravdu,“ ale „Je pravda.“ Žiaci. V princípe žiaka. Existuje vo všetkých smeroch. Je všetka literatúra. Radosť. „Si ten,
ktorý je všepreni- kajúcou silou v nás.“ „Sat čit ananda dvitiyosi“ znamená: „Nik sa ti nevyrovná v tvojej schopnosti byť
sat-čit-anandou.“ Pozornosť. Ananda znamená radosť. A „Nik sa ti nevyrovná.“ Stvoriteľ. Ničí. „Tiš thati“ znamená „pretrváva“:
„Celý svet pretrváva vďaka tebe.“ Pokiaľ si, bude svet jestvovať.

Keď dosiahneš naplnenie, celý svet bude zničený, v tom čase tu budeš len ty. Si svedok. Nik nemôže zakúsiť niečo iné, len teba.



Neho, cez neho, prostredníctvom neho. Voda. Je Akaša. Je nebo, éter. Všetky elementy. Ním vedený. Váš zvuk má, viete, štyri
štádiá, viete, keď... Para, pašanti, madhyama.

Viete, váš zvuk má štyri štádiá, ktoré sa začínajú tvoriť tu. Viete, zvuk vzniká tu. To je para. Zvuk začína parou. Odtiaľto sa tvorí.
Potom prejde do pašanti a srdce začne biť. Ale je to... Pašanti znamená: len sa prizerá. Tu je madhyama. Je to stred, to jest, ani
sa neprizerá, ani nerobí nič iné. A potom sa v ústach stane zreteľným.

Teda: „Všetky štyri časti reči sú pod tvojou kontrolou.“ Pod tvojou. Nie, nie: guny nie sú ctnosti. Gunas znamená nálady,
atmosféry, citové rozpoloženia; vlastnosti. Viete, tamo guna a radžo guna a satya guna - je mimo nich, prevýšil ich. Viete,
nepozná niečo také, ako je hriech. Čokoľvek urobí, je božské. „Si mimo svojho tela.“ „Si mimo času.“ Muladhara čakra.
„Predstavuješ tri sily.“ Tri sily. Trigunatmika znamená všetky tri sily: Mahalakšmi, Mahasaraswati, Mahakali. „Nad Tebou.“ Vždy.

Je Stvoriteľom. Je Udržiavateľom. Je aj Ochrancom. Je Ničiteľom. Indra je Bohom Bohov. Je zvukom Boha - Omkarou. Je
zmesou tohto všetkého. Gana znamená všetky... Všetky nebeské bytosti na ľavej strane nazývame ganami, viete? Ich vodcom je
svätý Michael. Jestvoval skôr ako oni, narodil sa skôr ako oni.

Stojí ešte vyššie ako oni. Vidíte? To je význam alfy a omegy: že je…prvým Slovom, ktoré bolo vytvorené, a je aj posledným
Slovom, je nad posledným Slovom, ktoré bolo vytvorené. Bindu vám prináša spásu. Vidíte vibrácie, neviem, či ich môžete vidieť?
Vyzerajú ako čiarka - „anusvarah“ je čiarka. Takto ich vy... Po oboch stranách ako drobunké, maličké čiarky... Keby ste ich videli...
Pozrite sa, celá Omkara vyzerá takto: prvá časť je Ga-karah, to jest Ganapati, Ga. „Ga-karah purva-rupam”: je prvá časť, viete? Na
začiatku vezmeš na seba podobu Ganéšu, „purva-rupam” Je v nej Ganéša. Potom nadobudneš podobu Omkary... A nakoniec sa
premeníš na jednoduchú čiarku. Zvuky sú mantry, viete.

Aby ste ho poznali prostredníctvom mantier, musíte si osvojiť Ganešovu vidyu, to je poznanie o Ježišovi. Ak máte poznať mantry,
musíte si ich osvojiť prostredníctvom poznania, že celá veda je známa ako... že je Ganéšovým poznaním. Alebo ju môžete nazvať
Ganéšova vidya, teda Ganéšova technika. A ak máte spoznať, ako mantry pracujú, toto je príslušná veda. Veda, zvaná Ganéšova
vidya. Predstavuje celú vedu. On... Preto ho nazývajú Ganaka, Ganaka-rišihi, volajú ho tak, pretože je jej majstrom. Je majstrom
umenia mantier, zvukov. Čandah. Je to mantra... Gayatri je jedna z mantier, viete?

A je na pravej strane. Čandah je... melódia všetkých mantier. Rytmus, rytmus, rytmus. Viete, mantry musíte hovoriť v istom rytme
a On predstavuje tento rytmus. Ako prebudiť toto božstvo. Jogín: „Aum Gam Ganapataye namah” – toto je mantra na prebudenie
tohto božstva. Viete, Ganešova vidya. Jeden kel. Pretože druhým píše. A má chobot.

Je to druh slučky. Vidíte? Dohliada na vás pomocou slučky. Ak máte tendenciu správať sa zle, omotá okolo vás slučku a
pritiahne späť. Áno. Ankuša sa používa na slony, na ich ovládanie. Ankušha. Je to nástroj, ktorým vedieme. Ochrana. To jest,
veľmi pokorné zvieratko, veľmi pokorné, mal myšku.

A Kristus tiež, ten mal oslíka, ktorý je najpokornejším zvieraťom. Červené šaty. Prinajmenšom na jeho čakru by sme mali dať
červeň. Dobrý jogín, nie... Nie, nie, „jogín” neznamená ten, kto chodí do kostola: to nie je jogín. Pozrite sa, jogín ... joga. Viete,
„evam dhyayati” znamená „vďaka čomu viete”. Len jogíni, opäť. Klaniame sa Ti. Pretože je čistota. Šívu.

Šíva je... Poznáte Šívu, poznáte. Si ten... si sochou požehnaní. Toto je len skrátená forma a nie čosi, čo by vám umožnilo spoznať
ho. Len sa tam hovorí... Len na začiatku, aby to bolo... Pozrite sa, sú to Bohovia, viete? Aj vy ste teraz bohovia, pretože máte
všetky sily. Modlili sa, modlili sa k Višnuovi, aby vytvoril silu, pomocou ktorej by boli zničení všetci hrozní diabli. A potom bola
vytvorená Bohyňa. Je lepšie, ak si tento príbeh vypočujete. Máte „Devi Bhagwat”, máte ju? Priala by som si však, aby ste ju čítali.

Dobre. Poznáte ten príbeh? Dobre... Hovorte teda mantry. „Mahalakšmi Stotram.” Raul Bai si veľmi potrpí na tom, aby boli obrady
vykonávané ako treba. Povedala som, že v prvom rade musí byť v poriadku mozog. Ak stále konáte „presne ako treba“, ak robíte
toto, tamto... Najprv musí zmiznúť ego, aký to má inak význam? Je tam trochu jogurtu? Máte. Dve pudže sú priveľa! Pozrite sa
raktagandha: má rád, má rád, keď je pokrytý raktagandhou, viete.



Viete, máme istý strom, zvaný raktagandha, ktorý pripomína santalové drevo, je však červený. A jemu sa páči, keď je ním stále
pokrytý. Preto sa musím obliecť, aby bola zakrytá táto časť, tam sídli. Raktagandha. „Rakta” znamená krv, a „gandha” znamená
tento zvláštny druh santalového dreva, ktoré je červené. Nastrúhajú ho a nanesú na telo. Je to typické pre Bali alebo je to
austrálske? Je tam toľko vibrácií, všetko ostatné robím Ja. Hovorí, že si povedala všetky mantry, hovorí, že skončila. Pozrime sa,
kto dostane to najlepšie!

Kde je Barbara? Poď sem, urob si fotografiu. Nech urobí. Uvidíme a ona sa zatiaľ rozhodne. aj od stavu vašej mysle, vo veľkej
miere. Hotovo? Dobre? Teraz... Nech vám Boh žehná! Chce? Dobre.

Môžeš prísť bližšie, k Mojim chodidlám. Poď sem, musíš odfotiť aj Moje chodidlá. Hotovo? Dobre. Pre svätosť manželstva. Nech
vám Boh žehná a dá vám kompletnú predstavu o svätosti manželstva! Začnime… Teraz, všetci sa musíte odtiaľ zdvihnúť a
niektorí, ktorí prišli prvý raz, by mali prísť dopredu. Ak ste prišli prvý raz, mali by ste prísť dopredu. A vezmite si aj stolček alebo
niečo také. Alebo stoličku.



1981-0929, Druhý deň Navaratri, Srdcová čakra

View online.

Druhý deň Navaratri, Srdcová čakra

Navaratri pudža, New York (USA), 29. septembra 1981

Povedala by som, že to dnes bolo naplánované Božským že dnes je veľký deň. V tento deň, prvý advent, Duch Svätý prišiel na
túto zem. Bolo to asi pred štrnásťtisíc rokmi. A dnes sa oslavuje ako prvý advent. Existuje deväť adventov, ktoré mala skôr, ako
prišla ako Mahalakšmi. Takže dnes vám najskôr porozprávam o tom, ako je v nás umiestnená, kde sídli, aká je jej práca, ako nás
chráni. Dnes vám budem hovoriť o Srdcovej čakre. A preto sa dnes oslavuje tento zvláštny deň keď sa uctieva.
Keďže dnes sú niektorí z vás noví, povedala by som, nerozmýšľajte nad tým veľmi. Snažte sa príjímať viac vibrácií. Lebo keď sa
všetko dokončí, len moje centrá začnú vibrovať tie vaše a otvoria vaše centrá. To sa stane. Ako viete, požiadali sme len
niektorých z vás aby sem prišli, lebo pre ľudí je ťažké znášať vibrácie, ak nie sú dosť pripravení. Preto chceme viac času na túto
prípravu. Ale teraz sme riskovali. Dúfam, že budete schopní zniesť vibrácie. Otvoria vaše centrá, dvihnú vašu Kundalini oveľa
vyššie, dajú vám oveľa väčšiu dimenziu a tiež sily. Ale je tam jedna vec, nepremýšľajte o tom. Udržte myseľ bokom, aby ste mohli
viac prijať a viac pochopiť.
Tento pokus sme skúsili v Austrálii a hneď po Realizácii prišlo za tri dni tak veľa ľudí, nie na pudžu, ale na umývanie mojich
chodidiel. A veľmi sa upevnili v Sahadža joge. Takže toto je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako rásť. Ale treba pochopiť, pri
západnom spôsobe života je dosť zložité pochopiť uctievanie, lebo teraz mám tvar. Prišla som, mám tvar a vy by ste to mali plne
využť. Mali by ste získať všetky výhody toho, že sa vystavíte týmto silám tak, aby vstúpili do vašej bytosti, a tým budete oveľa viac
posilnení. Dobre? Takto je to myslené. Toto je veľmi tajná ceremónia, predstavená len zopár sahadžajogínom a v Indii sa robí
všade a ako som povedala vyberáme na to ľudí. Len málo ľuďom je dovolené prísť. Všetci nemôžu. Ale ako viete, mali sme veľmi
málo času, nemohli sme z vás vyberať. Takže, prosím, nerozmýšľajte o tom, len buďte v bezmyšlienkovom vedomí a snažte sa
prijať čo najviac. Navrhla by som, že tí, ktorí sú tu prvýkrát, by mali sedieť vpredu. Tak by to malo byť - prosím, poďte. Tracy, bola
si na nejakej pudži?
Tracy: Áno Matka.
Šrí Matadži: Dobre. Kto ešte? Christine, aj ty si nebola na žiadnej pudži. Poďte obe dopredu.
Koľkí ste tu po prvýkrát? Prosím, poďte dopredu, poďte dopredu. Barbora poď sem.
Sahadžajogín: Deväť.
Šrí Matadži: Áh?
Sahadžajogín: Deväť.
Šrí Matadži: Dobré číslo, deväť dní, deväť ľudí. Funguje to. Nejako to funguje. Dobre.
Sahadžajogín: [nejasné] Viacerí chcú prísť.
Šrí Matadži: [nejasné]
Počas umývania mojich chodidiel budú čítať uctievanie Šrí Ganéšu, ktorý sa inkarnoval ako Ježiš Kristus - dobre? Ktorý je
stelesnením nevinnosti. To bude po anglicky. Máte túto časť?
Sahadžajogín: Áno, Matka.
Šrí Matadži: Takže to sa bude čítať. A rada by som venovala pozornosť tomuto, plus vy budete umývať moje chodidlá, takže
dostanete vaše vibrácie jasným spôsobom. Možno by ste mohli čítať aj Hanumanu. To bude lepšie ako toto? Ah, príde? Ten
baptista?
Sahadžajogín: Áno.
[nejasné]
Šrí Matadži: Dobre, prineste to. Ten baptista by mal prísť, viete, ako ste povedali, mal by prísť, lebo ...
Sahadžajogín: Dali sme mu adresu.
Šrí Matadži: Teraz je už dosť neskoro, o koľkej ste mu povedali? O desiatej?
Sahadžajogín: O jedenástej.
Šrí Matadži: O jedenástej. Poď sem, poď dopredu. Barbara, tiež poď sem. Pozri, sem si sadni. Aj ty.
Pani: Čo tu budeme robiť?
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Šrí Matadži: [nejasné] Všimnite si aké vibrácie prichádzajú? Ohromné! Ah, skoro ste tam, cítite to? Skúste si položiť ruky, dobre?

Máte Devi Puránu?
Od Markandeyu, nemáte, inak by ste mohli čítať o Mahavišnuovi, o Ježišovi Kristovi. Teraz je to dobre.
Pani: Je táto kniha k dispozícii? Tá, ktorú máte v rukách?
Sahadžajogín: Dá sa tu kúpiť?
Sahadžajogín: Určite, pozrieme sa, či ju tu máme.
Šrí Matadži: Skúste. Neviem, netuším či je tu k dispozícii, ale je to preložené.
[Šrí Matadži hovorí v marathi s jogínom]
Sahadžajogín: Devi Purana.
Šrí Matadži: Ača, nevadí.
[časť v marathi]
Toto je kniha, ktorú má v anglickom jazyku, je to velebenie Bohyne, Ducha Svätého, vidíte, všetko je tam: ako bola vytvorená,
potom ako dostávala tvary, ako sa inkarnovala na tejto zemi, ako zabila tých hrozných ľudí, ktorí sa snažili.., povedzme, že ich
môžeme volať rakšasovia alebo diabli, môžeme povedať satanské sily a to všetko je napísané v tejto knihe, ale je to preložené do
tamtej knihy, v Devi Saptašati... Neviem, či môžete túto knihu dostať v Amerike. Ale títo ľuďia ju majú, musíme to zistiť.
Pani: Myslím, že Samuel Wiser ju môže objednať v meste, ak ju nebudú mať na sklade.Možno majú tieto veci.
Šrí Matadži: Áno, možno. Lebo toto, toto sa stalo oveľa skôr. V skutočnosti prišla ako človek na túto Zem. Prvou inkarnáciou bola
Sita, potom Radha a potom ako Matka Ježiša. Prišla teda trikrát ako človek, to je ako Mahalakšmi. Toto je Mahakali, je to tá,
ktorá je prvotná. A potom z toho vzišli tieto tri sily. Dobre?
Pani: A toto je ďalšia po Márii?
Šrí Matadži: Prepáčte?
Pani: Toto je ďalšia po Márii?
Sahadžajogín: Mahalakšmi.
Šrí Matadži: Mahalakšmi.
Sahadžajogín: Mahalakšmi bola Mária.
Šrí Matadži: Mahalakšmi. Ona má tri sily. Jednou je Mahakali, pomocou ktorej existuje, a keď sa rozhnevá, môže tiež zabíjať. Tak
to je. To je Mahakali. A je nej vzišli ďalšie dve sily. Jedna je Mahasaraswati, ktorá je tvorivou silou. A tretia je sila evolúcie,
Mahalakšmi. A Matka Mária je Mahalakšmi. Narodila sa z vody. Preto sa volá Mária. Dokonca aj v angličtine ju voláme Mária,
slovo Mária pochádza z marine (morský), vidíte. A tiež aj moje meno, prvé - Neera, znamená tá, ktorá sa zrodila z vody. Je to
smiešna kombinácia, celé moje meno. Nirmala znamená nepoškvrnená. A Neela, mám dve, tri mená, ktoré skrátili, a tak majú
rôzne významy. Ale v každom prípade, ak dostanete knihu Advent, môžete dostať veľa informácií. Máme aj časopis, neviem či ho
máte.
Sahadžajogín: Donesieme ho dole.
Šrí Matadži: Dobre. Môžete tiež dostať časopis z Indie, pošlú vám ho. Dobre? To všetko zariadime. Teraz, prosím, začnime,
Gavin.



1982-0515, Šrí Lalita pudža, Pochopte svoju dôležitosť

View online.

Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982. Som naozaj pyšná mama, keď vidím tak veľa sahadžajogínov. A musíme
pochopiť, že aj keď budete mať málo ľudí, ktorí prídu prvý raz, aj keď je ich málo, musíte si však uvedomiť, že každý z vás je teraz
realizovaná duša. Každý z vás vyrástol natoľko, že môže sám vytvoriť nové centrum. A po tom, ako ste spolu kolektívne narástli,
sa zo všetkých sadeničiek teraz stali silné výhonky, ktoré možno bezpochyby preniesť na iné miesta. A tam môžu pracovať,
pretože každý z vás je teraz prorok. Zaujímalo by ma, či si to uvedomujete, alebo nie. Samozrejme, pocítili ste radosť z
Realizácie, dostalo sa vám blaženosti, všetkého. Vyrástli ste. Pomaly, postupne ste to dosiahli a keďže ste teraz narástli ako
strom, je každý z vás veľmi dôležitý a mocný. Viem, že prichádza málo ľudí do kolektívu, a že je pre vás spočiatku ťažké zistiť,
ako s nimi zaobchádzať, pretože ešte stále nenarástli ako treba, ešte nie sú tam, kde by byť mali, kde by si uvedomili svoju
vlastnú dôležitosť. Mali by ste však všetci pochopiť svoju dôležitosť a kvalitu, ktorú ste dosiahli. V akejkoľvek inej organizácii,
nazvime ich nepravé, zoberte si napríklad cirkev, majú len jedného kňaza. V celej oblasti je jeden kňaz. Že ničomu nerozumie, je
teraz vedľajšie, je tam však len jedna osoba, ktorej dá cirkev oprávnenie. Každý musí počúvať túto jednu osobu. Teraz sú z vás
všetkých dynamickí ľudia. Všetci ste schopní urobiť dobrú prednášku. Samozrejme, každý z vás vie veľmi dobre dávať Realizáciu,
o tom niet pochýb. V každej skupine by ste sa mali snažiť stáť na vlastných nohách. Skúste to vo svojej skupine. Pomyslite si na
všetky dimenzie, do ktorých môžete vyrásť. Teraz ste totiž pripravení, teraz ste proroci. Nemusíte sa spoliehať na niekoho
určitého ani sa nemusíte spoliehať na svojich kolegov, čo sa toho týka. Môžete to robiť individuálne. Hoci ste spolu prepojení,
všetci rozumiete tej istej reči, dostali ste spoločne pravdu a ste všetci spolu, dynamizmus sa musí v každom z vás prebudiť
individálne a každý môže vo svojej oblasti, po svojej vlastnej línii pracovať, pretože viete o Sahadža joge všetko. Tí, čo sú
nedopečení, možno nevedia. Ešte stále možno čosi rozoberajú, nevadí, aj tí budú v poriadku. Ale pokiaľ ide o vás všetkých, ste
všetci proroci, a ako proroci musíte zaujať svoje miesto. Kamkoľvek idete, hovorte o Sahadža joge, povedzte im: „Dostali sme to
a toto je svetlo. Vieme o tom všetko.“ Veď nemáte o tom žiadne pochybnosti, je tak? Problém však je, že máte pocit, že by vás iní
nemuseli pochopiť, že sú to hlúpi ľudia, že sú pobláznení alebo egoistickí či agresívni, alebo že vám to či ono urobia. Je to
pravda, musíte však vedieť, že nebojuje len jeden jediný človek, ale že sú na celom svete tisíce takých, čo poznajú váš jazyk, ktorí
vedia, o čo vám ide, a všetci vedia to isté. Takže nebojujete sami. Keď to pochopíte, prekvapí vás, koľko sily začne do vás prúdiť,
čím viac budete na to myslieť. Meditujte o sebe, povedala by som, a vedzte, že ste sami prorokmi. A potom uvidíte dimenzie, do
ktorých... Mám toľko dimenzií, vidím to, ako tu sedím. Takže v každej oblasti, pri každom kroku v živote, kamkoľvek sa pohnete,
musíte o tom hovoriť a povedať o tom ľuďom. Ďalej, sú isté veci, vytvorili sme si isté pravidlá a predpisy pre Sahadža jogu, pre
sahadžajogínov. Sú len na to, aby sme videli, ktorí sú ešte nedopečení a ktorí sú už dopečení. Takto sme si vytvorili isté pravidlá
a predpisy, pretože tí, čo sú naozaj dopečení, ich príjmu bez akýchkoľvek problémov, postavia sa plne za ne. Teraz, ako vieme, je
mnoho kategórií ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Ľudia najvyššej kvality sa dostanú do Sahadža jogy bez akýchkoľvek problémov,
sú to ľudia najvyššej kvality. Nadobudnú svoje sily, ujmú sa svojich síl, začnú svoje sily uplatňovať, proste sa tým stanú. Ako keď,
môžeme povedať, máte so sebou prsteň a treba doň len vložiť diamant. A nájdete diamant, ktorý pasuje. Jednoducho sa v nej
usadia. Ale niektorí ľudia ešte aj po Realizácii prechádzajú raz na tú, raz na druhú stranu. Nevadí, všetci budú v poriadku. Ale
tých, čo patria k najvyššej triede, je aj tak... Musím povedať, je ich dosť veľa. Teda, môžem vám povedať, že poznám veľmi veľa
guruov, ktorí sú skutočnými guruami, na rozdiel od týchto falošných, na tých zabudnite. Ale skutoční nemajú ani jedného takého,
ani jedného. Aj Gagangar Maharadž mi to veľmi otvorene povedal. Povedala som: „Prečo im nedáš Realizáciu?“ Odvetil: „Kto dal
mne Realizáciu? Musel som ťažko pracovať.“ A tak ďalej. „Dobre,“ riekla som, „ mal si gurua, ktorý ti dal Realizáciu, ako guru si
teda povinný dávať ju.“ Povedal: „Dal som ju jednému človeku. Robil som na ňom dvadsaťpäť rokov. Vyčistil som jeho Agyu,
vyčistil som všetko, dal mu Realizáciu. A čo robí teraz?“ Riekol: „Teraz ho, Mama, občas stretnem. Mala by si ho vidieť, tohto
chlapíka, je hrozný, zarába veľké peniaze a behá za ženami.“ Po Realizácii, po dvadsiatich piatich rokoch jeho práce! Povedal:
„Nechcem mať s týmto človekom nič spoločné.“ Tento chlapík sa volal Anna Maharadž. Povedala som: „Dobre, budem sa na
neho musieť pozrieť, ak príde do Bombay. Prišiel teda do Bombay a jedna z mojich žiačok ho pozvala do svojho domu. Bola to
dosť bohatá pani a riekla: „Mama, Anna Maharadž prišiel a povedala si, že by si sa s týmto človekom rada stretla, nuž prišiel sem.
Prišla by si?“ Šla som tam, samozrejme sa dotkol mojich chodidiel, ako sa patrí, ale fajčil v mojej prítomnosti, len si predstavte!
Dotkol sa mojich chodidiel a sadol si. Začal škaredo rozprávať o svojom guruovi, po prvé, o človeku, ktorý na ňom dvadsaťpäť
rokov pracoval! Viete si to predstaviť? Nuž, vy ste veľmi milí. Nerozprávate o mne škaredo, hoci som na vás nepracovala
dvadsaťpäť rokov. A pozrite sa na neho! Ohovára svojho gurua. A povedal: „Viete, môj guru, načo chodí... Prečo by mal chodiť do
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Bombay? Načo by to bolo dobré?“ Keďže tento chlapík zarábal v Bombay peniaze, nechcel, aby tam prišiel jeho guru a niečo proti
nemu povedal. „A načo by chodil do Bombay? Nemal by odísť zo svojho miesta. Bolo mu dobre na... Na vrchu hory. Načo sa
trepal dole?“ A navyprával všetko možné. Povedala som: „Naozaj? Je to tvoj guru, nemáš o ňom škaredo rozprávať.“ Riekol: „Ale
je to pravda. Nemal sem čo chodiť, viete?“ A celý čas tam fajčil. Povedala som: „Dobre, teraz musím ísť.“ Obklopovala ho fúra
žien, čo mu masírovali chodidlá, a tak ďalej, nadájal sa mliekom a užíval si a fajčil a veľmi blahosklonne sa prihováral svojim
takzvaným žiačkam. Chudinky, boli to prostoduché ženy, viete? Povedala som: „Dobre, musím ísť. Daj si len... Dám ti len trochu
kumkumu na čelo.“ Vzala som si teda trochu kumkumu a dala mu ho na čelo. Jeho Agnya úplne horela, ó, doslova, prst sa mi
takto vykrivil! Povedala som: „Hotovo. Dobre, teraz mi, predtým ako odídem, môžeš dať na čelo kumkum.“ A vtiahla som jeho
prst dovnútra, takže ním nemohol hnúť. Celkom jednoducho, bolo to celé... Povedal: „Pusti ma, pusti ma! Matka, prepáč, prepáč!“
Riekla som: „Tak! Len ak sľúbiš, že nebudeš ohovárať svojho gurua, len potom ťa pustím.“ Povedal: „Dobre, dobre, dobre! Prosím,
pusti ma.“ A tak som mu prst pustila. Teraz však dávajte pozor. Sahadžajogínku, čo tam bola, ktorú sme zbavili toľkých
problémov, pretože bola jasnovidka, oklamal, bohapusto oklamal. Povedal: „Dával som Matke silu. Vidíte? Z diaľky pozorovali, čo
sa stalo. Triaslo ma, pretože som dával silu.“ Poznáte to. Teda triaška bola znakom, že mi dával silu! Tá pani však mala vedieť,
že keď sa trasiete, znamená to, že čosi s vami nie je v poriadku. A, viete, povedal: „Teraz vám dám tiež také sily, ako prešli do
Matky.“ Boli to vtedy začiatky Sahadža jogy, povedala by som, úplné začiatky. „Preto bude treba urobiť yagyu. Na ňu musíte
všetci priniesť jeden a štvrť toly zlata.“ To je asi 10 gramov. „A dáte mi ho.“ To bol začiatok konca. O všetky peniaze, o celý
majetok, o všetko ich obral. A jej sestra ma stretla, keď som raz cestovala z Dillí do Bombay, hodila sa mi k nohám a začala
plakať. Povedala som: „Čo sa deje?“ Odvetila: „Mama, ten chlapík nás okradol.“ Povedala som: „Kto?“ „Anna Maharadž.“ Riekla
som: „Ako?“ „Veď ste v ten deň videli, že ho triaslo.“ V tom bola pointa. Ako ju len ten chlapík pobláznil, čo jej povedal, takú
bohapustú lož! Keby bola vyskúšala vibrácie toho muža, bolo by všetko v poriadku. A to je to, na čo sahadžajogíni zabúdajú. Sú
proroci, majú svoje sily, ale ich sila spočíva v duši, vo vibráciách a oni vždy zabudnú: Dostali sme nové vedomie, vibračné
vedomie. Všetko musíme posudzovať podľa vibrácií. A to je jediná slabina všetkých prorokov. Ak niečo nie je pravda... Som
veľmi dôverčivá, viete, veľmi prostomyseľná, jednoducho takýmto veciam nerozumiem. Viete, nepostrehnem prefíkanosť
niekoho, čo si chodí a hovorí lži, zistím to však podľa vibrácií - na sto percent. Môžete mi narozprávať, čo chcete, nech ste
akokoľvek prešibaní, inteligentní a neobyčajne rafinovaní. Viem, o čo vám ide, pretože to viem len na základe vibrácií. Ale inak
som veľmi naivná, neviem niečo racionálne alebo inak pochopiť, ale pomocou vibrácií viem, na čej strane ste. Rovnako si aj vy
vyviniete vibračné vedomie, citlivosť a pokúsite sa chápať prostredníctvom vibračného vedomia. Ak to dokážete, budete
dokonalými prorokmi. Budete dokonalými prorokmi. Ďalej, aj medzi nami nájdete ľudí, ktorým ešte čosi chýba. Takým ľuďom by
sme nikdy nemali dôverovať. Nikdy by sme im nemali dôverovať, pretože sú ešte nedopečení, buď budú negatívni, alebo budú
pozitívni. Nemali by sme im teda nikdy dôverovať a treba s nimi zaobchádzať s istým odstupom. Keď budú v poriadku, potom ich
môžete prijať do svojej rodiny. Napríklad nedávno sa jedno dievča vydalo za niekoho, kto je veľkým sahadžajogínom. Pretože
povedal, že ju miluje a podobné nezmysly. Povedala som: „Dobre, baba, ožeň sa s ňou.“ Aj keď som vedela, že vôbec nie je dobrá.
Ale čo na to povedať? A potom sa táto pani pokúšala... Bolo to tak, že so mnou cestovala, a snažila sa mi zovrieť srdce pomocou
bhootov, naozaj. Dvakrát. Takí rafinovaní... Bhooti v nej sú takí rafinovaní, že keď sa vrátila do Austrálie, viete, zahrala im divadlo:
„Ó, je veľmi neistá, a jej manžel sa o ňu nestará a tak ďalej.“ A všetci v ašrame by boli, len si predstavte, stratení! Ale ja som
vedela, že sa čosi deje, a volala som medzištátny hovor. Hneď som ju prehliadla. Povedala som im: „Teraz sa pozrite na jej
vibrácie.“ Povedali: „Mama, nevidíme na nej nič zlé.“ To značí, že nikdy neskúsili jej vibrácie, čo mali urobiť ako prvé, pretože čo
sa potom stane? Keď stratíte vibrácie, nič nemôžete cítiť. Opantala ich všetkých natoľko, že necítili na nej nič. Viete si to
predstaviť? Potom som im položila racionálnu otázku: „Chcete vymeniť Warrena za jeho ženu?“ A to ich naľakalo. Takže človek
musí byť veľmi, veľmi ostražitý, nesmierne ostražitý, pokiaľ sa jedná o nedopečených ľudí. Vždy sa vás budú snažiť stiahnuť.
Nedopečení vás vždy budú chcieť stiahnuť, pokiaľ nie ste dosť silní, aby ste ich vytiahli nahor. To nie sú totiž oni, čo konajú.
Neuvedomujú si to. Sú posadnutí takýmito ľuďmi a keď niečo robia, ide vždy o niečo, čo je proti Bohu. Ďalšia žena, o ktorej vám
poviem, bola v Ženeve. Na začiatku nezvyknem hovoriť o nich otvorene. Pokiaľ je to možné, nehovorím otvorene, pretože to nie je
správne. Dáme im šancu, dajú sa do poriadku, vypracuje sa to, nevadí. Poradím si s tým. Ale keď sa táto pliaga rozšíri na kolektív,
musíme o nej hovoriť otvorene, viete? Pretože takí ľudia chodia od jedného k druhému, niečo povedia jednému, niečo druhému,
niečo tretiemu. Musíte sa teda mať veľmi na pozore. A pritom si to neuvedomujú, to je na tom to najlepšie! Neuvedomujú si, čo
robia. Tá pani v Ženeve sa napríklad každého vypytovala: „Čo si myslíš o pánovi X alebo pánovi Y?“ Avy jej nejako odpoviete. Ak
negatívne, hneď sa toho chytí. Predvčerom som bola veľmi šťastná, keď mi Ray povedal čosi pekné o Pamele. Povedal: „Pamela
je veľmi umelecky založená pani.“ Keď začnete vidieť na druhých dobré stránky, teším sa z toho, som šťastná, radujem sa. Ak
však vidíte na druhých zlé veci, nepáči sa mi to. Samozrejme, niekedy vás takto aj testujem. Niekedy niečo poviem, viete?



Zámerne poviem: „Fajn. Je niečo v neporiadku s Rayom?“ Môžem to povedať. Viem, či je to pravda, alebo nie, ide len o posúdenie
toho, nakoľko ste vy schopní niekoho posúdiť. Pretože, ak vyzdvihnete niečo dobré, čo dotyčný robí, potom viem, že ste v
poriadku. Páči sa mi to, cením si, naozaj vás za to obdivujem. Nech je pravda akákoľvek, mali by ste mi ju povedať, pretože ja
pravdu poznám, len sa s vami hrám, aby som zistila, čo si myslíte o druhých. Snažte sa teda v druhých vidieť dobré veci. Mali by
ste však pochopiť jedno, ak niekto vyhľadáva hádky, snaží sa vás ovládať... V Birminghame máme takýto problém, ktorý som
ešte nevyniesla na svetlo, nehovorila som o ňom. Doteraz som ho tajila, ale povedala som ľuďom, že máme v Birminghame
problém a že ten problém spôsobuje jedna osoba, ktorá si to neuvedomuje. Porozprávam sa s tým človekom, poviem mu, že by
sa mal daného problému zbaviť. Ak to však neurobí, budem o tom musieť hovoriť otvorene, pretože nechcem, aby centrum v
Birminghame zaniklo. O Ženevu by sme boli prišli. Poviem vám, boli by sme o ňu prišli. Každý bojoval s každým a tento
velikánsky problém spôsobila jedna osoba! Hoci ste dopečení, ešte stále nemáte také kolektívne vedomie a neceníte si iných tak,
ako by bolo treba. Všetci ste jeden celok. Nielen že si máte druhých ceniť, ne- môžete jeden bez druhého existovať! A tak pomaly
a vytrvalo, ako to zodpovedá anglickému naturelu, ktorý je dobrý, len niekedy veľmi pomalý... Pomaly a vytrvalo musíte vyrásť zo
svojej ulity a objaviť krásu iných sahadžajogínov Vidieť to, čo je v ľuďoch dobré, aby ste si to osvojili. Niektorí ľudia majú isté
kvality. A, ku podivu, som sa potom rozprávala s Pamelou o Rayovi a veľmi ho chválila. A to ma naozaj naplnilo obrovským
šťastím. Hoci musím povedať, že Brighton včera na programe veľmi neexceloval, bolo tam veľmi málo ľudí, nevadí to. Človeka
naplní energiou, keď vidí, že sahadžajogíni si cenia jeden druhého. Ďalej, niekto má problémy... Povedzme, ľavostranní ľudia majú
vždy problémy cez moju prednášku - zaspia. Prirodzene, musia. [Smiech] Nevadí to, vôbec. Pracujem na nich, aj keď spia. Keď na
nich pracujem, musím aj ja zaspať, aby som do nich vošla, viete? Takže majú takéto sklony, ale to nevadí, budú v poriadku. Sú
spôsoby a metódy, ktorými sa to dá vypracovať. To však nie je pre mňa až také dôležité. Dôležité je, či spíte vo vzťahu k svojim
druhom, k druhým sahadžajogínom? Ste ostražití, čo sa ich týka? Sú ako vaše ruky, oči, nos, všetko. Všetci ste jeden celok.
Nezaobídete sa jeden bez druhého, pretože ste jediní ľudia, čo majú otvorené oči, aby videli. Ste jediní, čo sú si vedomí. A nie je
nás málo. Zdá sa nám, že je nás veľmi málo. Viete, možno iní guruovia... Možno získajú tisíce ľudí, nestoja však za nič. Ako prídu,
tak odídu. Môžu si na seba dať, čo chcú - hoci aj chvosty a rohy! Nie sú to však vedomí ľudia. A vy ste vedomí. Na jednej strane
musíte ťahať ľudí, ktorí nie sú natoľko vedomí, na druhej strane si musíte ceniť ľudí, ktorí sú vedomejší. A to je to, čo musíme
pochopiť: hovoríte trochu menej, ako je treba. Musím vám povedať, že by ste mali hovoriť trochu dôraznejšie, ak chcete primäť
vola, aby sa pohol, pravda? Povedzte trochu viac, ako ste schopný povedať, pretože čokoľvek poviete, nie je márne, a tu sa jedná
o Nekonečno. Nemalo by to ale byť o toľko viac, že to neunesú. Warren mal raz zážitok, o ktorom som mu povedala: „Povedz to
len sahadžajogínom, nepovedz to nikomu inému, pretože ti neuveria.“ Nemal žiadny benzín v aute a musel ísť propagovať. Tak sa
dal na cestu. A osem dní propagoval a keď prišli späť, nemohli kúpiť benzín, chlapík na benzínovej pumpe totiž povedal: „Máte
plnú nádrž, načo chcete do nej benzín?“ Prečo nie? To sa dá zariadiť, ale nepovedzte to nikomu inému, pretože by povedali, že je
to len rozprávka. Vidíte? Vidíte, počuli ste príbeh a chlebe a rybách. Keďže je v Biblii, veríme mu. Prečo nie dnes? Videli ste veľa
takýchto vecí, teda, tak veľa vecí počas svojho vlastného života! Ak to však niekomu poviete, neuverí. Takže vaša múdrosť je v
tom, že veríte, že ste v Kráľovstve Božom a že Boh je všemocný a že vám dá všetko, čo chcete a čo si želáte. Ľudia tomu
neuveria, viem. Ale je to pravda, čokoľvek si želáte, môžete dostať, ale keď to poviete ľuďom, neuveria tomu. Pokiaľ sa však jedná
o Sahadža jogu, musíme robiť vyhlásenia, ktoré nie sú zdržanlivé, ale otvorené, s istotou. Ostýchavosť, ktorú do nich
primiešavame, pretože sme tak naučení, je nanič. Smelo povedzte: „Áno, je to tak. Je to tak. Je to takto.“ Ako keď som šla prvý
raz do Indie, Raul Bai, viete, jedna staršia pani, indické panie sa vždy hanbia, za všetko. Ona bola tá, čo s rukou vysoko nad
hlavou, kričala: „Bolo Matadži Nirmala Devi!“ A Modi sa na to díval a nemohol zdvihnúť ruku, vidíte. Trochu sa hanbil. Zakričala
trikrát, potom zdvihla jeho ruku a riekla: „Čo je s tebou, taký vysoký človek? Načo ti dal Boh takú výšku? Zdvihni ruky a hotovo.“ A,
chudák, musel zdvihnúť ruky. Takže takto je to. Buďte smelí, dôverujte si plne, že ste realizované duše, že ste proroci. Nie ste tu
na to, aby ste boli nešťastní či ustarostení, teraz ste proroci. Chopte sa toho! V sanskrite sa vraví viradž. To jest energia preniká.
Viradž znamená: tešte sa z tejto energie vo svojom vnútri. Viradž, Ra, je energia, Viradž znamená, že sa tešíte z tejto energie na
tróne, že sa jej zmocníte. Ste teraz králi, správajte sa tak. Nie je to arogancia, vôbec. Človek, ktorý je kráľom, nie je nikdy
arogantný, ak je skutočným kráľom. Ak je to dosadený kráľ, je to niečo iné. Ale ak sú skutočnými kráľmi, nebudú nikdy arogantní.
Týmto špeciálnym druhom kráľovského správania zaujmete ľudí. Nie je to len divadielko, ste takí! Naopak, ste skôr zdržanliví,
prečo? Nemusíte sa obliekať ako žobráci ani ako šviháci, vaše šaty by však mali byť ako odev kráľa, buďte nad ne povznesení. A
udiví vás, že to bude fungovať. Ste ľudia, ktorým sa dostáva väčšina môjho času a mojej spoločnosti, a ovládam aj vašu reč. Viac
som prednášala v angličtine ako v mojej rodnej reči či v hindi. Veríte tomu? A veľmi veľa Indov, čo sa neveľmi zaujímali o
angličtinu po nezávislosti, sa teraz snaží naučiť anglicky a boja sa, že jedného dňa by angličtina mohla nahradiť sanskrit, ak
vezmeme do úvahy, ako Mama ovláda angličtinu. Takže vás musím požiadať o čosi veľmi prosté: chopte sa, chopte sa svojich



síl. Chopte sa ich. Už nie ste otroci. Ste teraz realizované duše. S takouto osobnosťou naozaj znásobíte krásu Sahadža jogy.
Pokiaľ na strome nie sú kvety, nemá strom žiadny význam. A kvety musia stáť vzpriamene! Videli ste niekedy kvet, čo sa skrýva?
Pokryjú celú korunu stromu a voňajú, ujmú sa svojich síl. A šíri sa z nich vôňa. Všetci vedia, že sú všade kvety, všetky včely sú
okolo. Takí musíte byť. Ujmite sa svojich síl, vo vnútri, navonok, obojako. Nielen vo vnútri, aj navonok. A ľudí udiví vaša
sebadôvera, vaša milosrdnosť, vaše kvality a predovšetkým, úplná vídya, úplné poznanie Sahadža jogy, úplné poznanie o
Kundalini, úplné, úplné poznanie o Bohu, ktoré máte. Dobre? Teraz, Garwin, akúkoľvek chcete, takú pudžu môžete urobiť. Garwin,
poď sem... Mal by si mať mená a veci. A Marcus. Ganešova pudža, Mama? Ganeša musí byť! Takže viete aj sanskrit... Obaja sa
učia sanskrit... Jogín: „Máme všetkých, čo ešte nerobili Tvoju pudžu, zavolať dopredu?“ Dobre, ale nie celkom nových ľudí. Nie
úplne nových, ale takých... Teda, ak chcú, je to v poriadku. Ale, viete, nie je dobré, že sú celkom noví. Ale vo Francúzsku to šlo...
Jogín: „Niektorí prišli odinakiaľ a možno ešte nemali pudžu.“ Odinakiaľ? Odkiaľ? „Áno, je tu pán z Devonu, Mama.“ Je tu? Dobre,
to je pekné. A, viete, aj vo Francúzsku to šlo naozaj ako po masle. Na druhý deň sme mali pudžu a zavolali sme ľudí, ktorí dostali
Realizáciu. A prijali ju naozaj dobre, viete, boli veľmi citliví, pretože boli hľadači. Pochopili zmysel a to nielen... Tí Alžírčania, títo
moslimovia, akí úžasní boli, naozaj najvyššia trieda! Ľudia najvyššej kvality, viete. Ako sa volá ten právnik? Aychala. Je to úžasný
človek, je tak? Jeho žena... A povedal: „Toto je doba vzkriesenia, o tom niet žiadnych pochýb.“ A je právnikom a jeho žena tiež?
Poviem vám, priviedol lietadlom štrnásť ľudí. Áno. Dobre. Ak proti tomu nič nemajú, dobre. Môžu mi prísť umyť nohy. To vždy
pomôže. Ak však máte zábrany, nerobte to. Jednoducho to nerobte. Viete, nepomáha to mne, pomáha to vám. Niektorí si myslia,
že tým, že mi umyjú nohy, si ušetrím jedno umývanie nôh a podobne! Je to privilégium a ak to máte urobiť, mali by ste to urobiť –
je to pre vás dobré, upevníte sa totiž hneď vo svojej Realizácii. Takže tí, ktorí sú noví, môžu prísť a najprv mi treba umyť chodidlá.
Mnohí už rozumejú, poviem vám! Moje vnúčatá, sú... Veľmi dobre rozumejú protokolu. Dal mi dole ponožky a dal si ich na hlavu –
na vrch hlavy! Rozumejú tomu ohromne, je to... Nick mi povedal, že sa musíme, čo sa týka protokolu, veľa učiť od detí. Dnes si ho
odo mňa zobral, povedala, na večernú pudžu, a myslím, že ho tu nechám, aby ho používali. Takže tí ľudia, ktorí sú noví, poďte,
prosím, sem. Mali by robiť pudžu, oni majú privilégium, nie tí, ktorí... Kto prišiel z Devonu? Úžasné! Poďte sem. Poďte sem, poďte
sem... Dobre. A za Brighton? Kde sú tí, čo by mi mali umývať chodidlá? Pretože to je najlepší spôsob, ako upevniť vašu
Realizáciu. On bude prvý? Pochopili, aké je to privilégium. Veľmi dobre. Myslím, Paul, myslím, že by si mi mal umyť chodidlá,
bude lepšie, ak mi umyješ chodidlá. Dobre. Aha, to je dobre. Lepšie bude, keď poviete mantru. Mimochodom, komu som dala to,
čo som vtedy pre teba priniesla? Na umývanie nôh. Komu som to venovala? Dala som to vám, ľudia? Takú veľkú vec. Nie, nie,
nedávno. Opýtajte sa Marcusa. Marcus, mali sme tú striebornú vec, veľkú vec? Veľkú ako toto? Nie, nie, nie takú. Bolo to len z
Anglicka. Myslím, že Lane. Musí byť tam. Jogín: „Jednu si mi dala vo svojom dome, Mama, aby som to dal Nightingale Lane.“
Naozaj? Kde je? Musíš ju priniesť. Viete, je veľmi dobrá. Je prekvapujúce, že som ju mala so sebou, bola z Anglicka a priniesla
som vám ju späť. Vyrobená v Anglicku, viete si to predstaviť? V Sheffielde! Preto som vám ju priniesla späť, aby ste ju mohli
používať. Takže ju nabudúce prineste, pretože nerez nie je taký dobrý ako toto, viete? Dobre, nevadí. Takže teraz budete hovoriť
mantry, nie? Najprv ku Šri Ganéšovi. Máte ich? .. Ako mi to teda budete dávať na chodidlá? Dávajte mi to na chodidlá spolu s
ghee. Trochu z tohto kokosu by sme mali odložiť na neskôr. Dobre. 108 mien. Ale má preklad, je tiež potrebný. Ó, ten. Nech
prečíta preklad, pretože je to pre nových ľudí. Toto je Šri Ganéša, ktorý sa inkarnoval ako Pán Ježiš Kristus, a toto napísali pred
štrnásťtisíc rokmi! Treba to preložiť, aby ste videli, ako už vtedy zachytili jeho príchod, a ako to, čo je tu napísané, presne opisuje
Krista, ktorým Ganéša je, čo ľudia nevedia, viete. Hovoria o Kristovi - kto je Kristus? Pozrime sa. Teraz, Garwin, môžeš sa postaviť
a čítať? Nie, nie, to je dobré, pošli to dopredu, daj to niekomu. Teraz, kto bude... Prečo niekoho nepožiadame, aby čítal? Pretože
musíme prísť... Jeremy? Čítaj, nahlas. Nech mi všetky deti umyjú chodidlá, dobrý nápad. Nechajte umývať deti ako prvé. Je to
lepšie. Shona! Nech príde Olympia. Olympia, poď sem. Poď, poď. Koho tu ešte máme? Musíš mi umyť chodidlá. Dobre? Každý mi
umyje chodidlá. Poďte sem. Sadnite si tam. Každý mi umyje chodidlá. Dobre? Tak. Teraz poď sem. Vezmi vodu. Amit, sadni si.
Vyzujte si topánky. Musíte si vyzuť topánky. Sadnite si, sadnite si. Sadnite si, sadnite si. Sadnite si sem, presne tak. Prosím,
sadnite si. Sadneš si? Sadni si! Sadni si. Teraz lejte vodu, poďte sem. Naber vodu, poď. Pozrite len teraz, všetky to robia. Poďte
sem. Aha! Kto to urobí? Ó, ó, dobre. Podaj mu ruku. Kde je Katie? Zavolajte ju. Pravú ruku, pravú ruku, daj pravú ruku. Nie, nie, nie,
neplač. Neplač. Neplač. Kde je Katie? Zavolajte Katie. Teraz umývajte, umývajte. Poď sem, poď. Poď, poď. Vie to robiť. Vie to. Už
je veľká. Vie to. Teraz je to fajn. Je to teraz v po- riadku? Pozri, stúpa chladný vánok. Dobre, dobre, dobre. Poď, Katie, poď. Katie
prišla, vidíš? Ó, Katie prišla. Poď, Katie. Poď, Katie, zvládneš to. Pozri, každý to robí. Všetky deti to robia. Dobre. Vidíte? Ide o to,
že keď dostanete Realizáciu, Duch sa prebudí, to je Kristus – a že počúvate prostredníctvom jeho prítomnosti vo vás, pomocou
nej počúvate. To jest Duchom, vidíte, o to ide. To je to, čo povedal: „Utešiteľ, Utešiteľ príde a On alebo Ona, to je jedno, vás uteší
tak, že budete navždy prebývať v mojom Otcovi alebo že budete navždy pamätať na môjho Otca.“ To je Duch, koho si
pripomínate. To je Duch, vidíte? Teraz to vidíte jasne. Viete si to predstaviť, je tu! Nikdy ste neumývali... Predstavte si... Grace,



masíruj ich rukami vo vode. Jednoducho ich masíruj. Poď. Len ich pomasíruj, vo vode. Masíruj silno. Musíš masírovať prstami.
Vidíš? Moje chodidlá sú celkom v poriadku. Nič sa im nestane. Masíruj tak silno, ako len vládzeš. Jogín: „Mená Bohyne v podobe
Šri Lality.“ Nahlas, teraz, postavte sa. Urobil by si to? Dobrý nápad, pretože... Môžeš mu to dať? Dobre, len tam zostaň stáť...
..Preklad, inak tomu títo ľudia nebudú vôbec rozumieť. Môžeš si sadnúť? Bolo by lepšie sedieť na Matke Zemi, kvôli vibráciám.
Teraz veľmi hlasno. Môžete povedať sakšat? Bolo by to lepšie... Nie toľko. Matadži Nirmala Devi bude lepšie. Povedzte to na
začiatku. Keď to poviete, bude to v poriadku. Teraz nadobudnete istotu, dobre? Nech vám Boh žehná! Uistila sa. Je to teraz
lepšie. Toto sú to všetko tajomstvá, dobre? Ale nevidíte to. Vybrali ste na čítanie samé hrôzostrašné veci! Ra, Ra-dha: je...
znamená... Ra je energia, ktorá preniká. Preniká. Radha je... Ra energia Radhy. Znovu hrôzostrašné veci! Na začiatku povedia
všetky hrôzostrašné veci, aby vás upevnili, asi preto... Dobre. Dobre, teraz pokračujte. Cukrová trstina! Predstavuje kauzálne
elementy. Kauzálne elementy, vidíte? Príčinné. Napríklad Matka Zem je príčinou vône. Vôňa je produktom Matky Zeme. Vidíte?
Vibrácie vyslané cez auru zavinú do seba všetky iné aury, celú Matku Zem. To znamená, že je mesiac v splne z pižmovej vône. Je
pižmový mesiac v splne. Vidíte, snažili sa použiť pri opisoch veľa poetických myšlienok. Vidíte, ide o to... Je tam rozdiel: je to
krása a priaznivosť. Priaznivosť je tvár, vidíte, dáva vám šubhu – šubha značí to, čo prináša štastie. Tvár, ktorá prináša šťastie,
keď sa na ňu pozriete. To sa rozumie pod priaznivou. Samozrejme, viem, že moderní ľudia neveria na takú tvár, že taká tvár môže
existovať. Môže jestvovať tvár, ktorá vám, keď ju zazriete, prinesie šťastie. Priaznivá. Jogín: „Pozdravujeme tú, ktorej jagot
diamantov na nose zatieni aj hviezdy.“ Preto tu nič také nenosím! Je to kvôli radosti z krásy. Preto sa sahadžajogíni tešia z krásy
kvetov, ktoré nosí. Kvôli vibráciám, o ne ide. Vidíte, je to prosté, čohokoľvek sa dotknete, sa navibruje, a ak sa práve na taký
kvietok pozriete, budete šťastnejší, pretože má vibrácie. Jedine vibrácie vám ho dajú. Lotos... Lotos lásky. Šeila je kalich. Čo
značí, ktorý vyjde z kapoly - tváre. Jedná sa o opis. Kapola je toto miesto, ktoré opisujú. Pozrite sa, padmaraag, padmaraag je
vôňa lotosu. Je to raag, to značí energia lotosu, ktorá vychádza z jej čela. Nie, tu je kapala a toto je kapola. Kapola je, prepáčte...
Toto je kapala, toto je kapola, líca. Energia, ktorá prúdi z líc, je energia raagu, to jest... Raag vlastne znamená láska, milosrdnosť...
lotosu. Ako nové lístky. Vidru sú lístky, viete. Ako nové lístky. Aký je preklad? Je to veľmi majestátne, ale veľmi poetické, privádza
to človeka do rozpakov. Privádza to do rozpakov! No dobre. Nové. Ako nové listy, viete, tak sfarbené. Viete, farba nových lístkov
je ružovočervená, je tak? Takže jej pery majú takú farbu... Pery, ktoré zahanbia aj nové listy. Jedná sa o práve rozvinuté lístky,
viete, ružové. Áno, sú však kontrolórmi nirmala vidye, šuddha vídye – čistého poznania. Zuby sú... Zuby sú prejavom...
Predstavujú čisté poznanie. Je to zárodok všetkých vídyí. Zárodok. Treba naniesť gáfor. A treba jesť betel, ktorý nejem, vidíte.
Sanlapa znamená priaznivý. Alap je správa, hlásenie. Referencie. Teda... Vidíte, na môj pravdu, privádza to do naozaj veľkých
rozpakov. Lepšie bude, keď to prečítate. Nie, nie, toto je tam napísané: ako zvuk veeny, boží zvuk veeny. Saraswati. Vidíte, musíte
sa dívať na subtílnu stránku vecí. Nevidíte všetky tieto veci, viete? V subtílnejšej podobe sú diamanty to, čo vyžaruje, vyžarujú,
vidíte? Takže keď hovoria: diamanty na jej krku, nejde o to, čo nosí navonok, ide o to, že lásku vyžaruje cez náhrdelník, za tým
účelom sa používa náhrdelník. Ale teraz ste vy diamantmi v mojom náhrdelníku, načo by som teda nosila diamanty? Kozmický,
to je to. Viete, keď nemala svoje diamanty, musela nosiť tie, ktoré mala k dispozícii. Nosí vtedy tie diamanty, dobre? Ale vy ste
teraz živé diamanty, takže načo? Používala ich, pretože vyžarovali Jej silu. Teraz ich už nie je treba. Vy ste tí, ktorí budú vyžarovať
Jej sily. Jogín: „Sme ozdobami Matadži, to by sme mali pochopiť a mali by sme sa snažiť zostať čistými, aby sme vyžarovali čo
najviac... Jogín: „Samočistiace diamanty.“ To je ono. Všetko toto majú v sebe zabudované! Myslím, že to radšej nebudeme
prekladať, radšej nie. Je to viac o hrudi Mamy. Keďže sa deti boja o hruď, je tam tento opis. Radšej nie. Nie, nie, nie, radšej nie.
Vidíte, je to napísané skôr pre ľudí, ako je Markandeya, a opisujú Mamu zvnútra i zvonka. Neviem, ako to všetko o Mame zistili.
Viete, preto, lebo sú to deti. Viete, boli to deti. Deti teda vedia o Mame všetko, každý detail, takže opísali celý zrod. Sú tri záhyby.
Mama je... Tri záhyby. Preto tomu hovoria... Privádza to do rozpakov! Kaméša je... Je Boh všetkých želaní. Kama je želanie. Preto
je jeho miesto v srdci. Príliš veľa lepidla. Nemôžem nosiť tieto moderné topánky... Urobili fotografiu, boli ste tam. Ale na jednej z
fotografií videli plamene vychádzať z mojich chodidiel... Maha Šívaratri. Viete, toto všetko sa hovorilo, pretože keď to hovoríte, sú
tieto sily nadšené, viete, cítia sa šťastné, sú nadšené. A pre mňa to nie je nič výnimočné, pretože ak sú moje, nie je to nič
zvláštne. Jednoducho ich mám. Ale mali by ste vedieť, prečo ste dostali Realizáciu tak rýchlo. Zrejme je vo mne niečo
výnimočné. Prečo ste dostali Realizáciu tak rýchlo? Vyzerám ako vy, správam sa ako vy, všetko robím ako vy. Ale musí tu byť
čosi veľmi subtílne, niečo veľmi dynamické, a vy musíte pochopiť túto kozmickú podstatu Mamy. To by vysvetľovalo, ako
dostanete všetci Realizáciu, ako dávate Realizáciu iným. Preto proroci zanechali všetky tieto opisy. Boli to ľudia veľmi vysokej
kvality, viete? Sú veľmi subtílni. Čím ste subtílnejší, tým viac rozumiete mojim silám, ako aj svojim vlastným silám. Je to však
obojstranné chápanie, viete? Je to ako s očami: čím viac ich otvoríte, tým viac slnečného svetla vidíte. Je to to isté. Ale čosi vo
mne musí byť, že dostanete Realizáciu, a toto čosi je v tomto opise. Jogín: „Hovorí sa, že Bohyňa je taká veľkolepá, že dokonca aj
Pán Ganéša sa pozerá len na Jej chodidlá. Nikdy sa nepozrie hore, aby videl Jej tvár.“ Sahadžajogíni takí nie sú, to je v poriadku.



Je im odpustené. Majú byť viac ako hocijaké iné božstvo a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza. Pretože k deťom, viete, sú aj
božstvá veľmi, veľmi dobré, veľmi, veľmi milé. Vedia, že sú na javisku a že sa o ne treba starať a že sú preto mojimi obľúbencami.
Jogín hovorí, že je aj iný opis, že nechty Bohyne netreba strihať, pretože sa zastrihávajú na drahokamoch, ktoré majú na korune
božstvá, keď sa klaňajú pri Jej chodidlách. Je to pravda, málokedy to robím. Ale niekedy si myslím, že musím, pretože keď
prichádzate k mojim nohám vy, ľudia, vy nie ste Brahma, Višnu, Mahéša, nemali by ste sa poraniť. Nenosíte žiadne koruny!
Pozrite sa, v pravú chvíľu! Vydaté ženy z Brightonu. Jogín: „Zdravíme tú, ktorej Pán je pod Jej mocou.“ Hm. Len si predstavte!
ogín: „Význam je nasledovný: Boha možno dosiahnuť len cez Matadži.“ To je Jej sila. Vidíte, dokonca aj... Aj kontrola nad Šívom,
Sadašívom, je v rukách Mamy... Nie je to pravda, nie v takom rozsahu. Jogín: „ Ale Ty si manifestáciou jeho sily.“ To je pravda, ale
viete, moja láska, milosrdnosť je silnejšia, omnoho väčšia. Nie som plná hnevu. Ale ak sa správate príliš zle, ľudia, potom je
rozhnevaný. Môže sa stať, že ho nebudem môcť ovplyvniť. Pretože musím byť svedkom Božieho hnevu. Je milosrdnosť, je láska,
je nevinnosť, má toto všetko, ale vie sa rozhnevať. Takže si dávajte pozor, musím vás varovať.
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Nightingale Lane, Londýn, Anglicko 4. júl,1982, Šrí Adi Guru Pudža “Upevnenie Guru Princípu”

Kto Ma bude prekladat? Preco si nevezmeš jeden z týchto, Gregoire? Matka, toto nie je vhodný mikrofón – nepoculi by Ta. Slúži
na nahrávanie na pásku. Ako by poslúžil tento? … Dobre. Takže – ako budeš prekladat? Do Francúzštiny. Ale nahlas. Preco sa
nepostavíš tamto, vidíš tam, – tam sa môžeš postavit. Áno tam.

A môžeš hovorit nahlas, tak je to lepšie. Len daj pozor na tieto …. Nech vás Boh žehná. Zdravím vás – áno, áno! Dakujem,
dakujem. Prišla Aradhana. Chod za nimi. Tamto, tamto! Zišli sme sa tu všetci vo velmi priaznivej dobe, zvanej Krita Juga, aby
sme pochopili spôsoby a metódy ako upevnit náš princíp majstrovstva. Krita Juga. 

“Krita Juga” znamená cas kedy musíte nieco vykonat – “krita: ked bolo vykonané.” Takže vy ste kanálmi toho konania, práce
Boha. Ste kanálmi Boha Všemohúceho a Jeho sily. Na jednej strane musíte prezentovat tú dôstojnost, tú nádheru, prijat to že ste
guru. Na druhej strane musíte byt celkom odovzdaní vášmu Bohu Všemohúcemu. Všetka vaša dôstojnost, a vaša autorita
pochádza od Neho. A tretou vecou je chápat ten spôsob akým stvoril toto univerzum i vás, hravým spôsobom, musíte vidiet túto
hru. Táto radostná nálada by mala cez vás pretekat. Dovtedy bola predstava gurua taká – že je to osoba, ktorá sa nikdy
neusmeje, je vždy zachmúrená. To nevadí pri guruovi, ktorý sa nemusel stýkat s verejnostou, ale sa presúšal niekde v
Himalájach. Ale tu stojíme tvárou v tvár celému univerzu, ktoré musí získat tento prúd vašej lásky. 

To ale neznamená, že máte byt lahkovážni, lebo nemôžete byt. Božská hra nie je lahkovážna, je radostná, a radost nemá túto
druhú stránku. Aby sme si upevnili náš Guru princíp, musíme najprv vediet ako ho možno znicit. Ako to býva, ak sa o nieco
nestaráme podlieha to zániku. Ak sa nestaráme o, povedzme o tieto krásne kvety, zaniknú. Dokonca aj veci o ktoré sa nestaráme
podlahnú skaze. V prvom rade, musíme vediet, že musíme byt starostliví a pozorní, a ak sa nebudeme o seba starat, zanikneme.
Pretože udržovanie tu nie je pre udržovanie ako také, ale kvôli ochráneniu nášho guru princípu pred znicením. Ak k tomu
pristupujeme nedbanlivo a apaticky, nesieme zodpovednost za znicenie nášho guru princípu. Takže pozornost, ktorú máme
používame na udržovanie nášho guru princípu. 

Guruovia majú schopnost udržovat seba i iných. Spociatku, ked sa guruovia pokúšali ustanovit tento princíp udržovania, stanovili
velmi prísne pravidlá a nariadenia. Ak si precítate v Biblii, kapitolu Matúša, dozviete sa o Islámcoch, ktorí majú svojich
nasledovatelov v Riyadh alebo v krajinách Arábie. Ako upevnit v sebe tento princíp, je popísané tak prísnym spôsobom, ako “Ten
kto tak neuciní bude zatratený. Ten kto vykoná nieco nesprávne bude ukamenovaný.” To bolo celkom na zaciatku, takže ludia na
tom stupni vývoja potrebovali taký strach. V žiadnom prípade nebolo mienené, aby im to ublížilo, alebo, aby ich to obralo o
slobodu. Ale malo im to dat ten pocit dôležitosti Guru princípu v nás. Na tom stupni používali zastrašujúce metódy, mala by som
povedat –boli to hrozne nebezpecné casy. A v tom case ludia aj poslúchali. Potom prišiel další evolucný stupen prišla doba, kedy
si ludia mysleli, že je potrebné stat sa asketickými, a zacali sa upevnovat neuveritelnou askézou. 

Takže to bolo zamerané na seba; nie na druhých, ale orientované na nich samých. Môžeme povedat, že prvá vlna sa zdvihla ked
Guru, prapôvodný Guru povedal, že ak tak neurobíte, budete zatratení. Druhý stupen nastal, ked to uceníci v sebe prijali, a zacali
si hovorit ak to neurobíme znicíme sami seba. Askéza zacala na základe rozumu, nie poslušnosti. Ale prešlo to až k fanatizmu,
do jedného extrému. Zacalo to myšlienkou upevnenia sa. Zacalo to myšlienkou udržovania sa. Ale samotné upevnenie sa stalo
nemožným, alebo sa možno domnievali, že nie sú schopní upevnit sa, zamotali sa v tom, a pravidlá ci regule sa pre nich stali
dôležitejšie ako samotné upevnenie. Takto zistíme, že boli znicení. Múdrost, alebo esenciou Guru Tatwi je rovnováha. 

Ako ked sa staráte o kvietok, ak mu nedáte vodu, zahynie. Ak mu dáte príliš vela vody, zahynie. Takže múdrost spocíva v
pochopení kolko vody treba kvietku dat, aby narástol co najviac. Túto múdrost musíte teraz dosiahnut prostredníctvom
vibratorického vedomia. Nachádzate sa v tých najpriaznivejších podmienkach, kedy ste realizované duše prv ako bude vaša Guru
Tattwa plne upevnená. Máte všetky sily aké by si Guru mohol želat, prv než si upevníte svoju Guru tatwu. No hlavne ste obklopení
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perinkou Matkinej lásky. Ale Matkina láska vám v žiadnom prípade nedovolí znicit si svoj Guru princíp. Ako som vám povedala –
Guru princíp je velmi delikátna vec, a podlieha zniceniu ak sa sami nesnažíte o jej udržovanie. V prvom rade, deštrukcia príde
z hlbky našej bytosti. 

Chcem povedat, že naša bytost je stvorená piatimi elementmi, a týchto pät elementov môže byt kedykolvek znicených. Ak sa
o ktorýkolvek element nestaráme, bude znicený. To je zabudovaná schopnost elementov, alebo môžete povedat hmoty. Je
dôležité venovat im pozornost. Niektorí ludia si myslia, že ak ste raz guruom nemusíte sa o nic starat, že sa to zariadi samé. Nie
je to tak. Samozrejme, že Duch sa stará o krásu a zdravie týchto elementov; ale na ludskej úrovni jestvuje stále väcšia sila- ktorá
sa to snaží znicit. Takže pokial sa nestaneme duchom úplne, vždy na nás cíha sila znicenia. Niekto sa môže pýtat preco je
rovnováha taká dôležitá? A je dôležité, aby sme boli schopní každému, kto sa nás to opýta, odpovedat. 

Bez rovnováhy nie je možný rast. Ak nemôžete rást, aký má zmysel to, že sme sa stali ludskými bytostami? Napríklad, všetko je
Boh, ale nikto si to neuvedomuje. Na ludskej úrovni si uvedomujeme: že všetko existuje, je tu všetko, ale nie je tu poznanie.
Povedzme, že je tu skala, to je tiež Boh, ale si to ešte neuvedomuje. Ako ked povieme, táto oblast je celkom tmavá a my sme
slepí. Nie je nic co by sme mohli vidiet, cítit alebo zažit za takýchto podmienok. Vlastne si myslíme, že tá temnota je pravda, že
nevedomost je pravdou. Ale ked vyjde slnko a príde svetlo a vaše oci sa otvoria, zacnete všetko vidiet. Zacnete si uvedomovat. 

Takže na ludskej úrovni uvedomenie dosiahne svoj vrchol. Toto uvedomenie sa musí stat uvedomením si ducha. To sa vám
musí stat – musíte pocítit ducha. Ale rovnováha tu zatial nie je. Vaša Matka vás vyzdvihla a urobila vás tým, ale vo vnútri je stále
nerovnováha. Ak sa odchýlite dolava budete znicení; ak sa odchýlite doprava, budete znicení. Takže musíte vyskúšat všetky tie
metódy, ktoré som vám povedala, a ktoré vysvetlím. V prvom rade musíte byt na seba prísni. Oddelte sa sami od seba. Oddelte
sa od seba ako duch, a pozrite sa na svoje ego a superego. 

Teraz zacnite pozorovat, zacnite pozorovat to ego a superego. Nepodporujte ich – sú nicivou silou. Teda ked pozorujete ako
svedok silu týchto nicivých síl, budete tiež lepšie vediet ako sa upevnit. Oddelit sa od seba je lahšie so striedmostou. Najhoršou
vecou, ktorú vám dali elementy je že ste si vytvorili zvyklosti, rôzne pripútanosti. Niektorí ludia oblubujú kúpanie, niektorí
neoblubujú kúpanie. Niektorí radi ráno skoro vstávajú, o štvrtej, spievajú piesne aby sa každý prebudil, a niektorí vyspávajú do
desiatej. Niektorí uprednostnujú svetlé farby, niektorým sa páci oblecenie výrazných farieb. Ak ste Anglican, chcete mat všetko
v anglickom štýle, hrozné, mdlé jedlo! Ak ste Francúz, obcas vyhladávate vínko. 

Ak ste Talian, chcete mat množstvo karbohydrátov. Ak ste Španiel, máte radi tucné jedlá. Ak ste Ind, potrpíte si na nadbytok
korenín. Aby sme tieto zvyky zmenili, musíte sa najskôr vzdat všetkých extrémov ktorým holdujete. Teda ak tvrdíte “oblubujem
jemné jedlá” – jemné jedlá – potom by ste si mali povedat “Musím jest vela cily.” Ak tvrdíte “Oblubujem svetlé farby,” potom
noste velmi sýte farby. Prejdite z jedného extrému do druhého, len pre zaciatok. Ale zažila som ludí ktorí išli z jedného extrému
do druhého a zatvrdli aj na druhej strane. Musíme byt v strede, nie v extrémoch. Clovek, ktorý je avadhuta, ten ktorý je velký
majster, nemôže byt nikdy pripútaný k nejakým pripútanostiam. Nikdy ho nemôžu ovplyvnovat pravidlá ako “Mám rada toto.” Vidí
krásu v sviežej zeleni, a vidí krásu v stromoch, ktorým opadlo lístie. 

Na západe zacal velmi smiešny spôsob asketizmu – seba-kázne. V tom, že ak si cešete vlasy, nie ste dobrý; ak nepáchnete, nie
ste k nicomu; ak nevyzeráte ako prasa, nie ste dobrý. Do mysle sa vkradli rôzne druhy predstáv, lebo sa uberáte do extrému. No
musíme sa priucit od prírody. Príroda sa zaodeje ked víta jar, ked je zima celkom sa zodeje, povedala by som, lebo listy musia íst
do Matky Zeme, a slnko sa k nej musí dostat. Nie je k nicomu pripútaná. Na pocudovanie je ovela viac odpútaná ako my; kým my,
ktorí sme duchovné bytosti by sme nemali mat putá. Ale táto predstava je tiež len mentálna, a to je najhoršia pripútanost. Je to
velmi smiešna pripútanost, je Mi do smiechu, je to ten najväcší vtip aký som videla, že sa ludia pripútavajú k mentálnym
predstavám. Je to ako verit tomu, že cokolvek si mentálne myslíte sa vám stane. 

Povedzme, že mentálna osoba sa chystá na piknik, na mentálnej úrovni si v hlave predstaví co si vezme, toto tamto, to a hento.
Dokonca si môže otvorit zápisník a zapísat si to “Toto a toto si zoberiem zo sebou.” A ked na ten piknik ide uvedomí si že, si so
sebou nic nezobral lebo, všetko je v zápisníku! Vaša Matka pekne rozpráva a hovorí k vám, ale nemala by to byt vaša mentálna
pripútanost. Ako “No, Matka tak hovorí,” a všetci to nadšene rozoberajú, to je to; ale nestalo sa to castou a súcastou vašej



bytosti. Ale v súcasnosti je to velmi bežná pripútanost, pri ludoch, ktorí všetko vedia, ale nic nemajú. Túto mentálnu pripútanost
treba naozaj napadnút. Stanie sa -je videnie, stanie sa je zažitie; stanie sa -je vedenie, je to zažitie. Ako ked mám sem príst,
musím príst a pozriet sa na toto miesto. Ak mám o tom len predstavu, myšlienky, mentálny obraz, to nie je dobré – nie je to moje,
nie je to pravda. Ked sa stanete vedomými, co sa v podstate udeje je, že to sami uvidíte – tak sa pozrime. 

Dostante sa z tej mentálne koncepcie, že o tom už viete. Neviete, lebo co viete je len mentálne. Musí to byt castou a súcastou
vašej bytosti. No ako to urobit? Niektorí povedia “Budeme robit sebakázen.” Potom sa to stane dalšou posadnutostou. Niektorí
povedia, “Fajn, Matka povedala, že si to máme vychutnávat, tak si vychutnávame.” Ako sa dostat do rovnováhy to je velký
problém, no nemal by byt pre ludí, ktorí majú vibratorické vedomie. Ale aj v tom môžete byt posadnutí. Videla som ludí , ktorí sa
rozprávajú ako velkí Sahadža Jogíni a neboli tam žiadne vibrácie, a oni hovorili aké majú vibrácie. Je to také zradné. Takže
musíte mat na pamäti, že treba íst dalej a dalej a vidiet viac a viac , a vediet o tom. 

Ak sa potom spýtate Francúza “Ako sa máš?” tak odpovedajú pod týmto vplyvom: co znamená, že sú stále v nerovnováhe.
Opýtate sa Anglicana, povie, “Neviem.“ Alebo povedia “viem” – nie je nic medzi tým. Musíme si uvedomit v našich rukách je
svetlo, a to svetlo by sa nemalo triast. Musíme to svetlo držat pevne, a musíme mat sústredenú pozornost na udržanie toho
svetla. A povedat si, že musíme vidiet, nielen mentálne chápat. Vlastne si musíte byt vedomí; inak nie ste úplní, ste castou a
súcastou celku – ktorým ste. Co chýba, že ste to nevideli. Mentálne ste to prijali, ale nestali ste sa tým. Pretože mentálna
projekcia pochádza z myšlienok; co znamená, že ste na úrovni myšlienok. Musíte sa stat bezmyšlienkovými. 

Ale ak žijete na úrovni myšlienok potom ste stále pod Agnya cakrou. Na zaciatok musia byt všetky myšlienkové vlny zastavené,
kedy si poviete “Tak sa na to teda pozrime.” Takže z Nábhi cakry vystúpite do Agnya cakry. Mimo to je tu ešte tretí deštruktívny
problém, sú to emócie. Emocionálny problém je velmi subtílny. Ako niektorí ludia, Sahadža Jogíni, sa posadia s gitarou a zacnú
vyspevovat ako zalúbenci! Co sa deje? Co sa deje? Pristúp. Pod, pod... Co sa stalo? Preco placeš? 

Pod ku Mne, pod. Dobre. Len ju zoberte. Takže emócie sú najdelikátnejší problém. Tieto emócie sú zamaskované pod menom
kolektivita. Napríklad ked sa stretnú Sahadža Jogíni, budú sa objímat, bozkávat, a budú k sebe velmi, velmi milí, sadnú si spolu
a budú spievat piesne ako hipisáci. Vezmú si gitaru a spievajú melódie o láske. Toto je vlastne višudhi z kolektívneho hladiska,
a toho sa samozrejme zbavuje velmi tažko, lebo vám to dáva pocit pohodlia. A tak sú ludia zmätení emóciami, mysliac si, že je to
radost. Radost možno dosiahnut len úplnou odpútanostou, odpútanostou bez ega a superega. 

Ale teraz je tu problém, ktorému ludia celia domýšlajú si, že sú guruovia. Zacnú o Sahadža Joge rozprávat, vykladat o Sahadža
Joge, a zacnú si domýšlat, že sa z nich už stal Šrí Krišna. V podstate majú väcšie ego ako clovek, ktorý nic o Sahadža Joge
nevie. Zacnú hovorit s tak neuveritelným egom, že Ja sama mám z nich strach: niekedy si myslím, kolko toho o Sahadža Joge
vedia? Presadzujú ju tak, že z toho ide hrôza. To všetko možno povedat, ako aj ich pocit, že protokol nie je v poriadku a že by sa
mal dodržiavat protokol, tak sa zameriavame na protokol, staneme sa strážcami protokolu, a všetky takéto veci. Tí co sú na
emocionálnej strane vidia ego iných, kým tí co sú na strane ega vidia emócie iných. Tak jeden druhého kritizujú, ale nevidia sami
seba ako padajú to pasce jedného z tých extrémov. Takže pokial nie ste odpútaní, nemôžete to vidiet. Nepoviem, že som sa
dopustila chyby, ale chyba sa stala. 

Prvé tri roky Sahadža Jogy som sa nikdy nezmienila o bhútoch. Myslela som, že sa bez toho zaobídem. Ale do Jogy prišla pani,
ktorá bola posadnutá a skúšala rôzne tantrické triky, tak som im to musela povedat. Teraz je každý Sahadža Jogín hrba bhútov!
Opýtajte sa hociktorého Sahadža Jogína, “Preco si to urobil?” – “To musí byt bhút.” Ak poviete “Ako to že si urobil takú vec?”
potom povedia “Neviem, to musel urobit ten bhút.” Oni tam nikdy nie sú – všetci bhúti tam sú. Takže neviem ako s nimi jednat,
ani ako Guru, pretože ak tam sú moji žiaci môžem im to povedat, ale ak sú tam bhúti, co im mám povedat? Môžem hovorit
k Sahadža Jogínom, nie k bhútom, tí nebudú pocúvat. Takže toto je najväcší únik aký teraz Sahadža Jogíni objavili, ktorý je ten
najhorší a nikdy predtým tu nebol. takže niekedy sa mi zdá že to bola chyba zmienit sa o tomto slove “bhút.” Budú sa len
ospravedlnovat, hovorením “Matka to bola nejaká negativita.” Pokial je vo vás nieco co obsahuje túto negativitu, ako tu môže byt
negativita? Ak ste odpútaní, ako skala, potom vo vás nemôže byt negatívna voda, vo vás. 

Nestanete sa viac negativitou, ale viac guruom. Ked poviem, aby ste neboli negatívni – povedzme za daných podmienok aby ste



neboli bhútom, ale sami sebou, – tak sa zacnú cítit vinní. Pracujú tu rôzne anti-guru triky. Som váš Guru, a je to váš anti Guru ktorí
na vás skúša tieto triky. Aký má zmysel skúšat tieto triky na Mne? Musíte nieco dosiahnut, a vy hráte triky proti sebe samým. ak
ich skúšate na Mna. Musíte byt viac uvedomelí. Nie aby ste boli znicení. Okrem toho musíte zachránit ostatných. 

Ako to urobíte, ak neakceptujete že je to vaše privilégium, vaše štastie, že ste boli vybraní ako sprostredkovatel práce Boha?
Niekedy sa mi zdá že ku Mne prišli po realizáciu všetci bhúti, a Ja sama sa mám stat bhútom! “Bhoot” znamená aj “Bhootnath”–
to je meno Šrí Šankaru, Šri Šivu, lebo on neustále nicí bhútov. No vy musíte byt prítomnostou nie bhútom – “bhút” znací minulost.
Co je tu potom k poznávaniu? Stanete sa tým. Potom ste v prítomnosti, proste sa tým zacnete stávat, vyvíjat sa, prekvitat. Skúste
byt v prítomnosti. Neunikajte z prítomnosti, celte jej. Necítte sa vinní, ani nevinte bhúta; obe veci vás odvedú od prítomnosti. 

Len sa pozrite na celú prírodu, celú Božskú silu, o co ste celé veky usilovali – všetko je na vašej strane. Nadišiel ten cas. Ste
práve tam. Co máme robit? Proste stojte v strede, na osi. Pokúste sa udržat na osi, a potom len sledujete pohyb na obvode,
nestaráte sa. Ak sa pristihnete pri zlom správaní, tak sa potrestajte. Je lepšie ak sa potrestáte vy, ako ked vás potrestá Božské,
lebo to je kruté potrestanie. Ale necítte sa vinní vy ste neurobili nic zlé, to bol bhút co to urobil! Prichádzame k bodu kedy si
musíme uvedomit, že sme guruami, nie bhútmi. 

Musíme sa tiež zmenit navonok, stat sa dobrým guruom. Napríklad sa musíme naucit dobrým spôsobom. Potom sa vám dobré
spôsoby stanú prirodzené. Niekedy ludom, ktorí si oblubujú v jedle, vždy poviem, aby sa postili. Cokolvek si oblubujete, toho sa
skúste vzdat. Pokúste sa prekonat tú chorobu pripútaností, svoje zvyky. Ked sa raz vaša Guru Tattwa upevní, prijmú vás ako
gurua. Nebude potrebné, aby ste hovorili že ste guruom, ludia rozpoznajú že ním ste. Nemusíme si potom na celo napísat, že:
sme guruami, ludia to poznajú tu prichádza guru; prichádza božské, môžete vidiet dôstojnost, slávu. Musíte sa zmenit z vnútra,
a to svetlo osvietenia z vnútra sa odrazí navonok. 

Ale nemala byt to byt mentálna ci emocionálna predstava, ale skutocné stanie sa , uvedomenie. Musíte to zažit, prostredníctvom
experimentovania so sebou samým. Dokonca aj Ja to robím. Ked sa vám nemôžem priblížit z jedného konca lebo ste bhútom,
priblížim sa vám z druhého konca. Ak niekto tvrdí, že je bhút, potom vidím, že musí trochu trpiet celit tomu, bhútovi v nom. Ak
napríklad poviem niekomu “Urob toto prosím” no on na to nacisto zabudne, a  tvrdí, že to vykonal bhút. Ked stratí penaženku,
poviem mu, “To bhút ju musel zobrat!” No Ja experimentujem. Najskôr zvážim ako sa k vám priblížit. Ak to nefunguje, skúsim
nieco iné vo svojom vnútri, pretože žijeme vo velmi prekérnej dobe. Keby sme sa poucili od islámcov v kapitole od Matúša všetci
tí bhúti by tu neboli. 

A možno by tu neboli ani žiadny Sahadža Jogíni. A takáto mentálna projekcia je tak bežná, že je tažké ludí od toho odpútat,
jediný spôsob je zahrat na vás pár trikov tým že sama experimentujem na vás. Rovnako sa musíte pohrat so sebou, a pokúste sa
na sebe experimentovat. Dnes je den Guru pudže, den kedy musíte uctievat Gurua. Ste vskutku štastlivci, že máte Gurua ktorým
je Matka. A mojou matkou i Guruom je Matka Zem, ktorá Ma ucí ako jednat s ludskými bytostami. A ona je tá, ktorá Mi aj za
tažkých podmienok pomáha upravit moje vlastné metódy Nirmala vidye. Bola Mi takou láskavou matkou a guruom. A má tak
upokojujúcu povahu. Všetka tá zelen, hoci ako sa vraví dáva jej ju slnko, je tu aby nás všetkých upokojila, utíšila. 

Je odetá do zelenej, a zelená je princíp Gurua. Je odpútanou osobnostou. Ona je tým magnetizmom, pritahuje. Ked sa ludia po
nej prechádzajú, ona sa o nich stará. Vytvára zo seba swayambu, prejavuje sa, – co by sme povedali swayambu? – skaly sú
prejavom Matky Zeme. Pozrite na jej prítažlivost a jej starostlivost, ktorá je taká ohromná, bez nej by sme viseli niekde vo
vzduchu. Ona ma udržuje – v realite. Keby som chcela mohla by som byt len Duchom, a nestarat sa o nikoho iného. Spôsob
akým znáša naše hriechy, akým sa o nás stále stará a vyživuje nás, napriek mnohým naším chybám: rovnaký by mal byt i Guru. 

Je extrémne odpúštajúca; ale prepukne ako zemetrasenie, no niekedy môže chrlit aj horúce vápno a draslík. Produkuje pre nás
síru, na liecenie. Ak sa pôda v Anglicku navibruje, potom môže byt použitá v medicíne. V Indii ludia používajú hlinu v medicíne, na
rôzne druhy liecenia. Pochopenie Guru Tatwi možno získat od Matky Zeme, tak sa jej dotknime a poklonme sa jej. Nech vás Boh
žehná. Je tak jemná! V Kundalini Šastre je Matka Zem- Kundalini. Muladhára je Matka Zem. Takže Kundalini je pre nás tá
najdôležitejšia vec. 



Nemusíme sa starat o to co bolo povedané v Matúšovi, že nesmiete klamat, kradnút; o co sa musíme starat je- udržovat
Kundalini na vrchole. Takže Guru je osoba, ktorá musí byt absolútne praktická. Musí mat zdravý rozum a byt praktický, nemôže
byt nepraktický. Nepraktická osoba nie je Guruom. No mi bežne rozumieme pod slovom „praktický“- cloveka, ktorý je vychytralý
a vie ako sa odklonit od strednej cesty a podobne, ale to je tá najnepraktickejšia vec vôbec. Je to absurdné, mimo reality a nie je
to spôsob akým sa Guru chová. Je to zdravý rozum, ktorý by mal gurua viest pri styku s clovekom, a zdravý rozum nie je
v žiadnom prípade vychytralost. Zdrojom zdravého rozumu je duch. Prejav gurua môže byt velmi paradoxný. Napríklad, guru je
velmi praktický, povedzme, že si musí postavit dom, dom, alebo ašrám, hocico – bude velmi praktický. 

Bude velmi ekonomický, vytvorí nieco ako z jasného neba; ludia užasnú ako to mohol urobit tak prakticky. Ale bude tak odpútaný,
že ak bude treba ašrám niekomu venovat, v tej sekunde ho daruje. Na získanie povedzme lampy, bude velmi praktický, získa tú
najlacnejšiu, najlepšiu a najkrajšiu. A bude to robit tak intenzívne. Ale ked príde na rad dávanie, bude to robit s ešte väcšou
intenzitou; a potom pri dávaní bude dávat rovnako intenzívne. Nájde si všetky praktické spôsoby ako darovat, a podarovat. Takže
jeho získavanie je vlastne dávanie. Získava aby dával, v tom je najviac praktický. Viete, že si so sebou nemôžeme nic zobrat. Len
Guru si so sebou môže nieco vziat, nikto iný. 

Len Guru má svojich žiakov a žiakov, a žiakov- po celé veky, ktorí spievajú chvály. Žiadny iný vztah nie je taký vecný. Odráža sa
po celé veky a stárocia. Jedna vlna sa zdvihne a opadne a zmizne; v tom co robíme, každá vlna sa stratí, ale nie vlna poznania od
Gurua. Je to ešte viac ako Božský Princíp, lebo vysvetluje. Božský princíp nedokáže vysvetlovat – je to guru kto to vysvetlí. Nieže
by nieco dokazoval, ale vysvetluje a vypracováva, pretože je majstrom Božskej sily. Svojím spôsobom je Božská sila zmysel
gurua. Ako slovo má význam, to slovo, slúži svojmu významu. Ale v guru princípe, Božské slúži Guruovi. 

Všetko je vám k dispozícii. Všetko máte k dispozícii. Ked ste guruom, všetky vaše cakry sú vám k dispozícii. Celé univerzum je
vám k dispozícii, lebo vy ste guruom. Je to ako režisér hry – v divadle, pán, ktorý zodpovedá za svetlá, pán, ktorý zodpovedá za
mikrofón, všetko mu musí slúžit, lebo on pripravuje hercov. Ale princíp gurua nemôže nic ohrozit. Musí byt takej kapacity že ho
nic nemôže ohrozit, taká schopná osobnost by to mala byt- že ho nikto nemôže ohrozit. Len potom sa to vypracuje. Takže to
musíte vypracovat takým spôsobom, že sa stanete absolútne neohrozitelnými. A máte také štastie, že môžete vidiet seba
a naprávat sa, co predtým nikto nedokázal – ste svojím vlastným majstrom. 

Táto situácia sa nikdy nestala. Ste svojím vlastným majstrom – a Mne dovolte byt vašou Matkou. To bude pre Mna to najlepšie.
Takže dnes je den, kedy sa musíte najskôr rozhodnút nakolko ste guruom. Za druhé, musíte prislúbit, že upevníte svoj Guru
princíp. Za tretie, musíte slúbit že upevníte Guru Princíp v ostatných. Za štvrté, musíte vediet, že to má malý hácik, že vaším
Guruom je vaša Matka. Je príliš láskavá, aby bola guruom, príliš mierna na gurua, a nadmieru tolerantná. Takže bude lepšie ked
budete na seba prísnejší a dozriete na seba. Nech vás Boh žehná. 

Takže sa stante svojím vlastným majstrom. Vždy na Guru den mám jeden problém, a je to – môžeš prekladat, Gregoire, trochu
hlasnejšie ak sa dá, – na každej Guru pudži si myslím, že by som sa mala stat úplným Guruom, aspon na jeden den by som
nemala byt Matkou. Ale kedykolvek vyskúšam tento trik obráti sa proti Mne! Minulý rok v Indii som im povedala “Tentokrát
budem len Guruom, musíte Mi dat len šál nevezmem si sári, nic- ako Matka.“ Bola som k nim velmi prísna a povedala som, “Za
žiadnych okolností si nedám sárí, nech robíte co chcete.” No boli velmi neštastní, lebo Mi kúpili sári a hovorili, “Ušili sme Ti aj
blúzu a spodnicku, Matka musíš to prijat. Si tiež našou Matkou.” Tak som povedala, “Budem velmi tvrdá, ako guru, a nic sa nedá
robit, dnes Ma nicím nepresvedcíte.” Kedže sa stanete opät Matkou, celé sa to znovu zmení na láskyplnú hru! [jogín: Matka, to
nemôžem preložit!] Len im to povedz! Tak som išla k vodovodnému kohútiku, – lebo v Indii nepoužívame umývadlá, viete, aby
som si umyla ruky. A indické kohútiky sú aké sú, viete povolilo to a ja som bola celá zmácaná. Vyšla som von a povedala,
“Prosím, dajte Mi sári!” Dnes som sa rozhodla byt ozajstným guruom, a velmi prísnym. 

Potom prišiel Warren, aby Mi povedal “Matka niekto kúpil sári, a tak a tak...“ Zaplavil Ma argumentmi. A Rustom s Warrenom sa
pokúsili, vidíte to, vrátit Ma do mojej pozície. potom si vymysleli velké argumenty aby Ma prelstili. Najprv povedali, “to sári je
krásne,” to a tamto – to bolo ešte dobré. no potom povedali, “Má velmi dobré vibrácie. prv než sme ho otvorili cítili sme silné
vibrácie.” A všetka Moja snaha bola zmárnená! Je to sladká hra Božského, tak zvaná madhurya. “Madhurya” znamená sladkost,



sladkost. A to je tá ukrytá radost v živote, a je to to co som prijala. Takže najskôr budeme mat Pudžu k Matke. 

Šri Ganeša Pudžu. Dnes bude najprv Šri Ganeša a potom Gauri pudža; vdaka Guru Pudži budeme mat Gauri Pudžu. [Jogín: Všetci
tí ktorí ešte neumývali chodidlá Šrí Matadži a radi by mali túto skúsenost, toto ohromné privilégium, by mali pristúpit k vykonaniu
pudže.] Radšej si tu vychutnajte! Nenechávajte to na nich, nech si to vychutnajú! Ak to ponecháte na nich … A niekto Mi musí
povedat ich mená; rada by som vedela ako sa volajú, všetci tí, ktorí umývajú Moje chodidlá, to by bolo dobré. Tí co ste na boku,
takto by to bolo lepšie … To je v poriadku, je to dvadsat jedna mien. To je v poriadku, ak ste hotoví, potom zídu dole. Odprevadte
ich. Nahlas. 

V poriadku. Teraz, pustite – usmernite prichádzajúcich, jedného po druhom. Po dvaja môžu príst. Najlepšie z tej istej krajiny
môžu Mi tak povedat svoje mená …. Chcete požehnanie? … Dakujem, dakujem. Olympia? Aha! V poriadku, to je ono. Nech vás
Boh žehná. 

Aha! Dobre. V poriadku. Masírujte Mi chodidlá. Všetky tieto mená súvisia s rôznymi kvalitami vdaka ktorým vládne ganom.
Ganovia sú vojaci lavej strany, ktorí sú ochráncami pána Šivu a požehnanej Gauri. Oni prenasledujú Bhútov! Podte. Podte bližšie,
áno. Pristúpte bližšie prosím. 

Povedzte mi ako sa voláte. Margaret. Áno, a vy? Odkial ste? Odkial? … Silnejšie. Masírujte ich silnejšie, dobre? Trite ich velmi
silne. Silnejšie, velmi silno. Aha!

Tak teda! … V poriadku? Nebude žiaden problém. Teraz mi povedzte ich mená. Catherine. Z akej krajiny? Pristúpte, masírujte
Moje chodidlá. Trite silno. Silnejšie, silne. V poriadku? 

Dobre? Nech vás Boh žehná. Aha! Lepšie? … Povedzte Mi vaše mená. A z akej ste krajiny? V poriadku, masírujte Moje chodidlá.
Oboma rukami. Silno, naozaj silno. Silno, naozaj silno, dobre. 

Aha! Nech vás Boh žehná. Pozrite na seba. Pozrite na svoje ruky. V poriadku, a co vy? V poriadku. Nech vás Boh žehná. Maria?
Z akej krajiny? Francúzko. 

Musíte Mi to povedat zretelne, lebo to hovoríte božstvám, v poriadku? Teraz masírujte Moje chodidlá. Trite ich velmi silno. Silno,
naozaj silno. Úžasné! Aha! Dobre. Ukážte. V poriadku? Povedzte mi ako sa voláte.

Odkial? Francúzko. Znovu? Ako? Z Francúzka. Musíte Mi to povedat, Moje uši to musia pocut, tak aby to poculi božstvá, áno? No
prosím, masírujte Moje nohy. Silne, silno, silno. Naozaj silno. Áno, to je ono.

Silno … Dajte ruky smerom ku Mne. Dobre? Nech vás Boh žehná. Zdravím, ako sa máte? Nech vás Boh žehná. Ako sa máte,
lepšie? Ako dietatko? Dobre teda. Povedzte mi vaše mená, jasne a nahlas. Sally, z Austrálie.

Takto to povedzte. V poriadku. Ste pôvodom tiež z Anglicka? V poriadku, potom povedzte … Dobre, trite Moje nohy. Trite moje
nohy naozaj silno. Boli ste u falošného Gurua? Aha. Lepšie? Teraz musíte povedat svoje mená a krajinu, dobre? Povedzte vaše
meno, áno? 

Odkial? Odkial? Dobre. Pristúpte. Masírujte ozaj silno. Pozrite na svoje ruky. V poriadku? Nech vás Boh žehná. Musíte im povedat
svoje meno, a krajinu. Z Afriky?

Pardón z Indie! silno, silnejšie. Silno, tak silno ako vládzete. Silnejšie, ozaj silno. Silne, naozaj silne- ako len vládzete. Pristúpte,
ako sa máte? Umyte Moje chodidlá. Umyte, vy tu. Zdravím vás, ako sa máte? … ako sa máte?

Musím vás príst pozriet. Ako dlho tam budete? V poriadku, pristúpte. Vôbec sa neponáhlajte, dobre? Dobre, dobre. Všimnite si,
len pozrite na tie vibrácie. Všimnite si aké sú vaše ruky. No teda, v poriadku? Dobre. Sestra to získala. 



Takže to získala. On to tiež získal. Nech vás všetkých Boh žehná. Nech vás Boh žehná. Nech vás Boh žehná. Je to dobré. Teraz
Mi povedzte svoje meno, a taktiež krajinu z ktorej ste, len Mi povedzte. V poriadku. Velmi silno ich trite, silno. Velmi silno. 

v poriadku? Dobre. Teraz dajte ruky smerom ku Mne. V poriadku? Výborne! Nech vás Boh žehná. Pristúpte. Umyli Moje chodidlá,
no budem musiet požehnat tomu dietatu. Aha, akože sa volá? Aha, len pozrite na tie oci?

To je znak. To som Ja, vidíte, v tých ociach som Ja, nevidíte to? Môžem dostat trochu vody? Tak ako sa volá? James, áno? Dáte
mu aj iné meno? Mohli by ste ho volat Ewan. Ewan, po Anglicky, dobre? A Indické meno bude … Gyanadev. Usmial sa, on sa
usmial!

Ty sa usmievaš, Gyanadeva – Gyanešwara. Nech ta Boh žehná. Pozrite usmieva sa – taký je preštastný! Dobre teda. Môžete Mi
utriet chodidlá? Dajte to tam všetko, všetko. To je všetko. Mlieko nedávajte. Mlieko môžete pridat neskôr. Sadkara.

Sadkara. Sadkara. Povedzte tri krát mantru “Guru Brahma, Guru Višnu …”. Podajte mi ten uterák. Velmi pomaly, mali by ste
nechat vzduch velmi pomaly klesnút, dobre? Môžete to teraz zložit, aby to mohli urobit. Danielle pod. Pod to zložit. Danielle vám
pomôže. Dobre ste to tam dali?

Dakujem vám velmi pekne. Všetci tam musíte nieco dat. Pristúpte! Dakujem. Podte, podte.



1983-0114, Šrí Saraswati pudža, Základ všetkej kreativity je láska
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Šrí Saraswati pudža, Základ všetkej kreativity je láska 14-01-1983 Mnoho tvorivých činov vzniká z lásky. Vidíte koľko lásky má ku
mne Rahulbai a tiež ste na tomto mieste všetci dostali nápady vytvoriť nádherné veci. Tak ako sa bude zväčšovať láska, bude sa
rozvíjať vaša tvorivosť. Základom každej tvorivosti Saraswati je láska. Ak niet lásky, niet tvorivosti. Platí to aj v hlbšom zmysle,
ľudia, ktorí vytvorili všetky vedecké veci, to urobili z lásky k masám, nie kvôli sebe. Nikto nevytváral niečo pre seba. Ak niečo
urobili pre seba, muselo to časom slúžiť na univerzálne použitie, inak to nemá význam. Dokonca aj atómová bomba a všetky
tieto veci vytvorené vedou sú veľmi ochraňujúce. Ak by neboli vytvorené, tí ľudia by sa nevzdali myšlienok na vojnu. Teraz nikto
nemôže premýšľať o veľkej vojne. Samozrejme, majú studené vojny, ale aj to sa postupne stratí, keď toho budú mať dosť. Takže
všetka aktivita na pravej strane Saraswati v zásade musí končiť v láske. Začína v láske a končí v láske. Všetko to, čo nekončí v
láske, sa stáča a skončí. Jednoducho sa to stratí. Tak môžete vidieť, že dokonca aj hmota, ktorá sa nepoužíva s láskou,
jednoducho skončí. Základom musí byť láska. Inak všetka taká hmota, ktorú vytvoríme, ktorá má hranatosti, ktorá nezapadá do
masových médií, ktorá nie je príťažlivá pre masy - samozrejme, že to chce čas, videli ste, že to potrebuje čas - ale má to
tendenciu stratiť sa hneď, ako zistíte, že to neprihliada k masám. Táto láska, o ktorej hovoríme, veľká láska Boha, o ktorej
hovoríme, vieme, že je definovaná vibráciami. Ľudia nemajú vibrácie, ale aj tak môžu cítiť vibrácie nevedomým spôsobom.
Všetky veľké svetové maľby majú vibrácie. Všetky veľké tvorivé práce sveta majú vibrácie. Jedine tie, čo majú vibrácie, odolali
času - inak všetky ostatné veci boli zničené. Museli existovať monumenty a hrozné sochy a hrozné veci, ktoré vytvorili dávno. Ale
všetky boli prírodou zničené, lebo nemohli odolať vplyvu KALA - čo je deštruktívna sila času. Takže všetko, čo pretrváva, všetko,
čo je vyživované, všetko, čo sa zušľachťuje, prichádza z tohoto zmyslu pre lásku, ktorý je v nás veľmi rozvinutý, ale aj v ostatných,
ktorí nie sú ešte realizovaní. Nakoniec si celý svet musí uvedomiť, že všetko musí prísť k najvyššej láske Boha, inak to nemá
význam. Videli ste, že v umení sa ľudia dávajú na iné metódy pôsobenia na ľudí tým, že používajú lacné veci, veľmi vulgárne veci,
len aby si ľudia mysleli, že toto je umenie. Ale toto všetko sa stratí. Nemôže to odolať vplyvu času, ako som povedala, nemôže.
Lebo čas to zabije. Všetky takéto veci sa musia stratiť a už môžete vidieť výsledok, ako sa veci všade menia, dokonca aj na
západe. Nie je potrebné byť veľmi sklamaný zo západu a hovoriť, že západný svet je stratená krajina. Bude v poriadku a musí sa
to stať. Povedala by som, že obzvlášť na západe sa urobilo veľa pudží k Saraswati. Oveľa viac, ako sa ich urobilo v Indii, lebo sa
učili a pokúšajú sa objaviť mnohé veci. Ale na jednu vec zabúdajú, že je to Bohyňa, Bohyňa učenia. Všetko pochádza od Bohyne.
Na toto zabudli. A preto vznikli všetky problémy. Ak vo vašom učení nie je Duch, ak vo vašom učení niet zdroj Bohyne, tak je to
úplne zbytočné. Ak by si uvedomili, že existuje Duch, ktorý to vypracúva, tak by nezašli až tak ďaleko. A pred týmto som varovala
Indov, hoci sa teraz istým spôsobom orientujete na priemyselnú revolúciu a aby ste sa vyhli komplikáciám priemyselnej
revolúcie, musíte sa pokúšať spoznať Ducha. Ak nepoznáte Ducha, budete mať tie isté problémy, ako majú títo ľudia. Lebo aj oni
sú ľudské bytosti, aj vy ste ľudské bytosti. Pôjdete tou istou cestou. Ak náhodou budete bežať a budú tam problémy, budú to tie
isté problémy, ako majú ľudia na západe. Požehnaní Saraswati je tak veľa, že človek ich nemôže opísať v tak krátkom čase. A
Surya (slnko) nám dáva tak veľa síl, že je nemožné ich povedať v jednej prednáške, ani v desiatich prednáškach. No ideme proti
Surya a ideme proti Saraswati, zatiaľ čo uctievanie Saraswati musí byť v nás jasne vidieť. Napríklad západní ľudia majú radi
Surya, lebo nemajú Surya. Ale zachádzajú v tom priďaleko, ako viete, a vyrábajú si kvôli Surya komplikácie. Ale hlavnú vec, ktorú
má človek od Surya získať, je svetlo vo vnútri, je to svetlo vo vnútri. A keď je Surya čakra na úrovni Agnya obývaná Pánom
Ježišom Kristom, tak je to ešte viac nevyhnutné, že čistota života, ktorú nazývate „Niti‟, je morálkou života. Samotná morálka sa
stala na západe istým druhom argumentu. Ľudia nemajú zmysel pre absolútnu morálku. Poznáte to samozrejme podľa vibrácií.
Ale všetci idú proti nej. Tí, ktorí uctievajú pána Ježiša Krista, tí, ktorí uctievajú Surya, Saraswati, tí všetci idú proti, proti silám
Surya, jednoducho ho neposlúchajú. Ak nemáte správny zmysel pre morálku a svätosť, tak nemôžete byť Surya. Samotný Surya
prináša svetlo, aby všetko bolo jasne vidieť. Surya má tak veľa kvalít. Vysušuje všetko, čo je mokré, špinavé, nečisté. Vysušuje
všetky tie miesta, kde vznikajú parazity. Na západe vzniká tak veľa parazitov. Nie len parazity, ale aj hrozné kulty a hrozné veci,
ktoré prišli do týchto krajín, ktoré sa považujú za plné svetla, existujú v takej temnote. Temnota Ducha, temnota vlastného
poznania a temnota lásky. Tieto tri veci prevládli na miestach, kde by ste mali milovať svetlo. Svetlo neznamená to, čo vidíte
svojím hrubým zrakom. Svetlo znamená - vo vnútri - svetlo lásky. Tomu by mal každý porozumieť - svetlo lásky. Je to tak
utišujúce, tak milé, je to tak nádherné, je to tak okúzľujúce, je to tak napĺňajúce, že pokiaľ toto svetlo v sebe necítite - to svetlo
čistej lásky, čistoty, čistých vzťahov, čistého porozumenia. Ak si môžete toto svetlo v sebe rozvinúť, tak sa všetko očistí. „Umyte
ma a budem belší než sneh.‟ Toto sa vám stane, ak ste úplne očistení. Najčistejšia forma Prírody je v nás. Naše čakry sú
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vytvorené z tejto najčistejšej formy Prírody. Sme to jedine my, ľudia, ktorí to znečisťujeme naším mentálnym premýšľaním. Proti
tej istej sile Saraswati. Idete proti samotnej Saraswati. Saraswati v prírode čistí všetko nečisté, zatiaľ čo my s našou mozgovou
aktivitou to znečisťujeme. Všetka naša mozgová aktivita ide proti čistej inteligencii. A tomu musí každý porozumieť, že táto čistá
inteligencia nesmie byť znečistená naším myslením. Myslenie nás robí veľmi nadutými, tak orientovanými na ego, tak nečistými,
že skutočne môžeme zjesť jed a povedať : „Čo je na tom zlé?‟ Presne proti Saraswati. Ak je Saraswati v nás, tak nám dáva
„sudbudhi‟, múdrosť. A preto na uctievanie Saraswati, na uctievanie Surya, musíme mať jasnú víziu, kým máme byť, čo robíme, v
akej špine žijeme, do čoho sa dostala naša myseľ. Nakoniec sme tu kvôli emancipácii a nie len pre nafukovanie nášho ega a pre
život s našou špinou, ktorá je v nás. Takže toto svetlo musí do nás vstúpiť a mali by sme sa pokúsiť stúpať nad našu mentálnu
špinu, ktorá bola vytvorená okolo nás. Okrem toho musíte ísť vyššie a porozumieť, že v nás je vec nazývaná ego. A toto ego je
falošné, úplne falošné. Vy nerobíte nič. V skutočnosti tak, ako otáčate oči sem a tam, ak je vaša pozornosť tu a tam, nie je to nič
len ego, ktoré sa vás snaží premôcť. Ale v skutočnosti je ego úplná faloš, lebo existuje len jedno ego a to je ego Boha
Všemohúceho, Mahat-ahankara. V skutočnosti žiadne ego neexistuje, je to mýtus. Je to veľmi veľký mýtus, lebo ak začnete
premýšľať, že všetko robíte - robíte toto, robíte tamto - čo nerobíte - tak príde toto nezmyselné ego a vy to začnete vypracovávať,
môže sa premietať do každej strany. Ak sa premieta dopredu, tak premáha druhých, pokúša sa druhým dominovať, pokúša sa
druhých zabiť, stať sa krutým. Ak sa pohybuje doprava, stáva sa nadvedomím. Začne vidieť veci, ktoré sú absurdné, ktoré sú
bláznivé, ktoré sú hlúpe. Ak sa pohybuje doľava, začne hovoriť - myslím tým vidieť veci - seba ako veľkého človeka, ako veľkého
Krista alebo ako veľkú Devi alebo niečo ako Adi Guru a “Som veľká osobnosť”, to je ľavostranné. Ak sa pohybuje dozadu, tak to je
nebezpečné, keď sa ľudia stávajú guruami a snažia sa zničiť druhých. Ak sa ich ego pohybuje dozadu tak sa stávajú guruami,
sami majú v sebe veľa chýb a snažia sa ľudí vtiahnuť do týchto hrozných vecí, ktoré sú opísané ako úplná Naraka [peklo]. Takýto
je pohyb ega na všetky strany. Ak sa ľudia snažia použiť svoju pravú Višudhi, v zmysle hovoriť o sebe, tak to je to najhoršie.
Môžete mať akékoľvek ego, ak sa ním začnete vychvaľovať a hovoriť o ňom, ak vás obkľúči, steny ega tak zhrubnú, že je
nemožné cez ne preniknúť, lebo taký človek je so sebou úplne spokojný a verí, že je taký. A keď raz začne veriť takémuto
nezmyslu, je to nemožné, nemožné preniknúť cez to. Takže ak sa týmto chvastáte alebo vediete veľké reči, buďte opatrní. Vidíte,
viete, kto som, ale koľkokrát som povedala: “Som toto.”? Ak to poviem len raz, získate ohromné vibrácie. Ale koľkokrát som to
povedala? Najviac, ak vy niečo poviete, tak ja poviem: “Ó, áno.” Ale ja to nehovorím. Ak by som to povedala nahlas, neviem čo by
sa stalo, všetko by sa tým mohlo rozletieť. Takže každý musí pochopiť, že Mahatahankara je ten, ktorý koná, ktorý pracuje, ktorý
tvorí. Niekedy na vás kričím, vtedy všetci bhúti hneď ujdú. Len raz zvolám. Videli ste včera, všetci bhúti, ktorí kašľali, všetci ušli.
Včera som začala. Mali by ste rozumieť, že teraz, keď ste realizované duše, môžete urobiť to isté. Použite pravú Višudhi a kričte
sami na seba: “Prestaneš sa teraz chvastať, prestaneš teraz hovoriť všetky tieto nezmysly, prestaneš sa predvádzať!” Potom to
prestane. Toto hrubnutie nastáva u ľudí, ktorí sú skutočne aktívni, chcú pre to niečo urobiť, nie že nie sú aktívni, chcú robiť. Ale
poznajú len jeden spôsob, konať rozprávaním. Nerozumejú, že existujú vnútorné spôsoby, pomocou ktorých to riadite oveľa
lepšie. Pretože to nechcú robiť týmto spôsobom, dávajú sa na rečnenie. A keď sa raz dajú na rečnenie a hovoria o tom, všetka
sila odíde. Ale ak o tom nehovoria a udržia to v sebe - je to v poriadku, môžete porozprávať mne o vašich skúsenostiach, to je v
poriadku, ale ak začnete hovoriť druhým a hovoríte o tom príliš veľa, tak sila, ktorú ste získali, sa postupne stratí. A vy klesnete na
úplne najnižšiu úroveň. Takže človek by nemal veľa rozprávať, že mám túto silu, mám takúto silu alebo „toto vidím‟, alebo „toto
urobím‟, to je veľmi zlé. Varujem vás, nesnažte sa predvádzať. Ah - môžete hovoriť o mojich silách, to je v poriadku, ale
neskúšajte hovoriť o vašich silách. Ak na to príde, tak, samozrejme, ak hovoríte k niekomu, kto je negatívny človek, tak by ste mali
povedať „my‟, nie „ja‟. „My máme‟, „niektorí z nás‟ cítili v sebe túto silu. „Videli sme ľudí.‟ Možno ste to vy sami, ale to
nepotrebujete hovoriť, „ja mám‟. Mali by ste povedať „my‟. Tak sa stanete Mahatahankara. Ak poviete „my‟, „áno, niektorí z nás‟,
„robíme‟. Ako som to urobila pri Gregoirovej knihe, sledovala som, aby tam nemal veľa „ja‟, ale mal by tam mať „my”. „Myslíme
si‟, „robíme‟, „my‟, čo znamená celá kolektívna bytosť, celý kolektívny organizmus, živý organizmus Sahadža jogínov. Takže mali
by ste povedať „áno, niektorí z nás majú‟, znamená to, že sami seba kladiete nižšie, ale ostatných kladiete nad seba. „Áno,
niektorí z nás majú, poznáme niektorých ľudí, ktorí to majú.‟ Tak by sa to malo robiť. Ak máte premôcť svoje ego, musíte umožniť
rozšíriť ho na každého. Takto to urobíte úplne správne. Nech sa rozšíri. „My, všetci sahadža jogíni,” „my všetci”. Ale nie je v tom
pýcha. Videla som, že tam niet pýchy. Stále je to ale veľmi individualistické. Ak si začnete myslieť „my, sahadža jogíni”, čo sa
stane je, že budete jedna osobnosť, jedna organizácia. Ale človek, ktorý na druhých pozerá zhora, bude vidieť, že tento človek je
dole, tamten je vyššie, tamten je tam. Ale nebude myslieť „my,” sahadža jogíni, akí sme nádherní. „My,” telo sahadža jogy, akí
sme nádherní. Takže vždy premýšľajte v slovách „my”, tak bude vaše ego oveľa menšie, ešte menšie, ešte menšie. A to isté ego,
ktoré vyzerá veľmi smiešne a absurdne, zajtra vytvorí Ekadešu. Dnes sa individuálne ego rozpustí v Ekadeša. Ale všetci musíme
pamätať, že musíme stále hovoriť „my”. Dnešný deň [Sankaranti] je pre nás veľká zmena, lebo Slnko teraz zmenilo svoj pohyb.



Slnko prechádza na túto stranu. Privítajme teda slnko, ktoré teraz prichádza na sever, týmto spôsobom. A pre Austrálčanov, aj
keď slnko odišlo, upevnime si slnko, doménu slnka v nás. Lebo slnko sa z nášho vnútra nikdy nestratí. Takto by sme sa mali
dostať do nálady, v ktorej by sme mali myslieť ako jedna osobnosť, „my všetci spolu, všetci spolu”. A ak sa niekto pokúša byť
oddelený alebo odlišný, tak odpadne. Ja ho oddelím. Môže to byť ktokoľvek, odpadne. Netrápte sa teda. Každého, kto sa pokúša
byť vyčlenený alebo podobne. Každý musí robiť to, čo má rád, aby vyživoval celok, aby pomáhal celku, aby oslobodil celok. Ale v
žiadnom prípade netreba nikoho stále ponižovať. Lebo toto nie je spôsob Sahadža jogy. Sahadža joga funguje jedine v kolektíve.
A ten, kto si rozvinul tohoto prenikavého Ducha, je skutočným sahadža jogínom. Kto si nerozvinul, nie je! Môžete si myslieť o
sebe čokoľvek, k tomu nemám, čo povedať. Ale táto prenikavá osobnosť, ktorá sa pohybuje z miesta na miesto, či rozprávate,
alebo nie. Tak ako vaša Matka. Či vás stretnem, alebo nie, je to jedno, ale prenikám cez vás všetkých, cez malé, malé drobnosti
som tiež s vami. Takto sa pokúste preniknúť jeden do druhého a sledujte krásu vo vás. Tešte sa sami sebou, to je to najlepšie,
pretože to je najväčšia vec. To je tá najväčšia vec, ktorú treba dosiahnuť. Lebo toto ego, ako viete, vám dáva škrupinu a potom
nemôžete mať vedomie o tej nádhere prelínania a nemôžete vidieť, ako sa noty vzájomne prelínajú. Je to dobrý nápad, je to veľká
vec, že dnes budeme mať pudžu v Dhulia. Dhulia znamená prach. Prach. A pamätám si, že raz, ako dieťa som napísala báseň.
Bola to veľmi zaujímavá báseň – neviem, kde sa stratila - ale hovorila toto: „Chcem byť menšia ako čiastočka prachu, ktorá sa
pohybuje vo vetre. Zájde kdekoľvek. Môže ísť a sadnúť si na hlavu kráľa alebo môže ísť a padnúť niekomu k nohám. A môže ísť a
sadnúť si na malý kvietok a môže ísť a sadnúť si kdekoľvek. Ale chcem byť čiastočkou prachu, ktorá je voňavá, ktorá je
vyživujúca, ktorá osvecuje.” Tak nejako som napísala peknú báseň, keď som mala tak okolo sedem rokov, pamätám si - „Byť
čiastočkou prachu,” veľmi jasne si to pamätám, bolo to dávno, že by som mala byť čiastočkou prachu, tak, že budem prenikať do
ľudí. Je to veľmi veľká vec - stať sa takouto čiastočkou prachu. Vidíte, čohokoľvek sa len dotkne, tak to ožije, všetko čo cítite, má
vôňu. Je to tak veľká vec, byť niečím takým. A to bolo mojím želaním a bolo to dosiahnuté. Tento nápad som mala v mladosti,
stať sa čiastočkou prachu a dnes, keď k vám hovorím, som si spomenula, že som tým chcela byť a také je toto miesto. A Raulbai
je taká. Je to veľmi jednoduchá žena, veľmi jednoduchá žena a žije ako veľmi jednoduchý človek. Ale má zmysel pre prenikanie.
A teraz je tu veľmi veľa sahadža jogínov, prišli včera a som si istá, že sa veľmi dobre dajú na Sahadža jogu. Teraz je tu veľa
sahadža jogínov z Dhulie a som si istá, že ich bude viac. Dúfam, že stretnete všetkých. Spriateľte sa. Skúste ich spoznať, akí sú.
Možno nevedia anglicky. Niekto vám preloží. Hovorte s nimi a buďte k nim milí. Buďte k nim priateľskí. Chcela som, aby ste ich
stretli kvôli prelínaniu. Mali by ste vedieť, ktorí ľudia sú tunajší, ktorí sú z Nasiku. Lebo nejako nestretávame sahadža jogínov,
ktorí žijú na danom mieste. A keď sa vrátime, tak máme len jednu alebo dve adresy. To nie je dobré. Skúste spoznať koľko je tam
ľudí. Pýtajte sa na nich a tak podobne. Toto prelínanie je možné len vtedy, keď sa vaše ego začne prelínať všade navôkol. A toto
je spôsob, ako prekonať problémy pravej strany, a tak sa uctieva Saraswati. Lebo Saraswati má vo svojich rukách veenu a veena
je prapôvodný nástroj, na ktorom hrá hudbu a hudba preniká do srdca. Neviete, ako do vás vstupuje a ako to vypracuje. Takto by
mal človek, ktorý je sahadža jogínom, prelínať do všetkého - ako hudba. Má tak veľa kvalít, ako som vám povedala, ktoré
nemožno opísať v jednej prednáške. Ale jednou z jej najväčších kvalít je, že sa premieňa na jemnejšie veci, ako napríklad Matka
Zem sa zmení na vôňe. Hudba prejde do melódie, a tak všetko, čo tvorí, končí v niečom väčšom. Hmotu, akúkoľvek vytvorí,
skončí ako estetika. Ak hmota nemá estetiku, tak je hrubá, rovnako tak aj ostatné. Teraz poviete, čo je voda. Voda sa zmení na
rieku Gangu. Toto sú subtílnejšie veci. Takže hmota prechádza do subtílnejšej veci, lebo musí prenikať, musí prenikať. Tak je to
so všetkým, nech je to čokoľvek. A najlepším zo všetkého je vzduch. Ten vzduch sa stáva vibráciami. Tak môžete vidieť, ako to,
čo vychádza z hmoty, z týchto piatich elementov, sa stáva subtílnejšou vecou. Samozrejme, ľavá a pravá strana, obe to
vypracúvajú. Lebo láska musí na tom pracovať a keď láska pôsobí na hmotu, tak sa zmení. A tak by mal aj človek pozerať na svoj
vlastný život, vytvoriť nádhernú kombináciu lásky a hmoty. Nech vás Boh žehná!
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Guru Purnima seminár, časť 2: Zaujmite svoju pozíciu Lodge Hill Centrum, Pulborough (Anglicko) Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā
re (x4) Keď patríme Bohu, čoho by sme sa mali báť?  Sarv. visarali prabhu may. zhāli (x2)     V prítomnosti Boha zabudneme na
všetko  Purna jayāchi vāchā re (x2) a úplne sa rozplynieme v Bohu.  Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re (x4) Keď patríme Bohu,
čoho by sme sa mali báť?  Jagat. vichare up.kār’āstav. (x2) Svet je mu vďačný za jeho požehnania, Pari nach. zo jagatāchā re
(x2) lenže on nepatrí svetu, pretože je úplne odpútaný.  Bhaya kāy. tayā prabhu jyāchā re (x4) Keď patríme Bohu, čoho by sme sa
mali báť?  Iti nirdhan. parasr. zyāchā (x2) Možno nemáš žiadne vonkajšie bohatstvo,  Sarv. dhanāchā sāchā re (x2) skutočný
klenot bohatstva je v tvojom vnútri.  Bhaya kāy. tayā prabhu jyātzā re (x4) Keď patríme Bohu, čoho by sme sa mali báť?  Ādhi
vyādhi maranā varati (x2) Všetky choroby a všetky problémy sa postupne stratia tam,  Pāy. ashā purushāchā re (x2) kde
prebývajú chodidlá Boha.  Bhaya kāy. tayā prabhu jyātzā re (x4) Keď patríme Bohu, čoho by sme sa mali báť?  Ďakujem vám
veľmi pekne. Niekto ma bude prekladať, alebo...  Tú pieseň napísal náš príbuzný. Prekonvertovali ho na kresťanstvo, bol však
realizovanou dušou a nikdy sa nevedel vyrovnať so systémom konvertovania, s tým, ako sa hinduisti k sebe správali v mene
kastového systému a všetkého tohto. A napísal niekoľko veľmi dobrých, mala by som povedať, veľmi dobrých chorálov... Toto je
jeden z tých chorálov.  Táto pieseň je niečo, čo som naozaj veľmi často spievala vo svojom detstve a téma piesne je takáto: Ten,
kto má Boha, alebo ten, kto vlastní Boha, prečo by mal mať nejaký strach? Ten, kto sa pohybuje alebo ten, kto ide okolo, neviem,
aký je anglický výraz pre rozsiahle cestovanie...  Ten, kto kvôli Bohu veľmi veľa cestuje a robí druhým dobre, nepatrí však do tohto
sveta, taký človek nemá žiadny strach. Stojí nad... Viete, jazyk marathi je veľmi... povedala by som, veľmi silný jazyk. Dotýka sa
mnohých uhlov, ak poviete len jedno slovo. Ako tento výraz: „Adhi Vyadhi Varana Varati, Payi Asha Purusha Tsare.“ Znamená to,
že človek takéhoto kalibru stojí vyššie, jeho chodidlo je nad chorobou, mentálnymi problémami a nad samotnou smrťou. Ak však
poviete, že taký človek má na tom svoje chodidlo, tiež to znamená, význam je ten, že vďaka svojmu chodidlu sa môže nad to
povzniesť. Je to dvojitý jazyk, vidíte? Taký človek má svoje chodidlo na všetkých týchto troch veciach, ako sú choroby, mentálne
problémy a smrť. Chodidlo je na nich. To znamená, že takáto osoba je nad nimi. Takže ak máte niekoho takéhoto kalibru a jeho
chodidlo sa dotkne chorých alebo mentálne narušených ľudí, alebo mŕtvych, takýto človek ich dokáže vydvihnúť vyššie, môže ich
z toho dostať. Má to dvojitý význam. Celá téma je teda takáto: že človek, ktorý patrí Bohu, ktorý vlastní Boha, by nemal mať
strach, by si nemal zúfať. Veľmi som to dnes potrebovala, pretože na jednej strane je, samozrejme, radosť vidieť tak veľa
sahadža jogínov, skutočných sahadža jogínov, nie falošných nasledovníkov alebo dramatikov, ale skutočných sahadža jogínov
veľmi vysokej kvality. Avšak niektorí, ktorí stoja na periférii, ktorí boli na periférii tak dlho, že je pre mňa niekedy ťažké prizerať sa
tomu, ako budú zničení. V takých časoch potrebujete pieseň, ako ja táto. A v detstve som si vždy, keď som sa cítila naozaj zúfalo,
spievala túto pieseň. Je to veľmi dojímavá pieseň. Dobre? Ale slovo za slovom som nemohla... myslím, že nie som v správnej
nálade. Veľmi sa ma to dotklo. Toto je rutumbhara pradnya. To som dnes veľmi chcela. Dnes ráno som vám hovorila o novom
vedomí. Pradnya. „Gnya“ znamená poznanie a „Pra“ znamená prebudené poznanie. Je to výsledkom meditácie, podpora
meditácie a potom samádhí, čo je výsledkom toho. Je to istým spôsobom dozrievanie plodu. Keď dozrie, nadobudnete chuť,
sladkosť charakteru, a potom sa začnete pozerať dookola, ako sa príroda, Božské s vami nežne hrá.  Tento stav treba dosiahnuť.
Je dôležité, aby každý sahadža jogín dosiahol tento stav. Pretože pokiaľ ste nedosiahli aspoň tento stav, budete stále v
nebezpečnej zóne, čo ma veľmi rozrušuje, ako som vám povedala. Takže každý sa musí rozhodnúť dosiahnuť stav, v ktorom
každý deň vidíte prejavy Božích požehnaní. To znamená, že ste vstúpili do Kráľovstva Božieho. Toto je Kráľovstvo Božie, v
ktorom sa o vás postarajú, chránia vás, vedú a riadne vás privedú na miesto nebeskej blaženosti. Cez materiálny prejav, cez
mentálny prejav, cez finančný prejav, cez prejavy vzťahov, cez tak veľa vecí a cez prirodzený prejav, vďaka čomu uvidíte, že vám
pomáhajú Slnko, Mesiac, hviezdy, nebesá a všetkých päť elementov. Tento stav musíte dosiahnuť všetci. Všetci. Opakujem
všetci. Všetci by ste ho mali dosiahnuť a až potom sa začne pracovať na vyššom vzostupe. Častou otázkou je: „Ako dosiahnuť
tento stav?“ Prvá vec, ktorú som vám dnes povedala, že ste mimoriadne šťastní ľudia v porovnaní so všetkými hľadačmi sveta,
ktorí boli, ktorí budú a ktorí sú. Pretože jestvuje toľko vecí, ktoré museli hľadači prekonávať, ktoré vy prekonávať nemusíte.
Napríklad, zvykli meditovať na nejaké meno Boha a pozornosť neustále opakovala dané meno, modlila sa k tomu Bohu alebo
myslela na toho Boha a podobne. Ale celé to mohlo byť mechanické a vždy skočili do nejakej nízkej, takzvanej siddhi (sily), čo
znamená, že boli posadnutí. Tí, ktorí začnú používať napríklad meno Rámu, videli ste mnohých, začnú skákať a začnú sa čudne
správať. Takže miesto toho, aby sa pozornosť stala sústredenou, stala by sa extrémne narušenou, veľmi narušenou. A čudná
pozornosť - roztrasená. A keď sa stali takými vratkými, vyvinul sa u nich istý druh ľavostrannosti – neustále sa z nej tešili tak,
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presne tak, ako sa teší pijan. Takíto ľudia potom nariekajú, plačú, vyžívajú sa v plači, obťažujú svojím plačom druhých a nemajú
silu prekonať to. Tak silno bývali posadnutí. Potom je iný typ, povedzme ambiciózni ľudia, ako napríklad veľa vedcov a
podobných ľudí, ambicióznych ľudí, ktorí prepadajú autohypnóze. Mysliac si, že im niet páru, správajú sa tým najhlúpejším
spôsobom, a tak isto boli posadnutí. Tak môžete vidieť ľudí, ako Hitler a podobne. Tak veľa z tých ľudí, ktorí dnes vládnu svetu,
nech je to v demokracii alebo povedzme v komunizme, hocikde, sú v skutočnosti väčšinou despotovia. A preto dnes vládne
chaos. A téma ako nacionalistický duch alebo niečo podobné budú rozvíjať a snažia sa využívať ľudskú pravostrannosť a
zatiahnuť ich do vojen a do všetkých možných deštrukcií. Tento druh pozornosti je možný u ľudí, ktorí si myslia, že sú veľmi
úžasní, povedzme hinduisti, kresťania, väčšinou sú to bojujúci ľudia. Moslimovia. Dnes všetci moslimovia bojujú, predstavte si!
Medzi sebou! To je na tom to najlepšie. A všetci kresťania bojujú medzi sebou. A všetci hinduisti bojujú medzi sebou. Napríklad
sú len dva národy, kde je väčšina hinduistov, takzvaných. Jedným je Nepál a druhá je India. A stále sa hádajú. Neprejde ani jeden
deň bez toho, že by nebolo počuť nejaké správy o nejakom spore. Pretože hinduisti nepoužijú meče, ale veľmi chladnokrvne sa
sporia. Takže takáto je situácia. Opakujem, v mene Boha, pretože začali na veľmi odlišnej úrovni a ich pozornosť ide zľava a
doprava a vyvinú si tieto siddhi. Čo musíme teda robiť? V prvom rade, ako som vám povedala, ste všetci z Božej milosti
realizovaní ľudia, takže váš vzostup sa odohráva v strede, čo je veľmi, veľmi ťažké. Bezpochyby veľmi ťažké. Ale mali by ste sa
naučiť držať sa v strede. Ale ako udržať pozornosť v strede  je problém pre mnohých ľudí, ktorí stále nie sú sami nad sebou. Keď
meditujete, snažte sa meditovať vytrvalo, hlavne to neprerušujte. Potom zistíte, že sa dostávate do stavu samádhí, čo je stav, kde
začnete cítiť radosť a blaženosť Božieho požehnania. A potom začnete hovoriť: „Ó, Bože, aké požehnanie!“ „Aké požehnanie!“ a
„Aké požehnanie!“ Keď dosiahnete tento stav, potom si musíte uvedomiť: „Kto som?“ Kto ste? Čo ste? Ste Duch. Po upevnení
vašej trvalej pozornosti na Duchu si vyviniete stav, v ktorom budete v úplnom stave svedka s radosťou. Napríklad tí, ktorí sú tu,
môžu istým spôsobom sami seba veľmi jednoducho posúdiť. Tí, ktorí sa snažili dostať najlepšie izby, museli si ich rezervovať
desať dní dopredu, potom museli urobiť to a tamto, aby dostali dobrú izbu. Tí, ktorí chcú mať najlepšie jedlo alebo najlepší čas,
snažili sa mať miesto podľa predstáv. Pozrite sa úprimne sami na seba. Sahadža joga je úprimné úsilie. Najlepšie súkromie pre
seba. Všetci sa musíte pozrieť sami na seba. Potom manželia chcú mať súkromie pre seba. Toto nie je čas na to, aby sa
manželia stretávali. Alebo na to, aby ste nahlas hovorili, prechádzali sa a zabávali sa. Nie, toto je meditatívny čas, kvôli nemu ste
prišli. Podľa mňa je to veľmi krátky čas, pretože ľudia strávili tisíce a tisíce dní, aby si upevnili svoj meditačný stav. Avšak v tomto
rýchlom živote musíte mať intenzitu, aby ste si ho upevnili. Dostaňte sa teda do meditačného stavu. Niektorí si myslia, že sem
prišli na riadnu dovolenku a tu nie je žiadne more, ako si teda zaplávajú! Takéto povahy. Tí, ktorí na tom nie sú tak zle, požadujú
viac pohodlia: „Nedostal som jedlo!“ „Mal som mať toto.“ „To najlepšie malo dostať moje dieťa alebo môj manžel, alebo moja
žena.“ „Moje.“ Nezáleží na tom, či spíte jeden deň alebo noc chlapci spolu a ženy spolu. Ak sú tu deti, dobre. Ale manželia
nemusia spať spolu teraz, keď meditujete všetci v jednej miestnosti. Prišli ste sem kvôli veľmi špeciálnemu účelu. Zaplatili ste za
to. Buďte teda meditatívni. Čo však videla, že všetci sa nahlas rozprávajú. Nenašla som ich v meditatívnej nálade. Všetci si
mysleli, že si to tu užívajú veľmi pekne, dobre. Všetky tieto predstavy sú staré predstavy. Ticho musí byť upevnené vo vnútri aj
zvonka. Musím povedať, že, samozrejme, Indovia to všetko vedia. Nebudem hovoriť o kvalitách Indov, ale o austrálskych. V
Austrálii som bývala vo všetkých ašramoch. V Sydney tam bývalo päťdesiat až šesdesiat ľudí každý deň. Nikdy som nepočula
žiaden hlas ani žiadne kroky, kým som tam bola. A pritom som tam vtedy nebola jeden deň, bola som tam desať, pätnásť dní. Ani
jediný pohyb, žiadny detský plač, nič! Nikdy som nepočula žiadny zvuk. To bol jeden zo spôsobov, akým môžete ovládať svoju
pozornosť, to, o čom hovoríte v mojej prítomnosti. Čo poviete? Musíte poznať túto časť protokolu. S kým sa rozprávate?
Nemôžete si robiť žarty, nemôžete vtipkovať. Ja môžem vtipkovať. Niekedy sa môžete usmiať alebo sa občas smiať, musíte to
však robiť s vedomím, s kým sa rozprávate. Dôvod je ten, že vám toto všetko hovorím, pretože je to len taký vzťah, všetko takéto
správanie sa, ktoré vám pomôže. Mne to nepomôže. Ja nebudem zachránená, ja nedostanem svoju Realizáciu. Ste to vy, ktorí
musíte odo mňa niečo získať. Skúste si tým ustáliť svoju pozornosť. Sledujem ľudí, ktorí sú niekedy so mnou. Niekedy ich
schválne zavolám, aby som zistila, v čom je problém. Vidím, že niektorí, ktorí sú pri mne, sa stávajú subtílnejšími, subtílnejšími,
subtílnejšími a hlbšími. A podaktorí začnú z toho ťažiť výhody, berú to naľahko, potom sa dávajú na život, ktorý je taký prízemný a
taký hlúpy, že to neviem pochopiť. Takže toto vedomie by malo byť vo vašich srdciach, že toto je veľmi dôležitý čas. Prišli ste
sem vo veľmi, veľmi dôležitom období. A keď ste so mnou, je ten najdôležitejší čas v rámci tohto dôležitého obdobia. Historicky
je toto najdôležitejšia doba. A využite ju plne vo svoj prospech v pravom zmysle slova. Niektorí ľudia si myslia, že zo mňa môžu
dostať nejaké peniaze, že je to veľká výhoda. Dobre, môžete si ich vziať. Niektorí ľudia si myslia, že ak si môžu vziať trochu môjho
času, sú vo veľmi veľkej výhode. Dobre, majte si ho. Alebo niektorí si myslia, že ma môžu využiť pre pocit hýčkania ega alebo že
sú „veľkí páni“, alebo niečo také, viete. Dobre. Ale tí, ktorí sú múdri, získajú najväčšie výhody a najväčšou výhodou je rast vo
vnútri. Takže najprv si treba uvedomiť, že ste tak šťastní ľudia, že pred vami stojí niekto, kto má úplnú kontrolu nad všetkými



centrami, nad všetkými silami alebo, povedzme, niekto, kto je všemocný. Koľko výhod z toho získate, je to najdôležitejšie.
Povedzme, že sú dve miesta, kde sa väčšinou zdržujem: v Anglicku a v Indii. A myslím, že kontrast medzi Anglickom a Indiou je v
tom, čím dlhšie som v Indii, tým viac sa stávali protokolárnymi, pretože majú starý tradičný tréning. Ale v Anglicku zisťujem, že
ľudia začnú využívať výhody, robia si srandu, žartujú. To nemôžete! Viete, iné je potešiť, iné je byť ľahkomyseľný a plytký k
niekomu, kto je tak intenzívny. Povedzme, že máte plechovú loďku a vezmete ju pod Niagarské vodopády. Čo sa stane s
plechovou loďkou? Nebude schopná čeliť ani len najslabšej spŕške. Takže napriek Rutumbhara Pragyia, ako dnešné slnko.
Museli ste byť včera nešťastní, mysleli ste si: „Teraz, keď sme sem prišli, musíme žiť v stanoch a prší na nás voda.“ Viem, že
mnohí z vás boli. Ale ten, kto dosiahol ten stav, by nebol: „Čo je na tom? Ak tu musím žiť, nevadí. Som tu pre špeciálny účel.
Pokiaľ dosiahnem tento zámer, nič mi neprekáža. Nepohodlie, čokoľvek, čo sa mi udeje. Musím dosiahnuť ten cieľ.“ Niektorí z
vás ma nemôžu vidieť dosť zblízka. Niektorí z vás stále nie sú schopní, nezáleží na tom. Najdôležitejšie je: „Mal by som
dosiahnuť ten stav kvôli ktorému som prišiel. Neprišiel som pre zábavu, pre jedlo, pre pohodlie. Neprišiel som kvôli ničomu
inému, len aby som dosiahol ten stav, v ktorom sa stanem guruom. Ako som na to pripravený?“ Musíme byť mimoriadne opatrní,
pretože pozornosť Božského vás nedvíha priamo. Je to rovnováha. Neustále ste v rovnováhe, pamätajte na to! A musíte byť
extrémne opatrní v tom, ako ďaleko zájdete s tou rovnováhou. Takže teraz, ako sa vyvíjate? To je v poriadku, netrápte sa kvôli
slnku, páči sa mi to. Zavolala som ho len dnes ráno. Ako budete teda riadiť túto pozornosť? Pozrime sa teraz, aké sú stavy
pozornosti. Vaša pozornosť by mohla byť prefíkaná. Všetko, čo vidíte, vidíte z prefíkaného uhla. V egoistickej spoločnosti si ju
mnohí vyvinú. A naviac, ak ste posadnutí prefíkanými bhútmi, potom nech Boh chráni vás a ostatných. Prefíkaná pozornosť je
taká, že nech vidíte čokoľvek, začnete premýšľať: „Ako by som mohol na tom získať?“ „Koľko peňazí ušetrím?“ Vidíte, hneď, veľmi
rýchlo. „Takto to bude lacnejšie.“ „Ak pôjdem takto, ušetrím nejaký čas.“ Viete, šetriť libry, šetriť čas, šetriť všetko a samého seba
oholiť. Takže vám ide len o šetrenie. Pozornosť sa stane prefíkanou, ak sa snažíte šetriť peniaze. Ušetriť tu, ušetriť tam svojimi
vlastnými výpočtami. Ak sa však snažíte šetriť peniaze spontánne, v skutočnosti sa o to netreba usilovať, jednoducho k tomu
dôjde, že ušetríte. Avšak prefíkaná pozornosť sa neustále snaží byť vo všetkom chytrácka. Argumentuje, vysvetľuje. „Je to
lepšie?“ „Dnes je to také lacné, lacné, lacné, lacné, lacné, lacné,“ až sa z toho skutočne zbláznite. Mala som napríklad lístok na
cestu do Ameriky. Povedala som: „Nedávajte mi drahý lístok prvej triedy, pôjdem lacnou letenkou.“ Dali mi teda takú letenku, že
by som sa nevrátila späť do Londýna skôr ako za rok. A v tej americkej angličtine by som sa tam niekde stratila. Je toho teda tak
veľa, na čom pracovali, to do toho, do toho. Takáto strašná pozornosť je nanič. Nechajte to tak. Zabudnite na to. Nevidela som,
že by niekto takýmto šetrením zbohatol. Chcem, napríklad, kúpiť nejakú farbu. Kúpime teda nejakú farbu. Potom premýšľajú:
„Dobre, keby sme ju zaniesli naspäť, ako ju potom môžeme vrátiť? Čo by sme mali preto urobiť?“ Nezmysel! Pozornosť je stále na
tejto úrovni. Uvediem vám príklad. Nedávno sme kúpili farbu na maľovanie skla. Všimnite si subtílnu stránku. Viete, v hrubom je
náznak subtílnosti. Priniesli farbu. A nič to nestálo, tak 80 pencí alebo tak nejak. Dobre, myslím, že si to môžem dovoliť, preto
som ju kúpila. Ak si to nemôžete dovoliť, nekupujte! Povedali: „Mali by sme ju teraz vrátiť.“ Povedala som: „Ale prečo? Práve sme
ju kúpili, hneď ju máme vrátiť. Na cestu miniete veľa benzínu. Ak si to spočítate, je to hlúposť a stratíte na tom čas.“ „Ale nie,
Mama, vidíš, nakoniec ušetríme dve pence.“ Povedala som: „Dobre, teraz ušetrím veľa peňazí, ukážem vám, ako.“ Vzala som
farbu a namaľovala som veľa vecí, ktoré vyzerali ako zo skla alebo ako z kameňa a všetko vyzeralo tak nádherne. Takže myseľ,
ktorá je deštruktívna, len počíta. Ak máte takú myseľ, vedzte, že sa musíte zbaviť tohto druhu kalkulovania. Lacné, lacné, lacné,
lacných, lacné veci, toho sa jednoducho vzdajte. Držte sa v strede. Samozrejme, by ste nemali byť príliš uvoľnení, ale nemali by
ste ani stále takto počítať, pretože mrháte svojou dôležitou osvietenou pozornosťou, ktorú má veľmi málo ľudí na tomto svete.
Musíte vedieť, že ste realizované duše, nie ste obyčajní, svetskí ľudia. Ste výnimoční ľudia a nesmiete plytvať svojou pozornosťou
zbytočným počítaním peňazí, pencí, toho a tamtoho. Poďme ďalej. Uvidíme, čo sa stane. Ja nikdy nepočítam, to viete, žijem však
veľmi lacno a aj vy môžete. Táto pozornosť, prefíkaná pozornosť, je aj veľmi napätá pozornosť. Tu začne šetriť peniaze a potom
večer musí piť. Takže všetky úspory p, p, p idú do kanála pitia. Len na hriech. Aký je celkový zisk takej osoby? Takže takúto
mentalitu treba kontrolovať. Obzvlášť egoistickí ľudia sú extrémne vypočítaví, čo je najprekvapujúcejšie. Ale ľudia, ako sú Indovia,
ktorí nekalkulujú, nie sú takí bohatí. Sú veľmi štedrí, vždy majú peniaze pre Sahadža jogu. Nikdy som pri nich nemala problémy s
peniazmi. Nikdy. Pretože nie sú takí vypočítaví. Robia niečo pre iných, nie pre seba, pre iných. Míňajú na druhých. Ak majú prísť k
vám domov: „Dobre, otvor si srdce. Teraz je čas na míňanie.“ Nie na pitie a pôžitkárstvo, ale aby dopriali pôžitok iným. To je ich
zvyk a tradícia. V tomto sa teda musíte držať tejto tradície: „Ó, prišli. Teraz míňajme. Čo môžeme urobiť?“ Toto je hlavné, čo by
mal každý pochopiť, tí, ktorí sú sami pôžitkári, sú mimoriadne lakomí ľudia.  Takže pozornosť, ktorá je prefíkaná, je najhoršia
pozornosť, pretože chytráctvo podvádza aj seba. Podvedie aj vás a vy si myslíte: „Ó, bol som dosť šikovný, ušetril som dve
pence!“ Ale stratili ste svoju dušu. Už nie ste sahadžajogíni. Uvediem vám príklad. Niekomu som povedala: „Nechaj dodávku tam
a choď vlakom, tá dodávka vyzerala hrozne.“ A toľko vysvetľovali, viete, s oboma prstami takto na mňa. A už som mala dosť tých



útokov, čo na mňa dopadali, tak som povedala, choďte. A nefugovalo to, pokazilo sa to, či čo, teraz je to pokazené. Takže museli
urobiť to, čo som im hovorila. Ak by ma boli počúvali bez tých útokov, bolo by všetko v poriadku.  Vaša pozornosť by nemala byť
na šetrení materiálnych vecí a svetských vecí a tak podobne, ale šetriť musíte svoju samotnú pozornosť. Položte si otázku: „Kde
je moja pozornosť?“ Na programoch som videla, že niektorí ľudia ma sústredene počúvajú, ale niektorí ľudia nemôžu. Niektorí sú
sústredení na chvíľu a niektorí po nejakom čase stratia záujem. Niektorí sa pozerajú sem, niektorí tam. Takže jedinou starosťou
sahadžajogína je to, koľko pozornosti ušetril. Na druhých zabudnite, sú to všetko smetiari. Viete? Zabudnite na druhých, ktorí
nehľadajú, ktorí nemajú vaše kvality. Vy však ste kvalita. Čo teda máte šetriť? Povedzme, že je niekto kráľ. Neobťažuje sa
šetrením dvoch pencí. Neviem však, ako je to dnes, nemôžem to jednoznačne povedať! Určite tiež robia niečo také, ale viete, on
sa stará o zachovanie svojej dôstojnosti. Pre sahadža jogína je však najdôležitejšie, musíte si zachovať svoju pozornosť. Hovorí
sa tomu čitta nirodha. „Nirodh“ je šetrenie vašej pozornosti. „Kam sa uberá, je to pre mňa taká vzácna vec. Kam uteká?“ Ako si
teda ušetríte svoju pozornosť? Prostredníctvom koncentrácie. Sústreďte sa! Snažte sa sústrediť. Nedovoľte, aby vaša pozornosť
kolísala. Postupne si vyviniete sústredenosť. Môžete sa pozerať na moju fotografiu, to je najlepšie. Sústreďte sa, vložte si ju do
srdca, nech splynie s vaším srdcom. Ste šťastní ľudia, nemusíte si vytvoriť nejakú fotografiu a potom ju odmietnuť, pretože je len
avalambana, to jest, pretože je to len závislosť, a potom ju odstránite. Pre vás je to úplná závislosť a pre mňa
bremeno...dokonalej radosti. Keď sa teda v Sahadža joge sústreďujete, absolútne, plne v Sahadža joge, potom kontrolujete,
šetríte svoju pozornosť. Toto je jeden druh ľudí. Potom ďalší typ pozornosti, ktorú nazývame, sú ľudia, ktorí majú veľmi negatívny
postoj. Prví sú pozitívni, takzvaní, takzvaní pozitívni, ktorí šetria peniaze, sporia všetko, čo je bezcenné. Druhým typom sú
arcibiskupi všetkých katastrof, bied, nešťastí. Tento druh pozornosti. Ak čítate každé ráno noviny, budete mať takúto pozornosť.
Všetci novinári majú takúto pozornosť: zistiť, kde došlo k pohrome. Myslým tým, že sa cítia zlovestným spôsobom šťastní, že
došlo k nešťastiu. Videla som ľudí: „Ó, Mama, prišiel som na seminár a problém bol, vieš, že tam nebola voda.“ Pozornosť je na
hľadaní katastrof vnútri a vonku. „Čo sa stalo?“ „Katastrofa!“ „Čo sa stalo?“ „Stratil som špendlík!“ Je absurdné mať také hlúpe
nápady. Plačú, nariekajú a urobia každého nešťastným: „Ó, som taká nešťastná!“ „Prečo?“ „Môj manžel sa so mnou nerozpráva.“
Alebo. „Moje dieťa nie je so mnou.“ Takí ľudia sú extrémne zaujatí sami sebou a tým, čo sa týka ich vzťahov. Každého urobia
takým: „Ó, ten človek sa so mnou nerozprával pekne, bol taký, bol onaký.“ Urazia sa kvôli úplnej maličkosti. A myslia si, že šetria
svoje emócie či materiálne veci. Takí ľudia sa veľmi boja s kýmkoľvek hovoriť a ak im niekto povie aj niečo pekné, tak sa zľaknú,
takto sa budú mračiť. Dôvod je ten, že vôbec nevedia, čo povedať, nie sú to vôbec ich emócie. Vôbec nie je treba ochraňovať
svoje emócie, ste chránení! Čo na tom záleží, ak vám niekto niečo povie? Ste nad nimi. Nik sa vás nemôže dotknúť! Neustále
mrháte svojou pozornosťou tým, že sa snažíte ochraňovať svoje emócie. Nie je žiadny dôvod na to, aby ste sa niekoho báli.
Pretože niekto povie niečo, tvrdé slovo, nechcete niečo urobiť. Takíto takzvaní ústupčiví ľudia vôbec nepochopili Sahadža jogu. V
Sahaja joge neexistuje žiadny kompromis. Je ako diamant. Diamant zostane diamantom, nech robíte, čo chcete. Navždy. Je
taký. Takže človek musí pochopiť, že pozornosť by nemala upadnúť do tohoto druhu pôžitkárstva, ako u opilca, ktorí sú tí
najbiednejší ľudia, oplici. Len si to predstavte! Vždy budú plakať a nariekať a ľudia si myslia, že sú veľkí úbožiaci. Čo teda v
takých chvíľach musíte ochraňovať, je vaša pozornosť, aby sa neoddávala takým márnym prejavom vášho strachu o vaše
emócie. Pozrite sa, dnes spievali pieseň. Pieseň ma naplnila. Úplne privolala niektoré výrazy, ktoré by sa spontánne neprejavili.
Ale najväčšia je, že mi pripomenula, že: „Ty si Boh. Ty nesmieš byť frustrovaná. Musíš sa o nich všetkých starať, a si mocná! Ako
sa opovažuješ podozrievať sa alebo sa cítiť sklamaná?“ Tá pieseň, ktorá veľmi odráža ako zrkadlo, vidím svoje zrkadlo. Rovnako
by ste aj vy mali mať emocionálne chápanie a emócia by mala byť vaším zrkadlom. Mali by ste vidieť sami seba vo svojich
emóciách, ako sa správate, ako jednáte, ako hovoríte. Takí ľudia by teda vždy mali mať zrkadlo a cítiť sa vždy povznesene. Ty si
sahadža jogín a v zrkadle, v odraze, by ste nemali vidieť seba, ale mňa. Niekedy som skutočne sklamaná zo sahadža jogínov,
veľmi. Potom už len stojím pred zrkadlom a poviem si: „Vstávaj. Ty si tá, ktorá má všetky sily, ktorá má prebudené všetky čakry.
Žiadny z adventov to nemal. Ty si tá, ktorá vytvorila tento svet a ty si tá, ktorá ho musí zachrániť. Tak teraz vstaň.“ Nestratiť
odvahu, neznepokojovať sa. Len emocionálne niekedy cítim, že teraz sa musím niektorých z nich vzdať nadobro. A sú to moje
deti. Ako Matka, nie ako Guru! Pre gurua to nie je problém. A potom vo vnútri príde rozruch: „Nie, aj keby som sa ich mala vzdať,
nevadí. Musím stúpať, za každú cenu!“ A s tou silou to funguje. Takže odraz by mal byť odo mňa, niečoho, čo je ideálne pred
vami, toho, čo vám dá energiu, ako tá pieseň a nie odraz nešťastného človeka. Kristus, ktorý stojí pred vami ako v Sixtínskej
kaplnke, a nie nejaká úbohá kostra, ktora je ešte horšia ako vy. Vytvorte si teda obrazy svojej Matky, ktoré by ste mali vidieť vo
svojich emóciách a stúpajte! Toto je druhý typ pozornosti, ktorú musíte ovládať. Ten tretí je veľmi idiotský typ. Ten idiotský
pochádza z druhého typu, kde človek podlieha emóciám. To je „A“ tretieho typu. A „B“ tretieho typu pochádza z prvého typu, ktorý
je hlúpy. Máme teda dva typy ľudí, jedni sú idiotskí a druhí sú hlúpi. V indickom jazyku však jestvuje len jeden pojem, špeciálne v
maráthčine - „murkha“. Pre nich sú obe kategórie to isté. Ako keď sa kruh stretá v tom istom bode. Myslím, že anglický jazyk je



na isté účely dobrý, prinajmenšom rozlišuje medzi murkhami, môžu byť buď hlúpi alebo idiotskí. Pretože psychika je tu taká
zmätená, psychológovia to odhalili. Niektorí sú schizofrenici, niektorí sú idioti, niektorí sú hlúpi a niektorí sú somári. Takže tento
tretí typ je najhorší. Je to pre mňa najviac frustrujúce. Prilepia sa na mňa ako pijavice, stále budú hovoriť hlúposti. Idiota
nemožno vystáť, je tak? Môžu človeka nudiť. Myslím všetky tieto typy dohromady sa nazývajú murkha. Nechcem to teda
rozoberať, je toho trochu priveľa. Takže ak máte takúto pozornosť, buďte radšej ticho. Nehovorte! Len počúvajte, čo hovoria iní,
čo povedia. Sú ľudia, ktorí stále hovoria, hovoria, hovoria, od veci, zbytočne, plytvajú svojou energiou. A takíto ľudia sú vždy
priateľmi prefíkanosti. Prefíkanosť a takíto ľudia idú ruka v ruke, pretože prefíkaný chce niekoho oklamať a hlupák chce byť
oklamaný. Ako kráľ bude mať šaša, takto fungujú tieto kombinácie. Pre takých ľudí je teda najlepšie, keď mlčia. Zachovajú si
všetku svoju pozornosť, všetky svoje energie len na čistenie. Celý idiotizmus sa pominie veľmi rýchlo, ak sa pokúsite sami seba
ušetriť. Nerozprávajte, nehovorte veci, ktoré sú hlúpe, ktoré sú idiotské, buďte len ticho a pozorujte ostatných. Niekedy sa takí
ľudia môžu stať veľkolepými nástrojmi sily Boha, ak sa nedajú na hlúposti a nezmyselnosti. Toto je typ ľudí, povedala by som tri
typy, ale štvrtým typom sú ľudia, ktorí vedú život sústredenosti. Mám na mysli človeka, ktorý veľmi ťažko pracuje, povedzme v
kancelárii, je mimoriadne úspešným človekom a to a ono, tamto a toto, je veľmi sústredený. Niekto, kto pracuje veľmi dobre,
kdekoľvek s koncentrovanou mysľou, je sústredený. Domáca pani, ktorá sa stará o manžela a o deti, je veľmi sústredená, a
manžel, ktorý sa stará o svoju rodinu a svoje veci veľmi sústredene. Vedia dobre maľovať, vedia robiť veci, ich ruky sú šikovné a
všetko dokážu. Takíto ľudia však môžu mať veľmi nehybnú pozornosť, veľmi nepohyblivú, ako plast alebo môžete to nazvať ako
guma. Nanajvýš, aby sme to zlepšili, môžeme povedať, že je ako veci, ktoré som videla, že používate na izoláciu proti vode, viete,
len ju niekam nanesiete a po čase k tomu prischne. Jednoducho sa z toho nevedia dostať. Jednoducho nemôžu. Nedokážu sa z
ničoho tešiť. Pokiaľ im neukážete spis, nemôžete s nimi hovoriť. Viete, ak sa máte s takou osobou rozprávať, radšej majte so
sebou spis. A kým začnete, dáte si ho pred seba. Len ak je to v spise, len vtedy to uvidia, ak však hovoríte, povedia: „Urobte spis!“
Sú veľmi vyprahnutí a nedokážu sa tešiť zo života. Žiadna flexibilita, nedokážu byť kreatívni. Môžu byť kreatívni len vtedy, keď sa
jedná o ich štýl, ale žiadna kreativita z radosti. Takže je to takáto sústredenosť, sústredené úsilie, ktoré vynakladajú. Sú to
napríklad ľudia, ktorí sú fanatici. Silno sa vo svojom úsilí sústredia, extrémne. Takto sa rozšírili všetky tieto náboženstvá,
napríklad kresťanstvo, islam, hinduizmus a tak ďalej, lebo mali sústredené, fanatické úsilie, koncentrovanú snahu. Ak si prečítate
Pavlove listy v Biblii, uvidíte jeho koncentráciu: „Vy choďte ta, vy choďte onam a založte cirkev a urobte to...“ a „Čo ste urobili?“
Veľmi organizované. Veľmi systematické. Fungujúce presne ako bežiaci pás v stroji. A stále sa u nich prejavujú následky tej
činnosti. Charlie Chaplin to znázornil vo svojej snímke „Moderné časy“. Veľmi som sa na nej pobavila, ako pri páse postojačky
uťahoval, a potom, po niekoľkých hodinách, po nejakom čase, keď ho uvoľnili z práce, ešte stále robil takto. Tento druh
pozornosti, ktorá je sústredená, znamená na niečom prilepená, nie je prenikavá. Pretože ak sa vaša pozornosť sústredením
nestane subtílnejšou a subtílnejšou, tak to nie je to,  ale uviazne a uviaznutá pozornosť nemá pre Sahadža jogu význam. Neviem,
takí ľudia možno nikdy nebudú zachránení. Takzvaní úspešní. Pôjdu so všetkými svojimi značkami, so všetkým a Boh povie:
„Choďte naspäť, páni! Ešte ste neprešli colnicou.“ Existuje ďalšia organizácia, ktorá funguje oveľa rýchlejšie, oveľa
inteligentnejšie a je veľmi výnimočná. Takže títo ľudia budú len „zaseknutí“. Ďalej je tu štvrtý typ ľudí, ktorí sú sústredení. Sú
intenzívni, hlbokí. Prenikajú, pretože sú živými mysľami. Ich mysle nie sú mŕtve, vyprahnuté, majú živú myseľ, prenikajú. Občas
pozerám, pýtam sa niektorých ľudí: „Čo si myslíš o istom človeku?“ Okamžite viem, čo hovoria. Ak hovoria len svetským
spôsobom: „Je to fajn človek, on je zlý človek, to, ono“, potom viem, ako to je. Veľmi povrchné, plytké. Ale človek, ktorý vidí
možnosti a potenciál svojho prebudenia a problémy, ktorým človek čelí, potom viem, že je tým, ktorý sa sústredí na predmet. A
predmet Sahadža jogy vyžaduje maximum, maximum prenikavosti. Pretože Sahadža jogu, ak ste to pochopili – neviem, či ste to
pochopili, alebo či ste si to uvedomili, či nie – ale učíme sa ju prostredníctvom skúsenosti a prostredníctvom ničoho iného!
Musíte ju zakúsiť a potom jej veriť. Nie je to tak, že čo som vám povedala, je podmienenie vašej mysle. Nič také! Vyskúšate si to
sami a naučíte sa. Avšak tí, ktorí majú prenikavú inteligenciu, ktorí majú prenikavú lásku, city a tí, ktorých chápanie je obdarené
prenikavým pohybom svojho porozumenia, sú to tí, ktorí skúšajú, učia sa, zažívajú, učia sa, skúšajú, naučia sa. Nedovolia svojej
mysli, aby sa s nimi zahrávala: „Nie. Nie, nie, táto moja myseľ má skúsenosti z minulosti a je na nich postavená. Nie, musím
každý deň získať novú skúsenosť. A táto skúsenosť sa musí vo mne utíšiť, musí vo mne zostať, musí to byť moja podmienenosť.“
Sahadžajogínske skúsenosti sú dobré podmienenosti: „Ako je to možné? Videl som to, stretol som sa s tým, zažil som to! Ako je
to možné?“ Ale aj na to, aby ste mali tie najlepšie podmienenosti, je prvou podmienkou Rutumbhara PrAgnya, kde by ste mali byť
na takej úrovni, že naozaj získate tieto skúsenosti. Inak budete stále len prízemným typom človeka a môžete so mnou aj žiť,
nebudete však mať tieto skúsenosti, nebudete mať ten blažený pocit, nič, nebudete mať tú radosť. Toto prenikanie začína vašou
meditáciou a udržiavaním meditácie a klíčením semena Samádhí sa vo vás prejaví nová dimenzia. Tento druh pozornosti si
musíme vyvinúť sledovaním svojej pozornosti: Čitta Nirodh. Tak, ako dávate pozor na svoje peniaze, ako sledujete cestu, keď



šoférujete, ako sledujete svoje dieťa, keď rastie, ako sledujete krásu svojej ženy alebo starostlivosť svojho manžela. Toto všetko
dohromady, tak sledujte seba, svoju pozornosť: „Kam sa uberá? Kde zaostáva? Čo sa deje s mojou pozornosťou?“ Takí ľudia
nemajú žiadne problémy. Budete prekvapení, že keď chcú takíto ľudia niečo robiť, stáva sa to dynamickým. Môžu to vyriešiť.
Nikto nemá problém a ak je nejaký problém, s ktorým sa neustále stretáte, potom vedzte, že niečo nie je v poriadku s vami! Čosi
nie je v poriadku s nástrojom. Ak nemáte otvárač konzerv a začnete používať nôž na otvorenie, nefunguje to. Potom poviete:
„Čosi nie je v poriadku s konzervou!“ Alebo je niečo v neporiadku s vami? Nie! Nástroj nie je v poriadku a tento nástroj je potrebné
opraviť.  Ak je nástroj v poriadku, koniec koncov, so všetkými silami, ktoré máte, so všetkými požehnaniami, ktoré máte, a so
zdrojom sily, ktorý je za tým, všetko by malo vyjsť. Malo by to vyjsť. Mali ste skúsenosti, ako sa veci vypracovali. Mali ste
skúsenosti s mnohými zázrakmi, ktoré sa diali pred vašimi očami, ale pozornosť sa stále neustálila s tými skúsenosťami. Stále
„gatanubhavas“ znamená, že staré skúsenosti pokračujú. Staré identifikácie pokračujú. Stále s tým pokračujete a táto špina je
stále na vašej bytosti. Zmeňte všetko! Staňte sa novým človekom. Kvitnite ako kvet, potom ako strom a zaujmite svoje miesto.
Zaujmite svoje miesto ako sahadža jogín. Túto pozornosť je preto potrebné upriamiť. Posudzujte sami seba: Kde je vaša
pozornosť? A aký je stupeň vášho pochopenia? Aká je miera pochopenia? Je to veľmi jednoduché: musím byť spokojná. Pretože
ja som pozornosť. Ak je spokojná, potom ste svoju prácu splnili. Ale nemôžem byť potešená svetskými vecami, žiadnymi
argumentami, jedine vaším rastom. Posudzujte sa teda podľa toho. Či mi dáte kvet alebo hocičo, poteší ma to len vtedy, keď je
esencia tohto skutku, má tú výšku, má ten jedinečný prejav. Hovoríte: „Veľmi Ťa ľúbim, Matka.“ Dobre, poviete to, musím však
vidieť, že láska, o ktorej hovoríte, či konáte, má tú podstatu, ktorá mi dáva radosť. Neviete si predstaviť, aká je to vzájomná vec
medzi nami. Ja nemôžem žiť bez vás a vy nemôžete žiť bezo mňa. Je to také vzájomné. Ale z jednej strany je to absolútne
stopercentne benevolentné, či sa na vás nahnevám, či vás karhám, či sa s vami maznám, či vám hovorím: „Nerob to!“ Alebo vám
poviem: „Nepribližuj sa ku mne veľmi blízko, drž sa ďalej.“ Všetko, čo takto robím, je benevolentné, pre vaše dobro. A pre mňa je
benevolencia len jedna, aby ste boli emancipovaní, aby ste zo mňa niečo získali, aby ste zo mňa prosperovali. Ako sa Matka Zem
cíti tak nadšená, keď vidí svoj prejav v týchto krásnych zelených stromoch, je to tak. Ona je nič. Stojíme na nej, kráčame po nej.
Kde ju vidíme? Ale ona v nich vidí nás. Je to podobná situácia. Ona je tá, ktorá mení všetky ročné obdobia. „Rutumbhara“
znamená tá pozornosť, ktorá mení ročné obdobia. „Rutu“ znamená ročné obdobia. Takže ona vytvára všetky ročné obdobia, len
aby nás potešila. Čo však robíme my, aby sme potešili ju? Vyčerpávame ju, trápime ju berieme z nej všetko, znečisťujeme ju,
robíme všetky možné nezmyselné veci a potom sa rozhnevá. To isté, ona je láska. V tej istej láske sa rozhnevá a potom máte
vulkány a máte zemetrasenia a stane sa vám všetko možné. Samozrejme, trvá to, kým sa vaša matka rozhnevá. Trvá to.
Neznamená to však, že máte čas. Starajte sa o seba! Je to veľmi dôležité. Zrazu zistíte, že ste boli povznesení. Niektorí ľudia sa
jednoducho povznesú a iní sa ocitnú úplne mimo. Buďte teda opatrní, varujem vás! Dnes je teda deň, ktorý predchádza tomuto
pätnástemu dňu. A štrnásty deň sa človek musí stať vrahom. Zabijakom všetkého, čo je nevedomosť, všetkého, čo je hlúpe,
idiotské, všetkého, čo je prefíkané a všetkého, čo je precitlivené. Zbite túto časť a staňte sa sahadža jogínom, aby ste zajtra
dostali požehnania. Nech vám Boh žehná!  
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Šrí Krišna Pudža, Los Angeles (Spojené štáty), 18. septembra 1983

Keď som prvýkrát prišla do Spojených štátov, ako prvé som prišla do Los Angeles. Lebo je to miesto anjelov. Myslela som si, že
na toto veľmi sväté miesto treba prísť najskôr, ak cestujete do tejto veľkej krajiny Spojených štátov.

Ako viete, celé Spojené štáty, alebo Amerika, je Višudhi čakra. Máme tri strany Višudhi čakry. Takže stredná časť Višudhi čakry
sú Spojené štáty.

Strednej časti Višudhi čakry vládne Šrí Krišna. A jeho silou je Radha - „RA - DHA‟. „RA‟ znamená energia, „DHA‟ znamená ten, kto
podporuje energiu. „RA - DHA‟. „Dha-re-ti-saa‟. Takže ona je tá, ktorá vyživuje energiu, a tak je nazývaná Radha. Je silou Šrí
Krišnu.

Slovo Krišna je odvodené od slova - kriši, čo znamená - orať. Alebo môžeme povedať, poľnohospodárstvo sa volá „kriši‟. Ten, kto
orie a sadí semená do pôdy, robí kriši. Preto sa volá Krišna.

Semeno, ktoré zasial, je semeno duchovnosti. Bol to Šrí Krišna, ktorý povedal v sanskrite - „nainam chindanti shastrani nainam
dahati pavakah na chainam kledayanty apo na sosayati marutah‟. Čo znamená: Nie je možné - mysliac tým na duchovný život
alebo môžeme povedať večný život, alebo Ducha - nemožno ničím zabiť, žiadnou zbraňou, nemôže byť odviaty vetrom ani vysatý,
ani nič ho nemôže zničiť.

Takže Kristus prišiel na tento svet aby dokázal svojím vzkriesením to, čo povedal Šrí Krišna. A väčšina sahadža jogínov pozná
vzťah medzi Kristom a Šrí Krišnom - prečo sa volá Kristus. Slovo Kristus pochádza z toho istého - Kriši. A jeho prvé meno
pochádza zo slova Jašoda. Jašoda sa nazýva aj Dže-su alebo Je-su. Preto sa (Kriš) Kristus volá Dže-su alebo Je-su. Niektorí ho
volajú Jesu a niektorí ho volajú Džesu, kvôli Jašode, nevlastnej matke Šrí Krišnu.

Tiež viete, že Radha bola tá istá Mahalakšmi, bola to tá istá matka Krista, Mária. Všetky tieto veci vieme v Sahadža joge dokázať.
Lebo ak Kundalini stúpa hore k Višudhi čakre a ak sa tu zastaví, môžete sa opýtať - Bol Ježiš synom matky Márie? Bol synom Ra,
čo je to isté ako Radha? A Kundalini sa začne pohybovať.

Dnes teda Sahadža joga dokáže, čo bolo doteraz povedané. Dokazuje to. Nie je to len vymyslený príbeh. Lebo ľudia tomu
neveria. Myslia si, že je to všetko vymyslené. Kto bol Kristus? Kto bol Krišna? Kto bola Radha? Nakoniec, nebol žiaden Boh.

Ale dnes len v Sahadža joge môžeme dokázať, že čo hovoríme, je pravda. Lebo vďaka Realizácii ste pripojení k hlavnému zdroju.
Vaše vibrácie začnú prúdiť. Začnete pracovať ako počítač. A keď položíte akúkoľvek otázku, odpoveď k vám príde ako ohromné
vibrácie, alebo sa zastavia, alebo pocítite teplo, alebo môžete dostať pľuzgiere. Takže celý odkaz je vám odovzdaný cez vaše
končeky prstov.

Mohammed Sahib veľmi jasne povedal, že „v čase vzkriesenia budú hovoriť vaše ruky‟. Ale moslimovia vôbec nechcú hovoriť o
vzkriesení. Lebo chcú ľudí strašiť súdnym dňom. Nechcú hovoriť o čase vzkriesenia, ktorý prichádza, ktorý je prechodným
obdobím. Lebo chcú čas využiť na strašenie ľudí tým, že hovoria: „Teraz prichádza váš súdny deň‟. Teraz prichádza váš súdny
deň, a tak sú všetci z Boha vystrašení a myslia si, že teraz by mali čakať svoj súd, nič medzi tým.

V tomto je Višudhi čakra špeciálna. Višudhi čakra bola vytvorená v sobotu. Saturn je dôležitá hviezda pre Višudhi čakru. Keď
bude Saturn najvyššie, Amerika bude lepším miestom na konanie. Ale nemyslím si, že o sebe vedia veľa. Nevedia, kto sú, prečo
sú na tomto svete, aká je ich práca, čo by mali robiť alebo aký dôvod mal Boh na stvorenie Ameriky.

http://amruta.org/?p=26101


Prvou prácou Višudhi čakry v nás bolo to, keď sme sa stali ľudskými bytosťami, keď sme takto vzpriamili hlavu. Keď ste takto
vzpriamili hlavu, stali ste sa ľudskými bytosťami v takom význame, že teraz je vo vašom vedomí nový pohyb. Nový pohyb vo
vašom vedomí začal pred 6000 rokmi, keď prišiel na túto Zem Šrí Krišna. Ten nový pohyb bol, že je to Otec. Bol oslavovaný
advent Otca, a tak si ľudia v sebe vyvinuli nový nástroj nazvaný ego.

Keď bol mozog takto zdvihnutý, tak sa pyramídovo rozšíril - je to pyramída - stal sa pyramídou. U zvierat je mozog plochý. A
postupne sa dvihol. Keď bola hlava vzpriamená, keď bola prevzatá zodpovednosť dvihnutím hlavy, mozog začal rásť takým
spôsobom, že sa zmenil na pyramídu. A keď sa zmenil na pyramídu, tak sa zmenila pozornosť a bola to iná pozornosť, ako majú
zvieratá. Lebo keď vlny vášho vedomia padnú na strany pyramídy, dostanú sa do silového rovnobežníka, vďaka čomu výslednica
- výsledná sila - takto klesne, ide takto, výsledná sila je takáto - má dve strany - jedna je tu, druhá je tu. (Šrí Matadži pohybom
ukazuje y a x os grafu). Takže vedomie, alebo môžeme povedať pozornosť, namiesto toho, aby išla dovnútra, začala prúdiť von!

Takže jedna časť výslednej sily išla von a preto, keď ste sa stali ľudskou bytosťou, vaša pozornosť išla von. Sú to jedine ľudia,
ktorí majú svoju pozornosť vonku. Niežeby ju zvieratá nemali, ale pozornosť ľudí je taká, že vytvárajú reakcie.

Povedzme, že niečo vidíte. Teraz napríklad vidím dom lekára, tak v mojej mysli začnú reakcie - čo to je, čo to znamená, koľko to
muselo stáť, kde to kúpil! Ak vidíte čokoľvek, tak vám vedomie začne dávať reakcie. Nie je to tak u zvierat. Zvieratá najviac
povedia - toto musím zjesť, tamto musím zjesť, toto musím získať! Ale nepremýšľajú o tom.

Sú to jedine ľudia, ktorí zvažujú. A toto uvažovanie je kvôli pyramídovej štruktúre mozgu. A toto má zvláštnu reakciu v samotnom
mozgu, že si začneme budovať svoje vlastné ego, svoje vlastné mýty, svoje vlastné mentálne predstavy. A keď si vytvoríme svoje
vlastné mentálne predstavy, tak toto ego si začne vytvárať: „Ja viem!”, “Čo je na tom zlé?“ prichádzajú všetky tieto nezmyselné
veci. A keď to raz začne fungovať, začne stúpať balón ega. Začne zatláčať druhý balón, ktorý v nás bol, je to superego - ako u
zvierat. A potom príde do stredu. Tak sme sa teraz stali normálnymi ľudskými bytosťami. Ale potom začneme svoje ego
zväčšovať. Začne prekrývať superego a nastáva kalcifikácia, ktorou si vyvinieme svoje Ja-stvo.

Toto všetko nastáva potom, ako sme vzpriamili hlavu, zodvihli hlavu a už viac nie sme ako zvieratá. Takže Višudhi čakra hrá
veľmi dôležitú úlohu v ľudskej evolúcii. Rozvinutím vašej Višudhi čakry ste sa v prvom rade stali ľuďmi. Po druhé, pretože je to
čakra Otca, ktorý sa opäť stal prvotný - ako to nazývate (v marathi) … makrokozmos.

Stali sa makrokozmom. Ste mikrokozmom a Otec je makrokozmos. Stali ste sa tým vďaka Višudhi čakre, ktorej vládne Šrí
Krišna, ktorý sa stal tým makrokozmom nazývaným Viráta. V mozgu je vyjadrený v tejto časti (Šrí Matadži ukazuje na čelo). V
tejto časti hlavy. Tu ste začali prejavovať svoje kvality makrokozmu - v tomto mieste.

Táto Višudhi čakra má svoje zvláštnosti - vždy hovorievame, že zodpovednosť je na mojich ramenách. Vždy hovorievame -
zodpovednosť je na mojich ramenách. Dôvodom je, že Višudhi čakra vám dáva zmysel pre zodpovednosť. A viete, preto sa
Američania cítia zodpovední za celý svet. Prirodzene! Je to úplne jasné, že sa cítia zodpovední za celý svet. Ale ako si
uvedomujú svoju úlohu ako zodpovední ľudia, to je už niečo iné. Cítia, že sú zodpovední, ale ako zodpovední ľudia, musia
pochopiť, že majú byť ideálom. Ideálom.

Lebo človek, ktorý je v rodine zodpovedným, musí byť pre ostatných ideálom. Povedala by som, že to veľmi dobre začalo za čias
Abrahama Lincolna. Začalo to veľmi dobre. Keď ste začali hovoriť o demokracii, demokracia nie je nič iné, len kolektivita. Začal
hovoriť o kolektivite ľudí pre ľudí. To všetko ukazuje, že zmysel pre kolektivitu začal práve v tejto Višudhi čakre. Ale potom, len
ľudia, ktorí sú v strede, môžu zostať normálnymi. Ale tí, ktorí sa príliš sklonia, alebo ktorí sa príliš zaklonia, trpia problémami.

Tí, ktorí sa klaňajú druhým, sú tí, ktorí dostanú superego. Stali sa prehnane pokornými, ako sú rozvojové krajiny. A tí, ktorí sa
zakláňajú, sú ľudia, ktorí sa snažia druhých ovládať. Majú ego. Vďaka náhlym Božím požehnaniam odhalili mnohé veci. Ego sa
začalo v Amerike príliš rozvíjať.



Ale ego je ako balón, ako som vám povedala. A drží vás, lietate vo vzduchu. A keď ste vo vzduchu, stanete sa povrchnými ľuďmi.
Nemáte žiadne ukotvenie. Ale má to jednu výhodu. Ak viete, že lietate vo vzduchu, môžete mať úplný komplexný nadhľad. Úplnú
víziu celku, ak sú vaše oči čisté a vaše zámery sú jasné.

Ďalšou vecou, ktorá sa stala ich príchodom sem, bol problém, že cítili, že sme veľmi nový národ. Má to výhodu a rovnako aj
nevýhodu. Výhodou je, že ak ste nový, je to veľmi dobré, lebo sa veľmi ľahko môžete zmeniť na niečo lepšie, lebo vo vašej mysli
niet žiadnych podmieneností.

Ste veľmi čistý, úplne pripravený niečím sa stať. Alebo je možné, že ste tak nový, že ste užasnutý všetkým, čo je staré. Čo je veľká
pravda o Američanoch, keď kupujú všetky staré mosty z Anglicka a vozia ich sem. A túžba po starých veciach je príliš veľká.

A tak všetko, čo je nové, je pre nich absurdné! Takže možno aj Sahadža joga je pre nich absurdná vec. Lebo podľa nich je to
niečo nové. Lebo sú novým národom, tak začali odhadzovať všetko, čo je nové. Je to absurdné.

Musíme povedať, že Sahadža joga je dnes najstarodávnejšou vecou. Začala s vesmírom a teraz prišiel bod vyvrcholenia, lebo je
to živý proces. Keď vidíte na strome kvet, je to prvý nový kvet. Ale kvet musel vyrásť zo semienka, ktoré má najskôr korene,
potom kmeň, potom listy a až potom sa stane kvetom. Takže aj keď vyzerá ako nový kvet, má za sebou veľké dedičstvo.
Rovnako Sahadža joga je starodávna, tak ako vesmír.

Ale pre ľudí, ktorí tak prahnú po tradicionalizme, je zložité rozpoznať, čo je skutočná tradícia. Jedine tradiční ľudia môžu poznať,
čo je skutočná tradícia. Keď som poslednýkrát prišla do Ameriky bola som šokovaná z človeka, ktorý prišiel so mnou robiť
rozhovor. A keď hovoril, opýtal sa ma na pána, ktorý je podľa indického uhla pohľadu najnetradičnejším. Jeho meno bolo
Ramakrišna Paramhamsa. Oženil sa so ženou, ktorú urobil matkou. Myslím, že to nikto neurobil. Rama to neurobil. Krišna to
neurobil. Je to úplne absurdné. Ale pre nich to bol najtradičnejší človek. A povedal mi: „Matka, vaša Sahadža joga nie je tradičná,
ak neveríš v Ramakrišnu.“

Za posledných päťdesiat - šesťdesiat rokov prišlo veľa takýchto neo-tradičných ľudí. Ďalším je tento Pondicherry. Ďalšia
absurdná situácia. Túto ženu nazýval matkou a jeho vzťah s ňou je dvojzmyselný. Neviete, aký je medzi nimi vzťah. Toto je niečo,
čo je v indickej tradícii nemožné.

S každým musíte mať úplne jasné vzťahy. Nemôžete mať dvojzmyselné vzťahy. Ani priateľ ani manželka či matka alebo sestra.
Takáto situácia je najnetradičnejšia. To by nikomu ani nenapadlo. Myslím, že vy, Indovia viete, že toto nie je možné. Je to
absurdné. Ale pre niektorých je (Ramakrišna) tradičný.

Čo sa stalo asi pred šesťdesiatimi rokmi, myslím v čase môjho narodenia. Negativity začali dostávať nové formy, lebo chápali
západnú pomätenosť. Ak si ich všimnete, všetci sú v tomto západní. Prevzali západný zmätok pre svoj vlastný prospech.
Používajú ho pre svoj úžitok. A v tomto západní ľudia zlyhávajú, aby ich odhalili.

Raz som bola u jungovcov a mala som k tým ľuďom hovoriť o Sahadža joge a Jungovi. O Jungovi som sa dozvedela, len keď
zomrel, lebo bol o ňom krátky článok. Nikdy som neštudovala psychológiu. Samozrejme som sa snažila naučiť nejakú slovnú
zásobu, aby som k nim hovorila. Myslela som, že možno budem niekedy aj k nim hovoriť. A títo jungovci, všetko veľkí intelektuáli
a veľkí ľudia, sedeli predo mnou.

… prezident americkej spoločnosti Junga. Len som si predtým prelistovala knihu a videla som nejaké diagramy, ktoré ma
skutočne zmiatli. Prvú predstavu, ktorú majú, samozrejme, to sú všetko Jungove mentálne predstavy. Neobviňujem ho, lebo on
dostal Realizáciu, ale nevedel, ako bol tento stav vytvorený, aká bola štruktúra tohoto stavu a jeho pohyb bol stále ako u hľadača,
ktorý hľadá to, ako získal Sebarealizáciu.

A všetky pohyby boli lineárne. Nerozširovali sa z jedného bodu všade. Nebolo to dosť integrované. Myslia si, ukazovali, že



naspodku je nevedomie, ktoré sa nikdy nestane vedomím. Na tom je nevedomie, ktoré sa môže stať vedomím. Potom je
podvedomie a na vrchu je ego. Poviem vám, bol to úplný zmätok.
Povedala som im, pozrite, aj samotné slovo nevedomie je zmätočné. Čo myslíte tým nevedomím? Všetko, čo necítite vo svojom
centrálnom nervovom systéme, je nevedomie - tak? Ale čo to znamená? Podvedomie necítime. Tak aj podvedomie je nevedomie.
Všetko to, čo necítime - napríklad existujú určité zvuky, isté frekvencie, ktoré vôbec nepočujeme. Počujeme to, čo je pre nás ako
ľudí tolerovateľné. Vy vedci to všetko viete. Nepočujeme všetko.

Takže všetko nevedomie znamená, že je pomiešané vrece. Všetky typy spolu zamiešané. Ale viete, Boh nie je zmätená osoba. On
je jasný džentlmen. Vie, čo robí. Je najlepší organizátor. Ako by to mohol takto dať do vreca, že na spodok nevedomie, na to
nevedomie, ktoré sa stane vedomím, na to podvedomie, na to vedomie a na to všetko ego! Tak zostupujete dole a nesiete si v
sebe toto všetko a kam sa dostanete? Ako pôjdete?

Takže prvou chybou bolo tvrdenie, že existujú vrstvy jedna na druhej - tak to nie je. Sú umiestnené vertikálne. Ego je na pravej
strane a superego je na ľavej strane. Budúcnosť je na pravej strane a minulosť na ľavej strane. Takže podvedomie je na ľavej
strane a nadvedomie na pravej strane. A stredná cesta sa udržiava čistá. Myslím, že v každej organizácii, povedzme, že idete na
letisko, tak to nie je tak, že by ste museli prejsť cez steny, aby ste sa dostali do lietadla.

Ak my ľudia nerobíme také hrozné chyby, akoby Boh mohol robiť také chyby? Bolo teda úplne nesprávne takto rozmýšľať. Takže
stredná cesta je v strede, zatiaľ čo pravá strana je vpravo a ľavá strana je na ľavej strane. A do podvedomia nemusíte vôbec
chodiť. Lebo sa snažili ospravedlňovať tých ľudí, ktorí ich učili hypnotizovať alebo sa ich pokúšali hypnotizovať, alebo im dať
novú skúsenosť - to všetko bolo nevedomie, to by sme mali akceptovať. Dokonca ak niekto začal odrazu skákať, povedali: „Ó, to
je úžasné.“

Takže vnemy, ktoré získate z podvedomia alebo z nadvedomia, boli prijímané ako niečo veľké. Povedala by som, že to bol
zmätok vašich intelektuálov. Úplný. Ale nie je to tak. Vaša cesta je priama. Pre Kundalini je úplne priama. Jediná vec pre toho, kto
má stúpať, je len to, že sa to musí stať - to je všetko. Inak je to všetko veľmi dobré, nemusíte chodiť do toho hrozného
podvedomia.

Keď som im to povedala, boli udivení. Povedali - Matka je to tak jednoduché. Povedala som - je to veľmi jednoduché. Vaše
nevedomie je rozdelené na štyri. Jedno je kolektívne podvedomie, jedno je kolektívne nadvedomie, jedno je, môžeme povedať,
kolektívne peklo a na vrchole je superkolektívne vedomie.

Takže kam máme ísť? Mali by sme poznať cieľ. Potom ho musíme dosiahnuť.

A takto sa ľudia s týmto problémom zaplietli s Muktanandom. Áno, opýtali sa ma - Čo je na Muktanandovi zlé? Prečo je tak
nebezpečný? Jedna pani, chúďatko, prišla a povedala - išla som tam, zlomila som si chrbát a nadobro som skončila. On je tak
nebezpečný človek. Lichotil mi. Išla som tam a neviem, čo sa stalo s mojím chrbtom. Nemohla som sedieť viac ako desať minút
na jednom mieste, musela som vstať. A mala som vibrátor a vždy som si to musela takto dávať. Ako som povedala, vidíte to
nebezpečenstvo.

Potom začali ďalšiu teóriu, že ak máme prísť k Bohu, musíme trpieť. Prečo? Myslím, že to v žiadnom prípade nie je nápadom
Boha. Prečo by sme mali trpieť? Nechal trpieť Krista pre vás - teraz je to hotové. Radšej netrpte. Vôbec nie je potrebné, aby ste
trpeli.

Takže všetky tieto nápady prenikli do západných ľudí. A tieto mentálne predstavy prijali bez porozumenia toho, čo sa píše v iných
knihách. Mali by sme vidieť. A mohli by ísť maximálne do šesťdesiatych rokov, kde všetci títo hrozní ľudia, ktorí prišli do Indie,
veľmi plytkí ľudia, videli nejaké tantrické knihy, lebo chceli ospravedlniť Freuda pomocou indickej kultúry. Tak vzali tantrické,
erotické veci a to všetko a priniesli tieto knihy a niektoré prečítali – nepoznám, aké knihy - aby povedali, že Kundalini je v žalúdku,
niektorí hovoria v mozgu. Myslím, že nevedia, kde je Kundalini. Píšu veľké knihy. Viete si to predstaviť? Napísali také veľké knihy.



Ak sú knihy napísané, tak nie každá kniha je Písmo. Ale pre nich, ak je to napísané v knihe, tak je to Písmo. A tak začal celý ten
zmätok. Títo ľudia prišli, využili to a teraz sa stali veľkými guruami s množstvom peňazí. Bohatí ľudia. Ale teraz, keďže Božia ruka
je veľká, tak jeden po druhom vychádzajú z hláv ľudí. A teraz dúfam, že príde deň, keď ľudia uvidia svetlo.

Takže úlohou Sahaža jogy je upevniť vo vás pravdu. Nemôžeme mať členstvo. Nemôžeme do toho nikoho zapísať. Nemôžeme
ich nazvať značkovými sahadža jogínmi. Je to rast človeka, ktorý musí byť vidieť.

Urobila som veľa prednášok o ritambara prAgnya a o tom všetkom a myslím, že pre každého sahadža jogína je nevyhnutné
počúvať tieto prednášky, prechádzať cez ne, porozumieť im a meditovať, aby ste rástli. Lebo to nie je umelá vec, ktorú môžeme
vytvoriť. Je to živý proces, živej energie, živého Boha. Takže to musí rásť. Nevyrastie to premýšľaním, ale nepremýšľaním tomu
dovolíte rásť viac a viac.

Ak to začne vo vás rásť, len potom si uvedomíte, kým ste. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť tento stav supervedomia a upevniť
sa v ňom. Až potom budete vedieť, o čom hovorím.

Dnešná pudža je niečo iné. Čo je Pudža? Môžete (vy ľudia) povedať, čo je pudža? V skutočnosti som mala včera pudžu a pre mňa
to nie je jednoduché znášať pudže, úprimne povedané. Lebo vibrácií je tak veľa, že neviem. A potom som išla na letisko - dve
hodiny sme vyberali vibrácie a dávali ich všade na New Yorskom letisku. Bolo to potrebné. Fungovalo to.

Lebo vibrácie začali prúdiť s ohromnou silou a ak ich vy neabsorbujete, trvá to nejaký čas, kým sa vytratia z môjho tela. Dosť ma
to zaťažuje. Ale ak vyprchajú, tak sa cítim lepšie a hovorením mantier sa stane jedna vec, prebudíte v sebe božstvá a začnete
prijímať vibrácie. A keď sú vaše božstvá prebudené, tak sú prebudené cez silu božstiev, ktoré sú vo mne - musia veľmi ťažko
pracovať, aby to urobili, a preto vyžarujú príliš veľa vibrácii, ktoré musíte absorbovať, keď sú prebudené vaše božstvá. Takto to
funguje. Nemôžete to opísať slovami. Nemôžete to povedať slovami. Je to udalosť, ktorá sa musí stať.

Veľa ľudí, ktorí prišli po prvýkrát do Sahadža jogy, môže na začiatku ísť trochu takto (Šrí Matadži zamávala rukami). Postupne sa
usadia, prídu k sebe, vyrastú v tom, potom sú v poriadku. Niektorí sú za jeden deň vystrelení a sú tam. Niet v tom žiaden rozdiel.
Lebo je to vec rastu, tak to musí rásť. U niektorých ľudí je pôda tak úrodná alebo tak nejako, že to rýchlo funguje. Nikto by nemal
nikoho obviňovať. A obzvlášť nikto by sa nemal cítiť vinným, lebo to je Višudhi na ľavej strane.

Zvlášť pre Ameriku nosím tento kameň, ktorý sa nazýva čierny zafír. Lebo je to kameň Šrí Krišnu. Je to kameň Višudhi čakry.
Každá čakra má svoj kameň. A toto je kameň Višudhi čakry, tak ho nosím, ako som prišla do Ameriky. A dúfam, že dnešné
uctievanie prinesie tejto krajine potenciál prebudením božstiev, samotného Šrí Krišnu, ktorý je zodpovedný. Tým, že ho potešíte.
Tým, že začne byť aktívnym. Má ohromné kvality a jednou z jeho najväčších kvalít je, že má sanwahra šakti, pomocou ktorej
môže zabiť démonov. A všetci títo démoni, ktorí sa tu usadili, sa skutočne pomýlili. Lebo ak je toto miesto Šrí Krišnu, tak sú na
veľmi nebezpečnom mieste. Lebo ak sa tu raz prebudí, tak všetci títo skončia jeho sudaršana čakrou, ktorú má v ruke, a môže ich
zabiť jedného po druhom.

Ale najskôr ho treba potešiť a musí sa prebudiť a musí byť „prasanna‟. To je to správne slovo. Prasanna znamená byť potešený.
A potom to funguje.

Takže dnes budeme mať najskôr Ganeša pudžu, krátko, lebo Ganeša pudža je pre upevnenie nevinnosti. Nevinnosti miesta. Ak je
raz nevinnosť upevnená, to je to najdôležitejšie. Je to podstata všetkého. Ganéša je podstata. A potom budeme mať Šrí Krišna
pudžu a potom pudžu Devi, Sily. Takto budeme mať tri pudže - jednu po druhej, ale každú len krátko. Dobre?
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Šrí Ekadeša Rudra Pudža, Faggeto Lario, Como (Taliansko), 16. septembra 1984 Dnes robíme mimoriadnu pudžu, ktorá sa koná
pre slávu Ekadeša Rudry. Rudra je deštrukčná sila Šívu, Ducha. Jedna sila, ktorá je mu vlastná, je odpúšťanie. Odpúšťa, lebo sme
ľudia, robíme chyby,robíme zlé veci, necháme sa zlákať, naša pozornosť je narušená - takže nám odpúšťa. Tiež nám odpúšťa, keď
si poškodíme svoju cudnosť, keď robíme nemorálne veci, kradneme a robíme veci, ktoré sú proti Bohu, keď hovoríme proti Nemu.
Tiež nám odpúšťa naše povrchnosti, žiarlivosť, našu žiadostivosť, náš hnev. Rovnako odpúšťa naše pripútanosti, obmedzenú
závisť, namyslenosť a tiež vlastníctvo. Odpúšťa naše egoistické správanie a tiež našu podriadenosť nesprávnym veciam. Ale
každá akcia má reakciu a keď odpúšťa, tak si myslí, že vám udeľuje veľkú značku milosti a táto reakcia v ňom vytvára hnev proti
tým, ktorým bolo odpustené a ďalej sa snažia robiť väčšie chyby. Obzvlášť po Realizácii, lebo Realizácia je také veľké
požehnanie. Dostali ste svetlo a ak sa v tomto svetle držíte svojho hada, tak narastá Jeho hnev, lebo vidí, akí ste boli hlúpi.
Povedala som, že obzvlášť po Realizácii je oveľa citlivejší na ľudí, ktorým bolo odpustené a ktorí dostali tak veľkú vec, akou je
Sebarealizácia a stále robia zlé veci, tak potom sa hnevá oveľa viac. Takže v rovnováhe sa začína zmenšovať odpúšťanie a hnev
začína narastať. Ale ak odpustí a ako dôsledok tohoto odpustenia cítite vďačnosť, tak k vám začnú prúdiť Jeho požehnania. Dá
vám obrovskú schopnosť odpúšťať druhým. Upokojí váš hnev, utíši vašu chtivosť, ukľudní vašu nenásytnosť, Jeho požehnania k
nám prichádzajú ako nádherná kvapka rosy a my sa zmeníme na skutočne nádherné kvety a začneme žiariť na výslní Jeho
požehnaní. Používa svoj hnev alebo svoju deštrukčnú silu na zničenie všetkého, čo sa nás snaží trápiť. V každom ohľade, v
každom smere ochraňuje realizované duše. Negatívne sily sa snažia útočiť na sahadža jogínov ale vďaka Jeho ohromnej sile
ochrany sú všetky neutralizované. Pomocou jeho vibračného vedomia sme vedení na správnu cestu. Všetky jeho nádherné
požehnania sú opísané v 23. žalme, je to tak, 23. žalm… Pán je mojím pastierom. Je tam všetko opísané, ako sa o vás stará ako
pastier. On sa ale nestará o zlých ľudí. Tých zničí. Tí, ktorí prišli do Sahadža jogy a stále pokračujú so svojou zlou povahou, tých
zničí. Tí, ktorí prídu do Sahadža jogy a nemeditujú a nestúpajú, tých zničí, alebo sú zo Sahadža jogy vyhodení. Tí, ktorí reptajú
proti Bohu a žijú spôsobom, ktorí nie je hoden sahadža jogína, tých odstráni. Tak jednou silou ochraňuje a druhou vyhadzuje. Ale
ak sa jeho deštrukčné sily príliš rozvinú, tak to voláme: "Teraz je aktívna Ekadeša Rudra." Táto Ekadeša Rudra sa prejaví, keď
samotný Kalki začne konať, čo znamená, že ničivá sila zničí všetko, čo je na tejto zemi negatívne a zachráni všetko pozitívne. Tak
pre sahadža jogínov je veľmi potrebné urýchliť svoj vzostup, neuspokojiť sa so spoločenským alebo manželským životom, alebo
so všetkými požehnaniami, ktoré vám Boh dal. Vždy sledujeme to, čo Boh pre nás urobil, aké vykonal zázraky, ale my musíme
vidieť, čo sme my urobili pre seba, čo robíme pre svoj vzostup a rast. Jedna z jedenástich … Ekadeša znamená jedenásť, päť
prichádza z pravej strany vášho Voidu a päť z ľavej strany vášho Voidu. Prvých päť na ľavej strane pochádza z toho, ak ste sa
klaňali nesprávnym guruom alebo ak ste čítali nesprávne knihy, alebo ak ste boli v spoločnosti nesprávnych ľudí, alebo ak ste
sympatizovali s ľuďmi, ktorí nasledovali nesprávne cesty, alebo vy sami ste boli agentami alebo guruami týchto zlých ľudí.
Týchto päť problémov možno vyriešiť, ak sa úplne vzdáme všetkého zlého, čo sme robili. Ako povedal Mohamed Sahib: "Musíte
biť šatana, čo znamená Satana, pomocou topánok." Ale toto treba urobiť nie mechanicky, ale zo srdca. Mnoho ľudí, ktorí prišli do
Sahadža jogy, mi povedia: "Môj otec nasleduje toho gurua, ten otec nasleduje tamtoho gurua." A zapletajú sa so svojím otcom,
sestrou, tým, tamtým a snažia sa ich dostať od tých guruov a tiež sa zapletú. Alebo niektorí z nich podľahnú iným silám. Ako
viem od Maureen, ktorá bola so mnou, a jej rodičia a svokrovci povedali, že to dieťa musí byť pokrstené. Ja som jej povedala -
nemôžeš dať pokrstiť to dieťa, je to realizovaná duša. Ale nedokázala sa im postaviť a vzala dieťa na krst a dieťa začalo byť veľmi
divné - bolo skutočne ako šialené. Teraz sa toho všetkého vzdala, a tak bola zachránená. Ale povedzme, že by mala ďalšie dieťa
a urobila by to isté, druhé dieťa by dopadlo veľmi, veľmi zle. Problémom sahadža jogínov je, že ktokoľvek, kto príde na program
Sahadža jogy, si myslí, že je sahadža jogín - nie je to tak. Buď by ste mali mať silnú vnímavosť alebo by ste to mali cítiť vo svojom
tele, alebo by ste mali rozumieť svojou inteligenciou, čo je Sahadža joga. Človek, ktorý je stále negatívny, je vždy priťahovaný k
druhému, ktorý je veľmi, veľmi silno negatívny, a nerozumie tomu, že ten druhý človek je tak silno negatívny, ale urobí to naňho
dojem. Za takýchto okolností je takáto osoba zasiahnutá tou negatívnou osobou a Šíva ho nemôže ochrániť. Človek by nemal
chovať sympatie k nikomu, kto je negatívny, či je to šialenec, či je s ním niečo v neporiadku, či je to váš príbuzný, alebo čokoľvek.
Vôbec žiadne sympatie, naopak, mal by tu byť istý druh hnevu na toho človeka. Určitá odpútanosť, nahnevaná odpútanosť. A táto
nahnevaná odpútanosť je jediné, kedy sa máte hnevať. Ale videla som ľudí, ktorí sa hnevali na veľmi dobrých sahadža jogínov, ale
nie na svojich manželov alebo manželky, ktorí sú extrémne negatívni. Takže ak Ekadeša Rudra začne konať na týchto piatich
stranách, môžeme povedať, že sa pohybuje doprava, lebo prichádza zľava a pohybuje sa doprava, tak sa človek začne stávať
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negatívnym, lebo koná so svojím egom. Taký človek môže prevziať situáciu do svojich rúk a povie: "Som taký a taký sahadža
jogín a som taký, mali by sme urobiť toto a takto by sme sa mali správať" a začne ľuďom diktovať. Môže urobiť čokoľvek. A
niektorí polovičatí alebo niektorí nedopečení sahadža jogíni sa môžu snažiť mu porozumieť, ale väčšina to bude vedieť: "Tento
človek je mimo, je na ceste preč!" Takže všetky tieto veci vedú k rozvoju ľavej strany alebo na hlave to môžeme pomenovať pravá
strana vašej medha, táto vrstva, mozgová vrstva sa v jazyku sanskrit nazýva medha. Pravostranné pochádzajú z myšlienok ľudí
ako: "Ja sám som veľký guru." Začnú tiež kázať o Sahadža joge, akoby sa stali veľkými guruami. Poznali sme nejakých ľudí, ktorí
robili veľké prednášky na každom programe a nikdy nedovolili púšťať moje pásky a podobne. Myslia si, že sa teraz stali
expertami. Ďalej niektorí z nich povedali, že teraz sme sa stali tak veľkými, že nepotrebujeme robiť žiaden fútsok ani nič podobné,
nepotrebujeme meditovať - je zopár aj takýchto. A potom sú takí, čo hovoria: "Hriech sa nás nikdy nedotkne, teraz sme sahadža
jogíni, sme veľké rozvinuté duše." Ale najhorší sú tí, ktorí používajú moje meno hovoriac: "Matka to povedala a ja vám to hovorím,
lebo to Matka povedala." - aj keď som nikdy nič také nepovedala, všetko je to faloš. Existujú ľudia, ktorí používajú peniaze
Sahadža jogy a takýmto spôsobom využívajú Sahadža jogu, niekedy využívajú aj sahadža jogínov. A takíto ľudia sa stanú veľmi
neblahými. Ktokoľvek, kto sa pokúša o takéto veci, pôjde s hanbou preč zo Sahadža jogy. Ale nik by sa k takému človeku nemal
približovať, nemal by mať s ním nič spoločné, žiadne sympatie. Lebo táto neblahosť každému ublíži v rôznej miere, takže je lepšie
takých ľudí držať mimo. Keď sa týchto desať Ekadeší v človeku rozvinie, tak s určitosťou taký človek dostane choroby, ako
rakovina a hrozné neliečiteľné choroby. Obzvlášť, keď sa rozvinie jedenásta, ktorá je presne tu, je to čakra Viráty, čo je kolektivita,
keď je aj táto napadnutá, tak sa človek tej choroby nemôže zbaviť. Ale tieto… z týchto ak sa spojí čo i len päť, povedzme s
Muladhárou alebo s Agnyou, tak dostanú veľmi vážne špinavé choroby. Preto vždy hovorím, aby ste si dali pozor na svoju Agnya
čakru, lebo to je jedna z najhorších vecí, keď sa raz začne spájať s týmito Ekadešami, časťou Ekadeší, človeku sa môže stať
čokoľvek. Môže ho stretnúť hrozná nehoda. Môže ho zrazu niekto udrieť, môže ho zabiť. Čokoľvek sa môže stať takému človeku,
ktorý má pravú Agnyu a ktorúkoľvek z Ekadeší, vpravo či vľavo. To znamená, týchto päť, ktorákoľvek z týchto piatich ak sa
skombinuje s Agnya čakrou, tak ochranná sila Boha je na minime. Takže na to, aby ste si udržali svoju Agnya čakru v poriadku,
povedzeme, že teraz hovorím, teraz by ste ma mali nepretržite sledovať tak, aby tu bolo bezmyšlienkové vedomie a Agnya čakra
sa upokojí. Ale nevenujte stále pozornosť veciam tu a tam. Potom zistíte, postupne sa vaša pozornosť neutralizuje do
bezmyšlienkového vedomia a vaša pozornosť sa tak upevní, že sa nebudete kvôli ničomu trápiť. Nikto sa vás nemôže dotknúť v
bezmyšlienkovom vedomí, je to vaša pevnosť. Človek si musí upevniť bezmyšlienkové vedomie pomocou meditácie, to je
znakom, že stúpate vyššie. Veľa ľudí medituje a hovorí: "Dobre Matka, meditujeme." Robia to mechanicky a hovoria: "Áno, urobil
som to, urobil som to a urobil som to!" Ale dosiahli ste minimálne svoje bezmyšlienkové vedomie? Cítili ste váš chladný vánok
vychádzať z vašej hlavy? Inak ak robíte veci mechanicky, to vám nepomôže, nepomôže to vám ani nikomu. Takže po Realizácii
ste veľmi dobre chránení, máte všetky požehnania a veľkú budúcnosť, tiež máte veľké možnosti úplného zničenia. Ak by som
mala povedať analógiu, šplháte sa a každý podporuje váš výstup, držia vám palce a existuje veľa vecí, ktoré vás chránia, aby ste
vystúpili hore, tiež nie je možné, aby ste spadli kvôli chybám, ale ak sa snažíte odstrániť svoje spojenia s Pravdou a s Láskou a
stále sa pokúšate udierať do ľudí, ktorí sa snažia vás podporovať, tak potom spadnete z veľkej výšky. Z väčšej výšky. Myslím tým,
čím vyššie vystúpite, tým hlbšie padnete a tiež s väčšou silou, oveľa hlbšie. Ale Božské vynakladá všetku snahu, dostávate
všetku podporu, všetku starostlivosť. Ak napriek tomu chcete spadnúť, potom z tej výšky je to veľmi nebezpečné. Ale Ekadeša
Rudra vtedy, v takom čase, keď sa niekto snaží ublížiť podstate Sahadža jogy, potom, ako bol v Sahadža joge, udrie vás to tak
silno, že celý ten útok je veľmi rozsiahly. Ale celá rodina môže byť ochránená, ak niektorí z rodiny robia prácu Sahadža jogy,
mohla by byť ochránená. Ale v prípade rodiny, ktorá je stále proti sahadža jogínom a snaží sa im ubližovať, môže byť úplne
zničená veľmi zlým spôsobom. Tieto Ekadeša Rudry prichádzajú, ako som vám povedala, z Voidu. Takže môžeme povedať, že
ich ničiaca časť pochádza hlavne z Voidu. Ale tieto všetky sily sú dané jednej osobe, ktorou je Mahavišnu, je to Pán Ježiš Kristus.
Lebo On je podporou celého vesmíru. Je zosobnením Omkary. Je zosobnením vibrácií. Takže ak sa On rozhnevá, tak sa celý
vesmír začne lámať. Zosobňuje silu Matky, ktorá preniká do každého atómu, do každej molekuly a do každého človeka, do
všetkého, čo je živé a neživé, ak je raz vyrušený, tak je všetko v nebezpečenstve. Takže tešiť Krista je veľmi dôležité. Kristus
povedal: "Musíte byť ako malé deti." Znamená to, že nevinnosť, čistota srdca je najlepšou cestou, ako ho potešiť. Obzvlášť na
západe si ľudia príliš rozvinuli svoje mozgy, snažia sa hrať so slovami a myslia si, že nikto nevie, čo robia. Všetci títo musia
vedieť, že všetko, čo máte urobiť, je poznať Boha. Ak nie ste v srdci čistí, tak je pre každého nebezpečné tváriť sa ako dobrý
sahadža jogín. Takíto ľudia nie sú posadnutí, nemajú ani predsudky, nie sú ani egoistickí, ale sú to veľmi prefíkaní, vychytralí
ľudia a sú si dosť vedomí toho, čo robia. Ale sú tiež ľudia, ktorí sú tiež posadnutí, a tak sa v tom snažia sami seba zničiť a plačú a
nariekajú a robia všetko možné. Niektorí si myslia, že ak si ublížia alebo urobia niečo extrémne, tak Boh bude šťastný - smutne sa
mýlia. Ak sa nedokážete tešiť v Sahadža joge, tak vedzte, že s vami nie je niečo v poriadku. Ak nemôžete byť šťastní v Sahadža



joge, tak musíte vedieť, že určite je s vami niečo zlé. Ak sa nemôžete tešiť spoločnosťou sahadža jogínov, tak si buďte istí, že s
vami je niečo zlé. Ak sa nemôžete smiať a oceňovať veľkosť Boha, tak je s vami niečo zlé. Ak sa stále trápite s negatívnymi ľuďmi
a ich problémami, tak vedzte, že s vami je niečo zlé. Ak chováte sympatie k negatívnym ľuďom, tak tiež je s vami niečo zlé. Ale ak
sa hneváte na negatívne a všetko, čo je negatívne proti Sahadža joge, tak ste tam. Keď tieto sily dozrejú, tak sa sami stanete
silou Ekadeša Rudry. Každý, kto sa vás pokúsi uraziť alebo vám nejako ublížiť, stroskotá. Stalo sa to mnohým, ktorí sa ma snažili
urážať alebo akokoľvek my ubližovať … Niekedy sa o nich bojím. Takže človek by mal byť tak nastavený, že sa stane Ekadešou.
Takých ľudí sa nikto nemôže dotknúť. Ale taký človek je plný súcitu a odpúšťania. Dôsledkom toho Ekadeša pracuje ešte
rýchlejšie. Čím viac ste milosrdní, tým mocnejšia sa stáva Ekadeša. Čím viac ste kolektívni, tým viac Ekadeša koná. Mnohí majú
zvyk uzatvárať sa do svojej samoty a hovoria: "Ó, radšej budeme doma, a tak je to dobre." Ale nevedia, o čo prichádzajú. Môžete
mať rôzne skúsenosti s druhými, mali by ste držať spolu, vždy navštevovať programy, viesť, ísť dopredu, vypracovať to a tisíckrát
budete požehnaní. Ekadeša Rudra sú dohromady všetky sily deštrukcie, povedala by som. Je to deštručná sila Šrí Ganéšu. Je to
deštrukčná sila Brahmu, Višnua, Mahešu. Je to deštrukčná sila Matky. Je to deštrukčná sila Ganešu … a týchto štyroch - Bhairava
a Hanumana, Kartikeya a Ganeša. Tiež sú to sily Sadašivu a Adišakti. Ekadeša sú všetky deštrukčné sily všetkých inkarnácií.
Nakoniec ale nie posledné, je to deštrukčná sila Hiranyagarbha, čo je kolektívny Brahmadeva. A keď táto sila koná, tak každý
atóm exploduje, celá atómová energia sa mení na deštrukčnú silu. Takže Ekadeša Rudra je úplná deštrukčná sila. Je extrémne
silná, výbušná, ale nie je slepá. Je utkaná mimoriadne jemne a s veľkým rozlišovaním. Obchádza všetko dobré a útočí na zlé veci
a v správnom čase udrie na správne miesto, priamo, bez toho, aby udrela na niečo dobré, čo sa tam nachádza. Povedzme, že
pohľad Ekadeša Rudry sa zameriava na niekoho a medzi tým je tam niečo, čo je božské, alebo niečo, čo je pozitívne, tak cez
pozitívne prenikne bez toho, aby tomu ublížila a udrie na negatívne. Niekoho schladí a iného spáli. Nezmrazí, ona nemrazí,
schladí. Takto funguje s veľkou starostlivosťou a jemnosťou. A je tiež ohrmone ostrá. A to je veľmi bolestivé. Nie je to ako
odseknúť hlavu jedným úderom. Pracuje pomaly, pomaly. Všetky hrozivé muky, o ktorých ste sa učili alebo počuli, sú len
vyjadrením Ekadeša Rudry. Zoberme si príklad rakoviny. Pri rakovine odstránia nos, odstránia jazyk, potom odstránia pažerák,
tak to pokračuje, odstraňujú jednu vec za druhou s hroznou bolesťou, viete. Zoberme si napríklad malomocenstvo. Malomocní si
necítia prsty, nemôžu ich cítiť, tak … potkani alebo čokoľvek im zožerie prsty, necítia to, tak strácajú svoje prsty. Takto Ekadeša
pojedá ľudí, zožiera. Ale tento hnev Otca môže byť veľmi jemný a mohol by byť veľmi milý, ak sa jedná o Jeho vlastné deti. Príbeh
je o Matke - raz sa veľmi rozhnevala, Prapôvodná Matka. A bola tak nahnevaná, že chcela zničiť celý svet svojimi Ekadeša silami
a snažila sa ničiť celý svet. Keď sa dostala do tohoto stavu, tak sám Otec cítil, že je tak trochu príliš nahnevaná. Takže keď
začala ničiť a šla hlava-nehlava, nevedel čo má urobiť, tak vzal Jej dieťa, predstavuje to sahadža jogína, môžeme povedať,
predstavuje to Krista alebo to predstavuje ktorékoľvek z týchto Jej veľkých detí a položil to dieťa pod Jej nohu. Takže keď dupala,
zrazu uvidela svoje vlastné dieťa pod svojou nohou a vyplazyla veľký jazyk. Hneď prestala. Vyvážila sa. Ale toto sa stalo len raz.
Takže po Ekadeša Rudre nakoniec prichádza úplné zničenie cez hnev Sadašivu. Kedy nastane konečné úplné zničenie. Tak sme
videli, ako pracuje Ekadeša Rudra a ako sa sami sahadža jogíni stanú Ekadeša Rudrou. Na rozvinutie tejto sily si musí človek
rozvinúť ohromné sily odpústanosti, silu odpútanosti, odpústanosti od negatívneho. Napríklad, negativity môžu prísť od veľmi
blízkych ľudí, ako brat, matka, sestra, môžu prísť od priateľov, môžu prísť od príbuzných. Môžu prísť z krajiny, môžu prísť z
politických presvedčení, ekonomických ideí, z čohokoľvek. Každé nesprávne stotožnenie môže zničiť vašu silu Ekadeša Rudry.
Takže nie je postačujúce len povedať: "Som odovzdaný Sahadža joge a som sahadža jogín." Ale musíte tiež mentálne vedieť, čo
je Sahadža joga. Tak, že intelektom rozumiete, čo je Sahadža joga. Lebo najmä na západe sú ľudia príliš inteligentní a ak svetlo
Sahadža jogy neprenikne do ich inteligencie, nikdy neprekonáte svoje pripútanosti. To neznamená, že máte o Sahadža joge veľa
hovoriť alebo robiť o tom prednášky, ale mentálne by ste mali tiež rozumieť, čo je Sahadža joga. Dnes je zvláštny deň, keď bolo
požiadané, aby sme mali Ekadeša Rudra pudžu a je to kvôli všetkým falošným náboženským sektám a falošným guruom a
falošným náboženstvám, ktoré sú nasledované v mene Boha alebo iných nábožestiev, ktoré nehovoria o Sebarealizácii a
nedosahujú Sebarealizáciu a nedávajú spojenie s Bohom, všetky sú falošné. Všetky tieto veci, ktoré sú len vierami a rozprávaním
o Bohu, ale nemajú spojenie s Bohom, nemôžu byť pravými náboženstvami. Samozrejme, dávajú ľuďom rovnováhu, ale pri
dávaní rovnováhy, ak ľudia žijú z peňazí a snažia sa tešiť bohatstvom z týchto peňazí, tak potom to nie je náboženstvo ani na
veľmi nízkej úrovni. Pozrite ako rovnováha, náboženstvo má dávať hlavne rovnováhu, ale ak pri tomto vyvažovaní povedia:
"Musíte byť vyvážení, ale dajte mi za to peniaze, musíte mi dať peniaze, dajte mi celú vašu peňaženku, dajte mi všetko." Tak toto
nemôže byť rovnováha. Nemá to ani náznak Božieho požehnania. Alebo náboženstvo, ktoré vás núti klaňať sa hocikomu, len nie
inkarnácii, tak to nie je náboženstvo. To je ďalšia úplná faloš. Skutočné náboženstvo vám dá rovnováhu a vždy bude hovoriť o
vzostupe. Ale nikdy nebudú pýtať peniaze alebo z niekoho neurobia niečo veľké - uctievaniahodné. Mali by sme sa teda naučiť
rozlišovať medzi falošnými, negatívnymi a skutočnými vecami. Keď si rozviniete toto rozlišovanie cez vibračné vedomie alebo



cez vašu inteligenciu, ste pod svojou vlastnou kontrolou. A vtedy sa stanete tou silou Ekadeša, keď si upevníte svoju zrelosť.
Dnes vám všetkým žehnám, aby ste sa všetci stali silou Ekadeša Rudry a rozvinuli si úprimnosť, ktorá vás dovedie do tohoto
stavu. Nech vám Boh žehná!
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Navaratri pudža, Londýn Hampsted, Anglicko, 23. september 1984

Dnes je pre nás všetkých veľký deň, - Počujete ma? - že dnes môžeme sláviť Navaratri a všetci sa stretávame po dlhom čase, po
mojej ceste.
Keď som v Taliansku povedala, že Anglicko je srdcom vesmíru, tak to neprijali. Boli týmto prehlásením veľmi zaskočení. Nemohli
uveriť, že Anglicko by mohlo byť srdcom vesmíru. Jednou z príčin bolo, že cítili, že Angličania raz boli napadnutí Rimanmi a v tom
čase Rimania tiež cítili, že Angličania sú veľmi nadutí ľudia. Dokonca ani neprijali porážku so vznešenosťou človeka, ktorý je
stratený. Aj keď boli stratení, boli stále nadutí. Takže tomu nemohli uveriť, že by Anglicko mohlo byť srdcom vesmíru. Ak je toto
srdce, v akej situácii sa nachádza vesmír? A potom mi podrobne opísali nadutosť Angličanov a ja som cítila, že niečo také som aj
sama poznala.

Keď teraz oslavujeme najväčšie z najväčších, toto Navaratri, musí na tom byť niečo významné, že musíme toto srdce úplne
vyčistiť, úplne, a urobiť ho tak čistým, že očistí všetku krv, ktorá prúdi celým telom. Takže bunky tohto srdca, ktoré vytvárajú tento
ohromný orgán, musia byť najlepšie, lebo srdcové bunky v ľudskom tele sú najlepšími bunkami, najkvalitnejšími,
najvnímavejšími. A je to srdce, ktoré vyjadruje Anahatu, zvuk, ktorý je bez bicieho nástroja. Aj keď zistíme, že existujú kvalitní
ľudia, exitujú, ale iní viac rozprávajú, viac sa predvádzajú a nemajú tú kvalitu. Malo by byť možné získať tú kvalitu, lebo ste sa
narodili v tejto zvláštnej anglickej krajine. Táto možnosť vo vás musí byť zabudovaná. Ale čo potom chýba? Prečo pri všetkých
týchto možnostiach, s tým ohromným základom, so všetkými zásluhami tu byť, prečo vidíme, že sahadža jogíni už roky
neprichádzajú k ďalším. Prečo je to tak?
Ako viete, srdce má pulz a pohybuje sa s istým zvukom a dokonca to viete dostať do grafu a je to tak systematické, je to tak
vyregulované, je to tak disciplinované, že dokonca aj najmenší šelest alebo najmenšia zmena sa ukáže na grafe. Je veľmi
senzitívne. A to je to, čo tu chýba, je to tá disciplína srdca. Je to nevyrovnané, smiešne srdce, pohltené egom.
A čokoľvek môžete povedať, toto je ďalšou vecou, čo majú ľudia, čo čítajú, že môžete im čokoľvek povedať, budú vás vážne
počúvať, no v ďalšom okamihu to nemá na nich žiaden vplyv. Takže toto je ďalšou vecou, ktorú by sme mali vidieť, že ak je to v
nás, pochopme, že to, čo nám chýba, je disciplína. A táto disciplína musí prísť, inak sa naša kvalita nezlepší. Ale na to všetko,
myslím, že by sme mali mať vnútornú inteligenciu. Žiadne vzdelanie, vnútornú inteligenciu. Vnútornú inteligenciu pochopiť, že
naša kvalita sa musí zlepšiť.
Teraz tu pulzuje Duch. Duch a nie Sila. Svedok, ten, ktorý sleduje, ktorý je odrazom Boha, ktorý je divákom práce Bohyne. Čo sa v
skutočnosti stane, keď bez toho, aby sme vyrástli do tohto stavu, hovoríme: „Dobre, aj my sledujeme, lebo sme Duchom,” tak
nedosiahneme tú kvalitu.
A so všetkými požehnaniami, ako sedem aur srdca, dostali sme sedem ašramov. Nerozumieme tomu, že sami musíme obnoviť
svoju disciplínu. Získavať len výhody alebo byť v Sahadža joge, prehlasovať sa za sahadžajogína, nie je znakom toho, že ste
bunkou srdca.
Teraz treba na to upozorniť. V tejto chvíli je to veľmi dôležité, keď sa teraz Sahadža joga odrazila, pamätajte, nadobudla rýchlosť
a odrazila sa. Tí, ktorí zaostanú, zaostanú. Takže nedávajte sa na domýšľavosť. Váš charakter je prvý, všetci hovoria: „Sú veľmi
namyslení.” Pokúste sa byť pokorní a potom pochopte, že musíte byť na palube a nie zostať na zemi. Pohybuje sa to rýchlo.

Najväčším šťastím je, že dnes je Navaratri a že môžem byť v Londýne a táto Navaratri pudža sa môže vykonať tu. Žiadna iná
krajina nemá toto privilégium, lebo toto je najväčšia pudža, najväčší rituál, na ktorom sa môžete zúčastniť. Prečo robíme
Navaratri? Vykonať Navaratri v srdci znamená prijať sily Šakti, uvedomiť si silu všetkých čakier, ktorú majú v sebe, a potom keď
sa osvietia, môžete v sebe vyjadriť tieto sily týchto deviatich čakier, ktoré sú v nás. Sedem čakier plus srdce a mesiac je deväť.
Ale povedala by som, že ich je sedem a nad nimi, môžeme povedať, že sú ešte dve centrá, ktoré Blake prekvapujúco jasne opísal
ako deväť centier. Teraz nemôžem hovoriť o dvoch vyšších centrách, ale povedzme si aspoň o siedmich centrách. Rozvinula sa v
nás sila týchto centier? Ako to môžete urobiť? Nemáte čas. Všetci ste veľmi zaneprázdnení a namyslení. Takže pre rozvinutie
týchto síl sa musíme koncentrovať na tieto čakry. Všade, kam som išla, bola som prekvapená, pýtali sa ma, ako na tom sú. Nikto
nehovoril o svojej rodine, dome, práci alebo iných nezmyselných veciach, ako nezamestnanosť a podobne. Pýtali sa ma: „Matka,
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ako si rozvinieme silu tejto čakry alebo tamtej čakry, alebo tej čakry?” A ja som sa ich pýtala: „Prečo sa pýtate na konkrétnu
čakru?” Povedali: „Lebo sme zistili, že nám to chýba, najmä táto nie je u mňa v poriadku.”

Toto je ďalšia negativita, ktorá napráva moje hrdlo.

Vás ako realizované duše nepotrebujem cvičiť alebo vám hovoriť všetky tie veci, lebo nerada dnes hovorím týmto tónom. Ale
zistila som, že ak vás teraz neupozorním, zajtra ma obviníte, že som vás neupozornila. Považujte to za vážne varovanie. Po
Realizácii vás vôbec nemusím cvičiť, lebo ste získali svetlo, viete, čo je Realizácia, viete, čo znamená byť realizovaný, a tak isto
viete, ako veľa ste tým získali, ako sa zlepšila vaša osobnosť.
Ale je toho ešte viac, čo treba urobiť. Sami musíte vidieť, či skutočne máte, alebo nemáte disciplínu. Žiaden líder vám nemusí nič
hovoriť, žiaden ašramový spolubývajúci vám nemusí hovoriť, nikto vám nemusí nič hovoriť. Ste to vy, kto je realizovaná duša, ste
sami sebe majstrom, ste sami sebe guruom. Uvedomte si, že ste všetci guruovia, veľkí guruovia a Satguruovia, vážení svätci, na
ktorých všetci anjeli musia sypať kvety. Myslite na to. A tu namyslene dávate prednášky, rozprávate namyslene. To je veľmi
trápne aj pre božstvá. Nevedia, čo majú robiť, či vám dať girlandu alebo zatvoriť vaše ústa. Ste tu tí, ktorí ste boli… [Šrí Matadži
hovorí o dieťati, ktoré plače - Dobre, zoberte ich von. Kto plače? Katie, dieťa.] Ste tu na tak vysokej pozícii, že ste dostali
Realizáciu. Jedinú vec, ktorú musíte prijať, je krása tejto ohromnej jogy, ktorá osvietila vaše vlastné sily, ktoré sú v týchto
siedmich čakrách.
Pozrime sa na prvú čakru, ktorá prislúcha sile Gauri, sile Matky Šrí Ganéšu. Sila Gauri. Sú ohromné, nie? Vďaka Jej sile ste dostali
Realizáciu. Čo sme urobili, aby sme túto silu v sebe uchovali? Dnes, keďže je prvý deň Navaratri, pozrime sa, čo sme urobili? Boli
sme schopní v sebe rozvinúť našu nevinnosť? Keď ľudia hovoria, tak sú tak ostrí. Ako môžete byť ostrí, ak ste nevinní? Sú takí
namyslení. Ako môžete byť, keď ste nevinní? Ľudia hrajú hry. Ako to môžete robiť, ak ste nevinní? Ubližujú si navzájom. Ako je to
možné, ak ste nevinní? Najskôr teda musíte sledovať sami seba, či je sila nevinnosti živá, všetky ostatné nezmysly musia preč.
Ak chcete mať nevinnosť, tak všetko, čo je proti nevinnosti, musí zmiznúť.
Rozumiem ľuďom, ktorí sú nevedomí, ktorí sú neznalí. Samozrejme, ako by v neznalosti mohli hovoriť o nevinnosti? Ale vy nie ste
nevedomí. Ste znalí, získali ste osvietenie. A sila nevinnosti je tak ohromná. Urobí vás úplne nebojácnymi, nie namyslenými, ale
nebojácnymi. A na nevinnosti je najväčším to, že ste uznanliví. Ak sa vo vás nerozvinie zmysel pre ohľaduplnosť, ak si nemôžete
rozvinúť zmysel pre úctu k druhým sahadžajogínom, k druhým ľuďom, k ašramu, k disciplíne a k sebe samému, tak potom je
zbytočné hovoriť aj o Sahadža joge, lebo toto je samý začiatok. Najskôr nerešpektujete, v poriadku, ste namyslení, v poriadku, ste
vo veľkom raji hlupákov, ako to nazývajú, idete na rýchlom koni, všetko je v poriadku, je to odpustené. Ale ak raz uvidíte svetlo,
musíte sa pokúsiť zbaviť sa všetkých hadov, ktorých ste sa držali. Je to jednoduché.
Jedine vo vašej detskej prirodzenosti môžete prijímať požehnania Gauri, inak nemôžete. Skutočne musíte byť ako dieťa, inak je
to úplne zbytočné, nemá význam niečo vám hovoriť, lebo si myslíte, že ste dosť chytrí. Človeku, ktorý si myslí, že je dosť chytrý,
aký význam má niečo hovoriť? Lebo vždy všetko vie. Takže ak si rozvíjate prvú silu, musíte sa najskôr naučiť sedieť na Matke
Zemi. Musíte si vážiť Matku Zem, lebo prvá čakra je vyrobená z Matky Zeme. Skúste sa viac usadiť na Matke Zemi. A vážte si ju.
Pozrite, ak stromy kvitnú, tak nie sú tak úctivé, ale ak sú obsypané ovocím, tak sa skláňajú k Matke Zemi. Rovnako ak získate
plody Sahadža jogy, musíte sa skloniť.
A nevinnosť má zvláštnu schopnosť urobiť človeka veľmi pokojným, veľmi pokojným. Všetok hnev, zlosť, násilie - ak človek nemá
nevinnosť - tak do vás nemôžu prísť. Lebo človek, ktorý nie je nevinný, je buď neúprimný alebo agresívny. Nemôže mať mier vo
svojom srdci. Ale nevinný človek sa nerozrušuje, žije nevinne, zo všetkého sa teší v úplnom mieri a v harmónii. Ale násilie
prichádza, ak sa človek stáva chytrý. Myslí si: „Som tak chytrý, ten druhý je tak hlúpy, mám právo na kričať na toho človeka.” A
ten, kto nie je nevinným, nikdy nie je múdrym. Môže sa tak tváriť ako znalec, ale nie je múdry. Múdrosť prichádza len s
nevinnosťou. A koľko múdrosti ste zozbierali? To musí každý sledovať.
Keď rastie vaša sila nevinnosti, múdrosť je zjavná. Ľudia hovoria: „Ten človek je veľmi múdry.” Ak napríklad niekto narieka kvôli
svojej žene, tak múdry človek povie: „Ó, baba! Len sa na to pozri, stále ho zamestnáva manželka.” Niekto iný narieka kvôli svojmu
domu alebo niečo podobné. Tak povie: „Ó, pozri naňho, stále ho zamestnáva dom.” Nemá to konca.

Poznám ľudí, ktorí sú tak nadutí, že si myslia, že musia robiť veľké hodinové prednášky o Sahadža joge. Pokiaľ nemajú
prednášku jednu hodinu, myslia si, že ich ego sa dostatočne neprejavilo. Ale múdry človek nemusí rozprávať či prednášať, či robiť
čokoľvek. Na druhých oveľa ľahšie zapôsobí svojím tichom, svojou múdrosťou. To by sme mali vidieť. Dokázali sme sa vycvičiť?
Lebo náš rast je najväčší na začiatku. Musíme veľa rásť. A ľudia tomu nerozumejú v atmosfére egoistickej povahy, že musíte



rásť, ešte ste nevyrástli. Musíte veľmi vyrásť. A keď rastiete, objavíte túto múdrosť, ktorá skutočne vonia milosrdenstvom. Vaša
múdrosť má vôňu milosrdenstva. Také nádherné milosrdenstvo môže vyžarovať cez vašu bytosť, že každý, kto príde do kontaktu
s vami, bude cítiť vašu priaznivosť. Ale opäť, musíte venovať náležitú úctu vašej Sebarealizácii a vášmu Ja.
Prvá vec, ktorú musíte robiť, je meditovať.
Niekto mi poslal list a vibrácie boli hrozné. Povedala som: „Čo je s týmto pánom? Jeho vibrácie sú tak hrozné, čo robí?” Potom
som zistila, že povedal, že on nepotrebuje žiadnu meditáciu. Už dosiahol štrnáste nebo, tak nepotrebuje žiadnu meditáciu,
nemusí robiť žiadnu meditáciu. Je to jednoduché vysvetliť, ale komu to vysvetľujete? Musíte to vysvetliť sebe, len sebe, nikto iný
nechce vaše vysvetlenia. Je to ako zmeškať lietadlo. Ak zmeškáte lietadlo, komu budete vysvetľovať, že lietadlo odletelo? Potom
to musíte vysvetľovať len sebe. Budete hovoriť vzduchu alebo uličke, alebo inému, že: „Ó, baba, takto sa to stalo, bolo to takto,
nemal som čas, bola dopravná zápcha, to.” Ale lietadlo odišlo. Komu to vysvetľujete? Takže každý by mal meditovať každý deň.
To je veľmi dôležité, čo ľudia robia vo všetkých krajinách, kde nie som. Pretože som v Anglicku, ľudia ma považujú za
samozrejmosť: „Matka robí všetko.” Takže vstávam o štvrtej, urobím si kúpeľ, meditujem pre vás všetkých. Bude lepšie, ak to
začnem znovu robiť. Inak nemáte čas meditovať. Tak aspoň ja budem pre vás meditovať.
Každý mi dnes musí sľúbiť, že bude meditovať každý deň. Ráno vstaňte! „Nemôžeme ráno vstať.” Celý svet môže ráno vstať, ale
Angličania nemôžu? Ale keď bola vojna pri Waterloo, boli tam prví. Vyhrali vojnu, lebo boli veľmi presní. Čo sa dnes stalo s ich
presnosťou? Nepijeme, nemáme stavy ako po opici, nechodíme neskoro spať, tak prečo by sme sa dnes nerozhodli, že: „Každé
ráno vstanem a budem meditovať. A počas meditácie sa musím sústrediť na seba, nie na druhých. A budem sledovať svoje
problémy, kde mám problém, v ktorej čakre mám problém, čo s tým musím urobiť?”

Takže dnes v deň Navaratri, dnes v prvý deň, sily Gauri musia byť v nás osvietené a musia sa prejaviť a sú ohromné, nemôžem
ich opísať v jednej prednáške. Myslite na prapôvodnú Kundalini. Pôsobí v Matke Zemi, pôsobí vo vesmíre, pôsobí vo zvieratách,
pôsobí v hmote, pôsobí v ľuďoch a teraz pôsobí vo vás. Ona je tá, ktorá sa rozhoduje, akú budete mať tvár a postavu. Ona je tá,
ktorá sa rozhoduje, aké dieťa by ste mali mať. Ona je tá, ktorá vám dala presne také dieťa, ktoré potrebujete. Ona je tá, ktorá vám
dala všetky tie nádherné deti. Ona je tá, ktorá vám dala tieto žiarivé tváre a žiarivé oči. To všetko pre vás urobila, ale čo s tou
silou, ktorú v sebe máte? Ako ste ju prejavili?
Prapôvodná sila pracuje veľmi tvrdo, bezpochyby. Ale čo vy, jednotlivci, ktorí ste získali prebudenie svojej Kundalini? Ako veľmi
ste sa Jej otvorili? A čo je Kundalini? Je to jednoduchá vec, ako viete, je to pravé želanie. Pravé želanie zdokonaliť sa, vyrásť, je to
skutočne pravé želanie, nič iné nie je dôležité.
Všetky ostatné želania sú druhotné a terciálne. Najdôležitejšie želanie je rásť. A koho je to výhoda? Je to vaša výhoda a na vašej
výhode leží výhoda celého sveta.
Dnešní sahadžajogíni predstavujú rast tohto vesmíru, rast ľudskej rasy. Rozumiete tomu, že hráte tak dôležitú úlohu? Úlohu v tak
kritickom čase, keď sa svet chystá zrútiť? A mali ste veľkých vizionárov, ako William Blake, mali ste tak veľkých ľudí, ktorí hovorili
o tomto čase. Vybudovali to, tradične sme to všetko vybudovali. Teraz v Anglicku! Roky práce priviedli Anglicko na túto úroveň.
Uvedomujete si, že pozícia anglických sahadžajogínov je veľmi dôležitá? Ale strata múdrosti a namyslenosť bez porozumenia
seba, ako môžete hovoriť tak hlasno? Prečo si myslíte, že všetko organizujete, ak vy sami ste tak slabí, tak namyslení?
Takže dnes nebudem vypočítavať ľudí, ktorí meditujú každý deň a ktorí nie. Ale toľko vám poviem, budúci rok, tí, čo nemeditujú
každý deň, tí tu viac nebudú. Verte mi. Je to tak.
Musíte meditovať každý deň. Ovládnite sa. Teraz ste prišli do novej perspektívy. Prišli ste do novej vízie. Ak teraz túto víziu vidíte,
ak poznáte túto víziu, nemôžete tam len tak stáť. Choďte do toho!

Každý hovorí, aj Damle to hovorí, všetci hovoria: „Matka, toľko času si venovala týmto Angličanom. Prečo toľko času im?” Možno
by ste si mohli myslieť, že je to preto, že ste veľmi veľkí, preto vám musím slúžiť. Myslite si, čo chcete. Ale najdôležitejšie je, že
ste v krajine srdca a musím vás viac očistiť, oveľa viac ako ostatných. Ale je to presne naopak. Iní idú tak rýchlo. Som
prekvapená z ich vibrácií, z ich senzitívnosti, z ich porozumenia. A jednoducho to zvládli, každý z nich. Tu sa to stalo veľmi
centralizované a nikto nechce porozumieť Sahadža joge, ale každý chce robiť prednášky. Žiadna úcta k starším. Žiadna úcta, kto
je starší, kto je mladší a niektorí si myslia, že pretože dostali Realizáciu skôr ako iní, tak sú vyššie. Potom pamätajte na slová
Krista: „Prví budú poslední.” Snažte sa pochopiť, že ste to vy, kto musí rásť, ste to vy, kto musí prejaviť tieto sily. Neviem, ako ste
pochopili to prejavenie síl.
Keď človek, ktorý má silu Gauri, vstúpi do miestnosti alebo na iné miesto, tak hneď každého Kundalini vystúpi, len aby sa
pozdravila. Ak máte silu Gauri, tak vystúpite, lebo máte tú nevinnosť, po ničom nebažíte, nemáte chtivosť, máte žiarivé oči a



kamkoľvek sa pozriete, dokonca jediný pohľad môže okamžite zodvihnúť Kundalini. Ľudia, ktorí trpia rakovinou, trpia takou
chorobou, onakou chorobou, všetci môžu byť okamžite vyliečení, ak si rozvinú čo i len jednu silu Gauri. Všetky vaše problémy
môžu byť vyriešené. Negativity sa stratia a vy sa stanete lotosom. Nádherní, voňaví, premôžete všetky druhy negativít.
Tu to je: „Ten človek sa ma len dotkol a teraz som sa stal egoistickým.” Ak jeden egoistický človek len hovorí s druhým
človekom, tak sa ten človek stane egoistickým. Myslím, že takto nemáme byť senzitívnymi. Musíte byť senzitívnymi na Boha a
nie na zlé veci. Ale sme viac spriaznení, viac zraniteľní zlými vecami ako dobrými.
Takže sila, sila prispôsobenia sa dobrému, sila vyžarovania dobrého, všetky tieto sily sú na váš dosah. Ale toto všetko by sa pre
vás nemalo stať velebením, ale malo by sa to stať istou výzvou, istou nádhernou zvedavosťou a vašim zlepšením.
Ale musím vám povedať, že my ideme dole, v Anglicku ideme dole. Lebo máme rôzne smiešne nálepky, smiešnych ľudí, ktorí sú
stále s nálepkami. Takých treba varovať a neskôr možno prehlásiť, ako sa títo ľudia rozhodli, mali by byť zapísaní na čiernej
listine. Dnes je pre mňa veľmi smutný deň, a preto je celé miesto naplnené, chcem povedať, že nie som naladená mať tu pudžu,
lebo som skutočne smutná. Lebo keď vidím vibrácie, keď vidím, ako sa veci majú, ľudia sú tu v Anglicku len na pikniku. Cítim sa
tak nešťastná, ani neviete.
Vždy som bola veľmi nadšená a vždy som musela ukazovať, že oceňujem vaše snahy. Ale ak sa pozriete do podstaty, všimnite si
len podstatu, sledujte ju v sebe. Každý jednotivec by mal vidieť podstatu, ktorá je v nás. Trápime sa pre priateľa, snúbenicu alebo
manželku či manžela, to alebo ono. V tom nie je tá kvalita! Kvalita je veľmi nízka a ide stále dole. To nie je dobré, nie je to dobré.
Ak vás moja láska a súcit kazí, tak vás z nej radšej vylúčim. Pretože ste schopní a vďaka vašim zásluhám ste sa narodili v tejto
krajine. Ste schopní veľkých výšok. To viem. Veľmi veľkých výšok, ktoré môžete dosiahnuť, ale nie tým, že o nich rozprávate
alebo premýšľate, ale tým, že sa stanete tou veľkou silou, stanete sa silou. A všimnite si, aké majú ľudia kolektívne požehnania a
bola som prekvapená, keď mi povedali, že dostali také požehnanie, dostali onaké požehnanie. Myslím, že dostali neobmedzené
požehnania.
A prečo to nemôžeme mať tu? Aký je v nás problém? Ak nie sme kolektívni, ak je tu medzi nami problém, znamená to, že je tu
stále medzi nami nejaké ego, ktoré nás drží mimo.
Takže teraz sľúbme v našom srdci, že toto musí vstúpiť do nášho srdca, veľmi hlboký cit k sebe, že z Božej milosti sme sa
narodili v tak dôležitý okamih, keď sa dejú tieto veci, že sme ľudia, ktorí dostávajú Božie požehnania, že sme dostali Realizáciu,
že sme tak vysoko vystúpili. Ale teraz roztiahnime krídla. Ale my ich osekávame. Nebuďte malými, netrápte sa pre malé, malé
veci tu a tam. Nič nie je dôležité. Ako vidíte, vo vašich predchádzajúcich životoch ste mali rôzne jedlá, mali ste rôzne výlety, mali
ste všetky druhy sobášov, robili ste všetky iné nezmysly, ktorými ľudia strácajú čas. Teraz to skončilo, koniec. Teraz urobte niečo
nové. S koľkými ľuďmi ste boli zosobášení v minulých životoch? A koľko ste mali domov v minulých životoch? A koľko potešení
ste mali? Teraz koniec. Skončilo to.
Toto je zvláštny čas, najlepší čas Ritambara, keď musíte rásť, to je zmysel, teraz je ten čas. Ak v tomto čase nevyrastiete, tak
nevyrastiete.

Musíte to plne využiť. Musíte robiť Sahadža jogu s plnou intenzitou. Neznamená to, že sa máte vzdať svojej práce alebo niečo
podobné. Ak ste intenzívni v Sahadža joge, tak ste intenzívni vo všetkom. Ale intenzita tu chýba.
Mníchov, rozhodla som sa… Neviem či vám Warren hovoril, Mníchov…

Šrí Matadži hovorí Warrenovi: „Nehovoril si im o Mníchove?”
Warren: Nie
Šrí Matadži: Dobre, Mníchov, na poslednú chvíľu som sa rozhodla, lebo tam bola jedna hrozná osoba, ktorá prišila z Mníchova a
povedala mi, že hľadači z Mníchova sa budú pýtať také otázky. Vôbec sa mi nepáčili. Bola veľmi arogantná. Povedala som, že
nejdem do Mníchova. Ale vo Viedni som pocítila vibrácie Mníchova. A bola som prekvapená. Povedala som: „Dobre, pôjdem do
Mníchova.” Museli sme behať hore dole kvôli mojim vízam. Všetko fungovalo ako obyčajne. A za krátky čas, tri dni, tam bolo
štyristo ľudí. A bolo to tak intenzívne, poviem vám, tak intenzívne, že dokonca aj deti tak intenzívne počúvali každé slovo, ktoré
som hovorila a zbierali ich ako perly, vzácne ako diamanty, všimli si každé slovo.
A keď dostali Realizáciu, zostali úplne omráčení. Predstavte si Nemci predbehli vás Angličanov. Čo bude s vami? Sú plní
odhodlania. Ak sa rozhodnú robiť dobré, tak urobia veľa dobrého. Nie sú takíto. A potom, keď som odišla na jednu hodinu, zostali
v sále úplne ohromení, diskutovali o Sahadža joge.
Ale tu, hneď ako odídem, tak ľudia začnú diskutovať o niečom veľmi nezmyselnom. Počujem to. Poznám vibrácie a všetko. Nie
sme intenzívni, musíme zvýšiť našu intenzitu, to je to, čo sa nazýva šraddha. Je to dôležité, veľmi dôležité. A som si istá, že tento



rok to dokážete, dosiahnuť bod intenzívneho pochopenia Sahadža jogy.
Tá intenzita chýba. Možno sa vám v minulosti stalo niečo zlé a máte z toho predsudky alebo si myslíte: „Ako by som to mohol, to
je príliš.” Dokážete to, všetko, zabudnite na minulosť, zabudnite na minulosť. Minulosť nemá v Sahadža joge žiaden význam. Boli
ste úplne zrenovovaní, len používajte svoj mechanizmus. Pracovala som s vami veľmi tvrdo, váš mechanizmus je v poriadku,
chýba jedine viera v seba. A tí, čo nemajú vieru sami v seba, sú vždy nadutí.
Takže najskôr sa upevnite v Duchu, vo vašom srdci a skúste rozvinúť svoje sily, vnútorné sily. Nie sily rozprávania a predvádzania
sa, ale vnútorné sily.

Stále sú mnohí posadnutí, to viete. Je to hanba, že aj teraz v Božom chráme sú ľudia, ktorí sú posadnutí hroznými diabolskými
vecami. Ako je to možné? Ste nositeľmi tohto všetkého, ako je to možné, že aj teraz? Človek v tom musí byť veľmi intenzívne a tí,
ktorí dnes vyzerajú, že sú nič, vyrastú na niečo tak veľké, že budete zo seba prekvapení: „Ako je to možné, že som stal tak
veľkým?” Ale prvou a najdôležitejšou vecou je disciplína. Buďte disciplinovaní! Ak sa je, tak niektorí ľudia jedia tak veľa, ak sa
rozpráva, tak niektorí rozprávajú tak veľa, alebo vôbec nerozprávajú, alebo vôbec nejedia. Toto všetko je nedisciplína. Ale aby ste
stúpali vyššie do duchovného sveta, tak najlepšie je zobrať si disciplínu zo svojho Ducha a potom ste automaticky disciplinovaní.
Nech vám vládne Duch. To je možné. Je to možné, lebo som videla, že za tak krátko, aj keď som tam bola tak krátko, dokonca
ani nepoznám ich mená - tu poznám prakticky každého po mene a tiež podľa vibrácií - a oni tak veľmi vystúpili. Takže dnes je
veľký deň. Samozrejme, je to veľkým privilégiom. Vždy ste boli privilegovaní ľudia, ako Dom pánov. Je to pravda, ale možno
jedného dňa príde deň, keď tento Dom pánov bude úplne vyhostený. Musíte sa správať ako páni. Preto vás pokorne žiadam, aby
ste sa naučili uctievať disciplínu. Nehovorím: „Robte toto, robte tamto,” vy viete, čo treba robiť. A navyše, nemali by ste mi
hovoriť: „Viem, mal by som, viem.” Ak viete, prečo to neurobíte? Máte na to silu.
Dnes sa s plnou dôverou v seba samých a vo svoj vzostup venujme tejto pudži, s plnou intenzitou a v srdci sa rozhodnime:
„Budem disciplinovaný.”
Nech vám Boh žehná!

[Šrí Matadži hovorí v marathi]
[Šrí Matadži si šúcha svoj pravý prstenník a hovorí]
Navaratri začala s veľkou silou.
Ale vibrácie sú silné.
Vibrácie sú dnes veľmi silné. Ohromné. A vy ich naplno využijete. Ak chcete, môžete si položiť vašu ľavú ruku na pravé srdce, ako
chcete.
Sahadžajogín: Môžete si položiť ľavú ruku smerom k Matke a pravú ruku na zem. Alebo pravú ruku smerom k Matke a ľavú
smerom do vzduchu. Využite tento program naplno.
Povedala by som, že je to viac ľavá ruka.
Dokonca aj tí, čo vyzerajú egoisticky, sú pod vplyvom nejakej posadnutosti. A tí sú ešte horší, než ľudia, ktorí sú skutočne
egoistickí, lebo si neuvedomujú to, čo všetko hovoria.
[Šrí Matadži hovorí v marathi]
Sahadža jogín: Šrí Matadži mi povedala, že máme začať s veľkými mantrami.
[Pudža začína s troma veľkými mantrami]
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Predvianočný prejav a Rozlúčková pudža, 23-11-1984 Takže vĊera bol pekný deň pre nás všetkých a Ja som povedala nieĊo na
inej úrovni. My sme hovorili po celý Ċas o svetských veciach a tieto veci sú niekedy veľmi... dôležité,si my myslíme. Ale keď som
k vám vĊera hovorila, dúfam, že ste si všetci uvedomili, že my teraz musíme skoĊiť do inej sféry subtílnejšieho pochopenia
Sahadža jogy. V prvom rade sa trápime kvôli naším rodinám, naším deťom, naším domácnostiam; potom, kvoli naším
manželstvám. Jedna po druhej sa vynárali všetky tieto otázky, a my sme sa znepokojovali kvôli všetkým týmto veciam malým,
malým veciam. Potom sme sa tiež znepokojovali kvôli ašrámom, o ktoré sme sa starali: problémy ašrámu, Ċo sme robili, ako
sme riešili problémy, ako ľudia vytvárajú problémy. Takto zaĊali naši ľudia získavať subtílnejšie pochopenie. A potom sme si tiež
uvedomili, že sme požehnaní Bohom, že tu je nieĊo úžasné, že On sa o nás vždy stará, nejaká vyššia Sila, nejaká zvláštna
Pozornosť tu je na nás. Toto je to, Ċo sme si uvedomili. Dnes som vysvetľovala, ako sa to deje, že ako si uvedomíme, že Boh nám
tiež pomáha. Akýkoľvek problém je dôsledkom nejakej príĊiny - každý problém. Ako Mona napísala list, že šoférovala auto na
diaľnici a stratila auto spod kontroly a brzdy prestali fungovať. A tu prichádzalo auto z pravej strany, ďalšie prichádzalo zľava,
autá prechádzali vpredu a vzadu. A ona cítila, že s nimi bude koniec - dvaja cestovali v aute, dve sahadžajogínky. Takže príĊina
bola, že auto alebo brzdy alebo Ċokoľvek to bolo, ten mechanizmus a to, Ċo sa stalo bol celý problém. Takže teraz, ako vyriešiť
ten problém? Predpokladajme, že sa snažíte zneutralizovať ten efekt, nemôžete, pretože príĊina tu stále je. Vy sa snažíte zlepšiť
príĊinu, nefunguje to. Potom Ċo robiť? Takže najľahšia vec je prekroĊiť tú príĊinu, vystúpiť nad to, ísť nad tú príĊinu; aby tá
príĊina pre vás neexistovala, aby ten dôsledok pre vás neexistoval. Pokiaľ bude príĊina existovať vo vašej pozornosti, bude tu
efekt. Takže Ċo ona urobila? Ona sa len ku Mne modlila, iba na Mna myslela, že "Matka, toto je moja posledná nádej" - to je
všetko. Takže príĊina zmizla, pretože idete nad ňu. A dôsledok tiež zmizol a ona bola prekvapená. Takže musíte sa vzniesť preĊ
od príĊiny. Teraz problém: "moja manželka je takáto", "môj manžel je takýto," "môj rodinný život je takýto," "Sahadža jogíni sú
takíto" - všetky druhy vecí sú tu. Toto je dôsledok. Teraz, Ċo je príĊinou? - je to taký a taký Ċlovek. V poriadku, teraz Ċo
dostaneme - vzťah k príĊine. Odovzdajte to. Vy ste, vy máte právo to robiť. Máte zruĊnosť to urobiť, môžete to urobiť. Ste toho
schopní, ste oprávnení to urobiť - ale vy to neurobíte, zabudnete. Vy len zabudnete. Ak odovzdáte tú príĊinu, dôsledky odídu preĊ.
Ale to je vec, ktorú si teraz treba zapamätať, že vy musíte stúpať. Ísť nad príĊinu je najlepšia cesta ako sa toho zbaviť. Tak som
sa s vami hrala. Mali ste povedať príĊiny, "Ó, Matka, toto je ten problém. Nemám prácu." Teraz mám prácu, potom práca je veľmi
ťažká. Potom nemám manželku, tak musím mať manželku. Manželka má problém, tak ona sa ide rozviesť - a to a to a toto a toto.
Potom, "Ja som takýto." Ja som veľmi zlý, pretože tam je vo mne bhút." Takže bhút je príĊina. "A ja sa správam takto pretože je
vo mne bhút." To je tiež taký obetný baránok, myslím si. Takže v prvom rade choďte nad to, povedzte si, "Čo je bhút? Kto je bhút?
Ja poznám moju Matku. A Matka, Ty sa staráš o tohto bhúta vo mne" - to je všetko. Ale na to k vám musí prísť pohotovosť, inak
to proste neurobíte, s tou silou. Keď ste v stave pohotovosti, potom to pracuje rýchlejšie. Keď to nie je pohotovosť, potom je to
poloviĊaté, ako Monina podmienenosť. Ďalší prípad sa vyskytol, kde novinár cestoval ... alebo nieĊo také a jeho brzdy sa
pokazili, a on bol s ďalším novinárom, takže obidvaja išli spolu - toto mi hovoril ďalší novinár. Ten druhý bol sahadžajogín. Takže
on zistil, že jeho brzdy nefungujú a zistil, že jeho auto ide, vpredu prichádzal veľký kamión a ďalší kamión prichádzal zozadu. A
nijako sa nedalo otoĊiť sa alebo vyjsť z toho, a jeho brzdy boli hrozné. To bola pohotovosť ako vidíte. Taká pohotovosť sa
vyvinula v jeho mysli, že "Ó, Bože, teraz prišiel posledný okamih. Teraz je s nami koniec." Tu prichádza odtiaľ kamión a ďalší
kamión, a v mimu jednej sekundy sa to malo skonĊiť. A on iba povedal jeho kamarátovi, "Mysli na Matku" - to je všetko. A Ċo
zistil, že sa pekne plížil po ceste a kamióny boli za ním a brzdy fungovali. Ale tá pohotovosť musí prísť. Ľudské bytosti sú také, že
kým a pokiaľ nie sú zatlaĊení do úzkych, nikdy to neurobia. Keď už sú raz v úzkych, potom to urobia. To je dôvod, preĊo sa ľudia
pokúšajú žiť asketický život, pretože ak ste askéta, potom ste v úzkych. Ídú do púšte Gobi, aby vytvorili vo vás tú pohotovosť, aby
ste mysleli na Boha. Ale na to je už neskoro ísť do púšte Gobi. Oni si vytvárajú problémy sami pre seba, aby sa dostali do úzkych,
aby sa z toho dostali. Ale sahadžajogíni, ak sú múdri, nemusia to tak robiť. Ale ako to inak dosiahneme bez akýchkoľvek... ?
Jediná cesta je meditácia. Každý musí meditovať, to je ten bod. Ak nemeditujete, chvíľu môžete pokraĊovať. Môžete byť na
chvíľu v poriadku dva, tri mesiace, možno dva roky, ale potom ľudia odpadnú. Veľa ľudí si myslí, "Ó, naĊo potrebujem meditovať?
Vidíte, je to v poriadku. Ak nemeditujeme, nevadí to." Nie je to tak. Pretože len v meditácii rastiete. V pohotovosti zrazu rastiete,
bez pochýb. Myslím tým, skáĊete ako jano v krabici. Dostanete sa hore skokom. Ale ak máte neustále rásť, potom musíte
meditovať, nechajte prichádzať myšlienky za myšlienkami a potom ich nechajte utíchnuť, pretože vystúpite do stavu
bezmyšlienkového vedomia. A v tom bezmyšlienkovom vedomí rastiete. A rastiete vo vašej odpútanosti voĊi príĊinám všetkých
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dôsledkov. Ak neexistuje príĊina, neexistuje dôsledok. Ale toto je ten náš problém, že nemeditujeme, obyĊajne. Iba keď to príde
do toho úplne posledného bodu, teraz budete musieť padnúť v tom dobrom - potom na to myslíme. Možno v tom okamihu vám
bude daná pomoc, ale vy nerastiete. Vzostup môže prísť iba ak meditujete. To je jedna veľmi dôležitá Ċasť, a to je úplná pomoc
ľuďom, ktorí bežne meditujú. Ako rastieme v bežnom živote? Ak nemáme kyslík, nemôžeme rásť. Musíme mať dostatok kyslíka,
musíme mať dostatok potravy, musíme mať všetky tieto veci. Ale v duchovnosti rastiete cez meditáciu. Tu nie je cesta von. Tí,
ktorí si myslia,že môžu rásť, sú domýšľaví, skutoĊne domýšľaví ľudia, pretože oni dokážu hovoriť veľa o Sahadža joge. Videla
som ľudí, ktorí hovorili príliš veľa o Sahadža joge. Oni dokážu dávať veľké lekcie, toto, tamto, ale nemajú vôbec žiadne vibrácie.
Oni nedokážu urobiť žiadnu prácu pre Sahadža jogu, nie sú kolektívni, nemajú žiadny cit byť kolektívnymi, všetky druhy
problémov. Ale rast má byť dosiahnutý cez meditáciu. To je jedna Ċasť toho. Tým je, môžeme povedať, uctievanie, to je pudža.
Potom sa nemusíte vzdať niĊoho, len sa stanete odpútanými, odpútanými od samotnej príĊiny. To je jedna Ċasť toho. Po druhé,
že toto, povedala by som, vás vezme na subtílnejšiu stranu vasich emocionálnych väzieb, pretože emocionálne väzby vám dali
urĊitú identifikáciu: ste Kresťan alebo Hindustánec alebo Muslim, alebo toto a tamto alebo Brit alebo akákoľvek rasa, alebo
akokoľvek to nazvete. Všetky tie veci zmiznú, pretože získate odpútanú osobnosť. Takže tieto emocionálne väzby - "on je môj
brat," "ona je moja sestra," "ja sa trápim kvôli mojej manželke," "ja sa trápim kvôli môjmu dieťaťu" - všetky tieto emocionálne
väzby, ktoré vás robia menšou osobnosťou, zmiznú a vy budete mať jedinú emocionálnu väzbu, a to, že "ja rastiem v mojom
súcite. Súcit je aktívny, môj súcit je efektívny. Môj súcit zostúpil. Môj súcit je tento takt. Som jogín." A po druhé, Ċítate o Sahadža
joge, viete o Sahadža joge, poznáte techniku Sahadža jogy, zdvíhate svoju Kundalini, Ċistíte svoje Ċakry, pokúšate sa chápať
mantry. Ste majstrami vašich mantier, ste majstrami vašich božstiev, tešíte ich. Všetky tieto veci, keď sú robené poriadne, potom
vaše mentálne väzby zmiznú. Tí, ktorí si myslia, že sú veľkými vedcami, budú vedieť, že toto všetko nie je žiadna veda; veda
Božích techník je oveľa viac. Tí, ktorí si myslia, že sú veľmi sĊítaní, dobre sĊítaní ľudia, keď Ċítajú o Sahadža joge a vypracujú to
sami sa sebe a sami to vidia, a na ostatných, budú vedieť, že Ċokoľvek Ċítali, všetko je hlúpe, nemá to žiadny význam, je to
prázdne. A to je to, ako urĊitý druh prázdnoty príde, prázdnota ega, pretože oni budú vidieť, že to poznanie je také veľké. Ako
povedal Newton, že "Poznanie je ako oceán, a ja som ako malé dieťa, ktoré zbiera kamene na brehu." Aké pochopenie! Takže tá
prázdnota príde do vás, a potom skutoĊné poznanie zaĊne do vás prichádzať. Prichádza identifikácia so skutoĊným poznaním.
Vy rozprávate; keď rozprávate, tá reĊ má efekt - to je mantra. Vy netárate, "Ó, ja som v Sahadža joge. Som v Sahadža joge
pätnásť rokov" - dobré na niĊ. Môžete tam byť sto rokov, ale môžete zostať somárom ako somár je, absolútne. Ale vy tu môžete
byť iba rok, a môžete sa stať zo somára ľudskou bytosťou, a aj jogínom. Ale to je to, Ċo musíme v prvom rade opraviť samých
seba, tým, že sa naviažeme emocionálne na Matku. Myslím, že vy máte výhodu pred mnohými ďalšími jogínmi sveta, ktorí prišli,
úbožiaci, nemali niĊ, na Ċo by sa tešili. Oni vedeli o Prvotnej Matke, vedeli o tomto, ale nemali žiadnu Formu. Vy máte Formu. Vy
ste veľmi šťastní ľudia; vy máte Formu. Je to ľahké uctievať Formu, než uctievať nieĊo abstraktné vo vzduchu, vidíte; absolútne
vedomie, ako to uctievate, keď to nemôžete vidieť? Ale to pripútanie sa neznamená v žiadnom prípade, že Mi musíte Ċokoľvek
dať. Čo Mi dávate? NiĊ, ale odpútanie sa od príĊiny. A toto funguje - videli ste to vo vašom živote. Vy tiež hovoríte, že "To funguje,
Matka, nejako sa to vypracovalo." Čo je bandhan? To nie je niĊ iné, ako že sa pripútavate k vašej Matke, vy Jej len telefonujete.
Toto je telefonát idúci k vašej Matke, to je všetko. Vy viete, že ja sa tiež s vami hrám, ja tiež hovorím, "V poriadku, dávam vám
bandhan." Ja dávam bandhan Sama Sebe! Je to telefonát, len telefonický rozhovor. Ale viera sa teraz rozvinula, že áno, toto je
skutoĊná viera, kde sa úplne odpútate vo vašich emocionálnych veciach. Je to iba "Moja matka - v poriadku, len jej dajte
bandhan, koniec. "Môj otec" - dajte naňho bandhan. "Môj brat" - dajte mu bandhan, Ċokoľvek to je. Bandhan, o Ċokoľvek ide. Vy to
dávate... do zväzkov vašej Matky. Ale vy si nie ste vedomí, že to robíte. Vy ich len zaviažete s láskou vašej Matky, ktorá teĊie cez
vaše ruky. Čo sú tieto vibrácie, je to láska vašej Matky. Vy ste to dostali, teĊie to cez vás. Ale Ċo láska k vašej Matke? A to je to,
Ċo zisťujem, že v Ċase, keď je tu úplná pohotovosť, to odovzdanie, prichádza dovnútra a funguje to. Takže tu nie je vôbec potreba
vytvárať žiadne pohotovosti. Musíte to pomaly a vytrvalo vypracovať, a to sa vybuduje samé vo vás. Budete mať tú silu vo vašom
vnútri, uisťujem vás. Ale meditácia je jeden spôsob; ďalším je poznanie Sahadža jogy. Nie ukazovaním sa, nie rozprávaním
druhým, ale vypracovaním toho vo vás samých - rôzne Ċakry, ako to vypracúvajú, na vás samých, nie na ostatných. Vtedy, keď
zaĊnete uĊiť ostatných, je to bhút vo vás. Radšej by ste sa to mali sami nauĊiť, dokonca vo vašom vnútri. Ja viem, kto sa stal
majstrom ktorej Ċakry, Ċo.... Nikto nepovie ostatným, že "toto je spôsob, ako to robiť," to je absolútne nezmyselné ego. Takže
také veci by sa nemali robiť. Ak sa vás niekto spýta, môžete porozprávať individuálne, ale nedávajte lekcie v širokej miere z tohto
a nemäťte ľudí. Teraz, máme dve veci, že sa musíte dostať cez našu emocionálnu hrubosť a našu mentálnu hrubosť; to isté s
našou fyzicku hrubosťou. Fyzická hrubosť môže byť prekonaná, ak sa odovzdáte jednej medicíne, to sú vibrácie. Ako Anupama,
Moje vnúĊa, povedalo svojej matke, "Narodili ste sa v alopatii, potom nasledujete homeopatiu. Zajtra objavíte nejakú jumbopatiu,
potom nejakú numbopatiu! Tak, ale ja som narodený v Bohu a budem nasledovať len Božiu patiu, a Boh sa bude o mňa starať a



Boh ma vylieĊi." Takže Moja dcéra povedala "PreĊo? Vy sa môžete tiež zmeniť." Ona povedala, "PreĊo? Pretože Boh sa nikdy
nezmení." Jednoduchá odpoveď: Boh vás vylieĊi. Ale vy musíte mať taký veľký vzostup, aby ste to povedali, ako keď práve
vyskoĊíte v Ċase pohotovosti. Ten istý druh nutkania, ten istý druh osobnosti by mal byť vo vás, aby ste to povedali. Len ak
poviete, "Ó, Bože, prosím, zachráň ma," Boh nemá Ċas pre takých ľudí. Vy nemáte Ċas na Boha, ani Boh nemá Ċas na vás -
jednoduchá vec. Takže keď prejdeme od posvätných vecí k svetským, existujeme v obidvoch veciach a sme efektívni. Či sme v
lampe alebo vo svetle alebo v oleji, my sme na subtílnejšom bode; a my, ak dáme efektívnosť bez toho, aby bola príĊina. Pretože
vy ste nad príĊinou, takže tu nie je potreba vytvárať žiadnu príĊinu pre niĊ, ale vidíte efekt. Takže keď sa raz skonĊí príĊina,
dosiahne sa dôsledok, a dosiahne sa to, Ċo sa má dosiahnuť, správnosť toho. Dostanete tú správnu vec. Nedostanete zvrátené
veci, ale ak pôjdete s príĊinou, potom môžete mať zvrátenosť, môžete mať všetky druhy problémov. Takže najlepšou vecou je
odpútať sa od príĊin a potom dosiahnete ten efekt, ako keď som vám povedala, že brzdy sa napravili. Efekt tu bol, auto bolo v
poriadku, všetko bolo v poriadku, takže efekt bol v poriadku; ale príĊina sa stratila. Tam nebola žiadna príĊina. PreĊo? Ako? Ako
sa tá vec zdokonalila? Ak sa spýtate na dôsledok toho, poviete, ako ste to dostali? To nemôžete vysvetliť, to nefungovalo. Takže
pretože chýba príĊina, nemôžete pripísať nijakej príĊine; niekedy poviete, je to božské, spôsob, akým sa to vypracovalo. Takže
jediná príĊina, ktorá je skutoĊne efektívna, je božskosť. Ale božskosť by nemala byť len ako svetský druh vecí, "V poriadku, áno,
Matkina fotografiu je tu, namasté. Dobre. Namasté. Dobré ráno, Matka" - koniec. To nie je tá cesta. Vy musíte poznať vašu
Matku, a vy musíte milovať vašu Matku - to je to, Ċo je. Je to veľmi trápne povedať, že Ma musíte milovať. Ale ako Matka v tomto
Ċase života som mala veľa trápnych vecí, a jedna z nich je táto, že neviem, ako to mám povedať deťom. Toto je teraz fakt. Takže
nemusíte ísť cez žiadne pohotovosti alebo takéto problémy. Vy len vyviniete samých seba takým spôsobom, že budete taký
vyvinutí, že to bude len fungovať a vypracuje sa to. Takže vám dám príklad na toto. To funguje najmenej v Anglicku,
prekvapujúco, kde som pracovala najviac - najmenej v Anglicku. Teraz vám poviem jednoduchý príklad. Vidíte, váš príchod do
Indie bol rozhodnutý neviem koľko mesiacov dozadu. Bola som v Indii raz a idem druhýkrát, a Anglicko je jediné miesto, kde
musíte platiť vaše peniaze priamo. Ľudia ešte nezaplatili, ale AustrálĊania to už urobili. AustrálĊania, ktorých je osemdesiat,
osemdesiatpäť ľudí to urobilo, ale AngliĊania to neurobili - vo všetkom sú pomalí. Ale keď príde na ego, oni sú tí prví, ich zástavy
sú prvé. V egu, kde sa to vytvára? - v Anglicku veľké. Takže keď príde na to nieĊo urobiť, oni sú tí najpomalší, keď príde na
kritizovanie, oni sú najvyššie, a potom, keď príde na ego, zrazu uvidíte, dáte im akúkoľvek pozíciu, to je .... PreĊo? Znovu môžete
vysvetliť, pretože tu je príĊina. Poviete, že to je zotrvaĊnosť, obviníte niekoho, alebo to je bhút, alebo to je moje ego alebo moje
superego, nie som to ja. Ja sám, ja som v poriadku. Nejaká príĊina. PreĊo ste ešte nezaplatili? To je taký problém; teraz musím
ísť. Keby ste neprišli, nemali ste prísť, ale ak zaplatíte, lepšie bude keď za to zaplatíte. Teraz, Ċo sa s vami deje? Oni zaĊali s
päťdesiatimi ľuďmi, teraz konĊia s tridsiatimi piatimi. My sme to zariadili, my sme objednali veci a máme autobusy a to všetko;
teraz tu nie sú. Nikto vám nekázal, aby ste prišli. Práve naopak, som hovorila, "Držte to v malom. Držte to v malom, aby sme to
pekne urobili." Ale vy nemôžete mať menej ako 350 alebo môžete mať tristo, môžete mať dvesto, ale nemôžete mať iba 210.
Kam ich dať? Jednoduchá vec - vidíte, všetko je svetský štýl. Ale na druhých miestach, Ċo urobili? "V poriadku, musíme ísť. Matka
to vypracuje." To je vypracované. Každý má peniaze, všetko je urobené, všetko je tu. AmeriĊania to urobili, prekvapujúco, ale
AngliĊania - oni nevedia, Ċi idú alebo nie. Stále ich tu je zopár. Chudák Gavin musí utekať sem a tam pre vás všetkých. Poviem
vám, on je ten, ktorý má takú trpezlivosť. A bola som užasnutá, že je tu stále jedenásť ľudí, ktorí nezaplatili, uverili by ste tomu?
Myslím, je to taká jednoduchá vec. Ak nechcete ísť, nechoďte. Ak chcete ísť, idete. Povedzte mu, že nejdete alebo idete, koniec.
Myslím, nikto vás tam nechce. Ale dokonca túto malú vec nemôžete, pretože máte urĊitý druh... pretože, pretože sa toto stalo,
pretože to sa stalo, pretože... Takže AngliĊania musia vystúpiť oveľa viac, pretože som skutoĊne pracovala pre vás, ľudia, veľmi
veľmi tvrdo, a znovu Mi Boh dal prácu na päť rokov viac; Neviem, Ċo ideme robiť. Niekedy cítim, že by som nemala byť späť,
pretože to nemá žiadny zmysel. Toto je malý príklad, ktorý dávam, veľmi malý príklad, to je veľmi svetský typ. Môžete takéto
vidieť aj na iných miestach. Poviete im Ċokoľvek, "Ale preĊo, Matka, sa to deje takto? PreĊo mám rád toto?" Myslím tým, pýtajú
sa Ma otázku, pýtajú sa Ma na príĊinu! "PreĊo som sa takto správal? PreĊo sa rozĊúlim?" Ako keď som spoznala ľudí, ktorí
prichádzali do Sahadža jogy, robiac Sahadža jogu a všetko to, ale potom idú na nejaké iné Šteinerove miesta. Potom idú na
nejaké iné kurzy. Myslím tým, že nemajú žiadnu vieru vo Mňa - v Sahadža jogu. Oni cviĊia toto, cviĊia tamto ako blázniví, stále
idú za nieĊím iným. To je možné len v Anglicku, poviem vám, nikde inde - to je špecialita. Spoznala som tak veľa ľudí, ktorí prišli
do Sahadža jogy; bez cviĊenia Sahadža jogy, lieĊenia, bez pomáhania im v Sahadža joge, bez vypracovania toho. Oni opustia
Sahadža jogu. Oni idú na toto miesto, tamto miesto, tam.... Je toto tá cesta? Teraz som spoznala veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú
obviniť líderstvo. Hovorím vám všetky tieto veci, pretože som bola chorá, keď som sem prišla, skutoĊne vám hovorím, bola som
chorá osem dní a bola som chorá aj potom; pretože viete, vy ste všetci v Mojom tele a Ja trpím, takže vám to musím povedať. A
potom povedia, že líderstvo nie je dobré, líder by mal byť veľmi silný, líder by mal byť takýto, a ich líder musí mať veľkú vec vo



svojej ruke, a povedali, že ak nás zasiahne, nebudeme v poriadku. Znova tá príĊina; opäť príĊina. Poviem vám, vy máte jedného z
najlepších lídrov v Gavinovi, a musím vám povedať, on je ten muž, ktorý minul veľa peňazí. Bez toho, aby Mi povedal, pokryl veľa
výdavkov, jeho firma pracovala pre nás. On zobral všetkých nezmyselných ľudí. Ak som mu povedala, "Tento Ċlovek má nejaké
ego," on ho hneď zamestnal vo svojej firme. Ak poviem, "Tento Ċlovek má bhútov," on ho zamestná vo svojej firme. On pracoval s
takými bhútmi, že Ja som ich nedokázala zniesť ani jeden deň. On skúša svoju úroveň najlepšie tak, že ide k ľuďom a povie im, že
"Pozri sa, príď." On zachránil tak veľa ľudí jeho citom, jeho pochopením; Ale jediná vec je, že on otvorene nevedie, to je jeho
chyba. On by mal otvorene povedať, "Ty si bhút a vylieĊ sa, potom budeš v poriadku." Ale keď poviete, "Poď sem. Vidíš, ty si bhút,
nevadí. Mám tu citróny, ..., Ċili papriky. Sadni si." Potom, "Matka, on sa stotožňuje s najväĊším bhútom." Poďme tomu Ċeliť. Ak
máte pochopenie voĊi vášmu lídrovi, potom by ste mali vediť, že Ja viem lepšie ako viete vy o tom. A toto je niekedy také
smutné. PreĊo nechápete Ċíru dobrotu Ċloveka? Množstvo bhútov, ktorých toleroval vo svojej firme, poviem vám, Ja ich
nedokážem zniesť dlhšie ako jeden deň, niektorých z nich. Takí egoistickí, niektorí z nich, pojašení, a niektorí z nich sú takí
bhútovskí, že už len keď idú dole po schodoch, zaĊne ma bolieť v žalúdku, v Mojom dome. Ale on ich zniesol. PreĊo? Na Ċo to
bolo dobré? Iba že myslel na to, aby im pomohol. Kedykoľvek som mu povedala, že "Tento Ċlovek je bhútiš," našla som ho
zamestnaného pánom Gavinom Brownom. Potom jedného dňa som mu musela povedať, "Prepusti ich všetkých," a boli
prepustení. PreĊo máme maximálny poĊet bhútov v Anglicku, nemôžem to pochopiť. Je to nevyhnutné, mať ich tu okolo? V ten
deň, kedy odchádzam, nemala by som vám povedať tieto veci, ale keď idem preĊ, zisťujem, že títo bhúti sa vracajú, a oni sa stanú
príĊinami a sú ukázané dôsledky. Takže musím vám ukázať úplný otvorený obraz, aby ste videli, že môžete stúpať k najvyššiemu
z najvyššieho, narodení na tomto území tejto krajiny. Ale môžete ísť tiež veľmi dole, videla som to. Pretože vy vždy niekoho
obviňujete, posledný zo všetkých Gavin, a toto je tá najhoršia vec, ktorú ste urobili. Nech to ktokoľvek povie Gregoárovi - rozseká
toho Ċloveka na desať kusov a prinesie toho Ċloveka ku Mne na tých desať kusov! SkutoĊne to tak je! On povie, "Aký nezmysel! V
poriadku, to je ... len choďte." Poviete pánovi Warrenovi, Ja neviem, Ċo urobí so všetkým tým austrálskym typom. Oni sú všetci
klenoty, bez pochýb. Ale vy si zaslúžite muža ako je Gavin. Myslela som, že sú špeciálni ľudia, že som pre vás pracovala tak
veľmi, ale som užasnutá. Poriadni ľudia nepotrebujú takých lídrov, že nie? Ale ľudia, ktorí sú teraz slušní, ukazujú sa, že sú
AustrálĊanmi, prekvapujúco, spôsob, akým sa správajú ku Mne: sú takí sladkí, boli by ste prekvapení, deti, ktoré poznáte. Gavin
kúpil pre Mňa nejaké šálky a tanieriky, pretože keď tam idem Ja, oni si mysleli, že Mi dajú Ċaj v dobrých šálkach a miskách.
Takže on kúpil pre všetky centrá jednu šálku a tanierik, kvalitné. Tak deti, malé, malé deti, vyzbierali peniaze; napokon, Matka
bude mat koláĊ, musí mať aj tanierik. Takže oni sem poslali, šek, len sa pozrite - aké sladké! Ale Ja nikdy nejem koláĊe, vy to
viete, ale aj tak - také sladké deti, povedala by som. Aký je dôvod? PreĊo dominujeme alebo sme dominovaní? PreĊo? Znovu tá
príĊina. Choďte nad tú príĊinu. Žehnám vás znovu a znovu, aby keď prídem ďalší raz, som videla, že už neurobíte viac žiadne
chyby. Meditujte a meditujte a meditujte a keď prídete niektorí z vás do Indie, chcela by som vám ukázať ako Moju odmenu,
odkiaľ som pracovala, viete. Dokonca aj keď som tam nebola, vidíte, niekto iný dal ralizáciu niekomu v Nepáli, vidíte a oni sú
krásne kvety; a tu som Ja, nieĊo nie je so Mnou v poriadku! Kde som pracovala, ľudia sa viac trápia príĊinami. Musím skutoĊne
na vás veľmi veľmi teraz priamo apelovať, musíte rásť vo vašom vnútri. Ste veľkodušní, ste štedrí, ste systematickí? Ste pôsobiví,
ste milí, ste kolektívni? Ste ešte stále naviazaní na všetky tieto nezmyselné veci? Rozprávate vo veľkom, dávate veľké lekcie?
Staňte sa pokornejšími a potom uvidíte svoju veľkosť. Pokiaľ nezložíte svoju hlavu dole do svojho srdca, ako uvidíte vašu Matku?
Všetkým vám teraz želám veľa šťastia, a šťastné Vianoce a šťastný nový rok a úžasný nový rok v duchovnom raste. Ukážme to.
Všetci sa dnes rozhodnime. Zabudnite na vaše manželky a manželov a deti a takýto a onaký nezmysel. Teraz ste jogíni, ste
spojení s Božským. Musíte v tom rásť, prosperujte v tom. Nech vás Boh všetkým žehná. Teraz by dnešný program nemal byť
príliš veľký, pretože nemáme veľa Ċasu, ale je to pekné, že dnes by sme mohli mať malú rozlúĊkovú pudžu. Ale mala by byť veľmi
malá... pretože to je, koľko dostanete, to je ten bod, pretože pred cestou nechcem, aby všetky Ċakry, vidíte, išli do kŕĊov. Ja sa
niekedy obávam pudže v Anglicku. Gavin, myslím, že môžeš len... To je majstrovstvo. Musíte mať to majstrovstvo, nad sebou v
prvom rade. Ak nie ste majstrom, nemôžete konať - a nad vaším nástrojom, to je ten bod. A nebola by som rada, keby si
ktokoľvek nevážil vôbec lídrov. Môžete byť veľmi inteligentní, to je mimo Sahadža jogy. V Sahadža joge musíte poĊúvať vašich
lídrov a vážiť si ich a nikto by sa nemal pokúšať nájsť chyby. Ja poznám jeho chyby, aké sú jeho chyby, také sú, a Ja viem, Ċo s
nimi urobiť. Každý by sa mal pokúsiť zosilnieť. Teraz by som povedala, v Austrálii je moderná vec, povedala by som, že celá vec
prauje ako jedno telo. Nikto sa nepýta Warrena. Oni mu telefonujú, rozprávajú mu, zbierajú peniaze, dávajú peniaze - to všetko
pracuje ako jedno telo. Tu sa každý snaží odrezať hlavu - alebo napadnúť srdce; to je vaše srdce, to je váš mozog. Tak si, prosím,
pamätajte, že všetci by ste mali ponúknuť služby Gavinovi, Sahadža joge, pred kritizovaním. Tí, ktorí povedia, že knihy neprišli,
nechajte im zodpovednosť za knihy. Dokonca aj rezerváciu Mojich sedadiel a všetko to musí on zabezpeĊovať, Ja viem;
Ċokoľvek o tom môžete povedať... on zvykol toto všetko robiť. Takže by ste mali ponúknuť aj vaše služby, robiť tieto práce. Inak



nebude Sahadža joga fungovať. My tu nie sme len preto, aby sme dostali požehnania, ale máme aj urĊité povinnosti, a to je to,
Ċo by mal každý ponúknuť, ich rozmer: Ċo môžem urobiť, ako môžem pomôcť? Aká je práca? Pozrime sa teraz. Dúfam, že, keď
vás na budúce stretnem, všetci by ste si mali sadnúť a zistiť, Ċo môžete urobiť. Môže sa vytvoriť skupina: dvaja, traja ľudia si
môžu sadnúť a urobiť to s láskou, s pozornosťou, aby sa jeho záťaž zmenšila a vy všetci budete cítiť radosť, že robíte nieĊo pre
Sahadža jogu. Matka urobila pre vás tak veľa, Ċo ste urobili vy pre Sahadža jogu? Chcete mať pekné ašrámy, pekné miesto, aby
ste tam žili, v poriadku. Chcete mať pohodlné miesta, lacnejšie miesta, v poriadku. Chcete mať dobré zdravie, v poriadku. Chcete
mať skvelé deti, v poriadku; tešte sa zo života. Ale Ċo sa týka dávania, dávate vaše srdce, vašu úctu? Na budúce, keď prídem
naspäť, chcem vás všetkých vidieť rásť ako jedno telo. Aspoň Srdce by malo byť zjednotené, ak niĊ iné. Predstavte si srdce, ktoré
má chlopne, ktoré pulzujú v rôznych Ċasoch, všetky svaly fungujú v rôznych vlnových dĺžkach. Ako môže tento vesmír prežiť s
takýmto srdcom? Takže musím požiadať všetky, všetky bunky tohto Srdca, aby boli ostražití, aby boli v jednote s Bohom, a v
milujúcej starostlivosti celého vesmíru. Nech vám Boh žehná. Takže, aká má byť toto dnes pudža? Je to rozlúĊková pudža dnes,
tak ju majme, tesne pred narodením Krista. Nech sa Kristus prebudí v nás. Buďme ako On, ten, ktorý vždy nástojil, "Milujte svojich
bratov. Milujte svoje sestry." Kto sú vaši bratia a sestry? On sa spýtal túto otázku tiež, "Kto sú Moji bratia a sestry?" "Sahadža
jogíni sú moji bratia a sestry." Niekto obetoval na oltári. On povedal, "kto ste, aby ste obetovali na oltári? Zmierili ste sa so svojím
bratom?" Zmierili ste sa? Najprv sa zmierte a potom prineste kvety Matke. On to už povedal. Myslite na Neho, aký bol
odpúšťajúci, aký veľkodušný, aký veľký a ako myslel na Jeho Otca po celý Ċas, úplne oddaný, robiac svoju prácu. Takže so
všetkýmipoctami Kristovi a Jeho Matke, ktorí pracovali vo veľmi napätých mravoch, my musíme dnes v našom vnútri prebudiť
toho veľkého Ducha, ktorý je vlastne Omkara. Dokonca aj pamäť, dokonca aj myšlienka na to je taká radosť dávajúca. Nech sa
Jeho život odráža vo vašich životoch. Musíte byť skutoĊnými Kresťanmi. Majme... Ċo je to? .... Myslím... Teraz by som povedala,
že na budúce, keď prídete na pudžu, všetci musíte mať stoosem mien Bohyne. Vy všetci musíte mať papiere, ktoré sú tu. Ako
máme tieto knihy, všetci musíme mať tieto papiere, nielen jeden Ċlovek by to mal mať. Mali by sme sa pokúsiť si pamätať aj
urĊité veci: mená Bohyne, mená, ktoré recitujeme. Mali by sme ich Ċítať znova a znova a pochopiť ich, ich význam v Sanskrite. A
malo by to prísť do nás veľmi ľahko, pretože to je ako keď ideme vypracovávať naše Ċakry. Nemyslím, že máme mená Krista, to
je v poriadku, a tentokrát dúfam, že sa pokúsime Ċítať nejaké mená Krista. Ale máme mená Ganéšu, ale nie Kristove, takže
budeme hovoriť stoosem mien Šrí Ganéšu, a niekto môže umývať Moje Chodidlá, v poriadku.... Dobre? SkutoĊne dobre, to je to
najlepšie. Ale tak, povedala by som, že niekto by mal teraz povedať, uvidíme. Koľko mien máme? .... Nechajte ma vytvoriť mená a
dáme ich ostatným. PreĊo by mal mať len Gavin mená? On nie je ako predseda vlády v tejto krajine, vy ste vybrali lídra.
PredsedníĊka vlády dostáva za to peniaze, to je jej práca, ktorú vykonáva. Toto nie je jeho práca. Vy všetci robíte prácu Boha.
Takže preĊo by tu mala byť nejaká taká vec ako... Teraz by to niekto mal Ċítať, a niekto môže. Kto to bude Ċítať? Takže niekto by
to mal Ċítať a niekto by mal umývať Moje Chodidlá. Ale nerobte to priveľmi, eh? Toto je Kristus - nie je to jednoduché absorbovať.
V poriadku, uvidíme. Pozrime sa, koľko lásky máte pre Neho, ako veľmi Ho absorbujete... Teraz vstaňte. Takže musíte vstať, aby
ste pomohli, niektorí z vás. A ostatní tiež. Tu nie je niĊ, Ċoho by ste sa mali báť, že tu je ego alebo Ċokoľvek. Nedržte sa vzdau
mysliac si, "Ó, oni si myslia, že som iba... " - nie, bežte! Utekajte pracovať. Teraz Ċo je to? Vezmite si nejaké veci, ktoré
potrebujete. Teraz, kto bude viesť pudžu? Bala, môžeš to robiť? V poriadku, poď dopredu. Niekoľko žien môže tiež prísť, Ċo sa
deje? Teraz poďte sem... Voda a to všetko... Teraz, keď ste priatelia, nemusíte si robiť príliš veľké starosti... Ktorý sa narodil, aby
nás uĊil o Svojom Otcovi Sadašivovi, veĊnom Bohu Všemohúcom. Amen. Óm tvaméva sakšát Šrí Jesus sakšát Šrí Adi Šakti
Bhagavati Matadži Šrí Nirmala Dévi Namó Namaha. On je prvotné Bytie, Óm. On je Višnu a syn Višnua. On je Mahavišnu. On je
Ċistá pranava energia. On obsahuje milióny univerz. On sa narodil v prvotnom kozmickom vajci. On bol poĊatý v srdci Šrí
Matadzi. On bol predpovedaný prorokmi. Jeho zvestovateľom bola hviezda na východe. Navštívili Ho traja Mágovia, Brahma,
Šíva a Višnu. Narodil sa v stajni. On je uĊiteľ. Je priateľom kráv. Navštívili ho kravy. Jeho otec je Šrí Krišna. Jeho matka je Šrí
Radha. On je Spasiteľ, ktorý svojím ohňom spaľuje všetky naše hriechy. Je ozdobou Agnya Ċakry. On je svetlo. Je podstata
oblohy. On je oheň. Z milosrdenstva robil zázraky. Jeho rúcho bolo dotknuté. Je priateľom askétov. Je uctievaný v rodinách.
Kvôli tapasa - stojí na tapassvi. Teraz vidíte, preto. Asketický, preĊo? Pretože On je tapasvi. Jeho bidža mantra je "Ham, Kšam."
Je tým, kto odpúšťa. Umožňuje nám odpúšťať. Je Duch. Narodil sa z Ducha. Je ten, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený v Ċistého
ducha. Ten, Ċo po troch dňoch vstal z mŕtvych. On je mier. On absorbuje všetky myšlienky. Prebýva v Adi Agnya Ċakre. Prebýva
vo všetkom, ale v ľudských bytostiach v Agnya Ċakre. On je Omkara. Prebýva vo všetkom, ale v ľudských bytostiach sídli v Agnya
Ċakre. Ten, ktorý sľúbil Spasiteľa, ktorým je Šrí Matadži, Svätý Duch. Ten, ktorý sa vracia ako kráľ. On je Šrí Kalki. On je princíp
evolúcie. On je oporou našej evolúcie. On je koniec evolúcie. On je oporou vesmíru - Muladhára. On je evolúcia z kolektívneho
podvedomia do kolektívneho vedomia. Je úzka brána. Je cesta do Kráľovstva nebeského. On je úzka brána do Kráľovstva
nebeského a On je cesta. V poriadku. On je ticho. Je Pán Kartikeya. On je Šrí Mahaganéša. On je Ċistota nevinnosti. He is



zdržanlivosť. On je štedrosť. On je svetlo v oĊiach Šrí Mahalakšmi. Je oddaný svojej Matke. Je dokonalý Sahadža jogín. Je
dokonalý brat. Stelesnením radosti. Je stelesnením jemnosti. Vyhadzuje tých s poloviĊným srdcom. Zavrhuje neĊisté oĊi.
Zavrhuje všetkých fanatikov. Vlastne, neutralizuje neĊisté oĊi. On robí cudzoložné oĊi nevinnými, pretože On je nevinnosť.
Nezaujíma ho bohatstvo. Dáva všetko bohatstvo tým, ktorí ho uctievajú. On je Ċistá beloba. Nie, toto je, nemôžete povedať, že On
je nezaujímavý v rituáloch - Ċo spôsobuje, že myslíte? Rituály, ktoré sú skutoĊné... Vidíte, ten, ktorý je bohatstvom, ako sa môže
zaujímať o bohatstvo? To je ten bod... On je bohatstvo. Nezaujímavé vôbec, pretože On je bohatstvo - to je gunatita, ako to voláte
- vidíte, bytie a nebytie. Keď ste nebytie, nemôžete sa zaujímať o bytie. Nad, On je nad. On je sväté srdce. ON nosí tŕňovú korunu.
Odsudzuje biedu. On trpel, aby sme sa my mohli radovať. On je dieťa,ale je veĊný a starobylý. On je Alfa a Omega. On dáva
kráľovstvo nebeské rovnako tým, ktorí sú prvý alebo poslední. On je vždy s nami. On je nad univerzom. On je znak kríža. On je nad
rozlišovaním. On je svedok. On je tým, komu svedĊia. Prekonáva pokušenie. Vymieta zlo. Zatracuje okultné praktiky. Je
stelesnením tapasií - pokánia. Uctieva svojho Otca. Je blahoslavený svojím Otcom. Jeho meno je svätý. Je inteligencia. Je
múdrosť. Je dokonalá pokora. Hnevá sa na materialistov. NiĊí ego a absorbuje superego. On niĊí želania. Je Ċistá sila želania.
Jeho chrámom je srdce. Má jedenásť niĊivých síl. NiĊí falošných prorokov. NiĊí nepravdu. NiĊí neznášanlivosť. NiĊí rasizmus.
NiĊí hnev. Fanatizmu - to je tak veľmi. Je zvestovateľom Zlatého veku. Je uctievaný našou Matkou. Je zbožňovaný našou
Matkou. On je milovaný našou Matkou. On je ten, ktorý je vyvolený. On je prebudený vo všetkých sahadžajogínoch. Ten, ktorý
jazdí na bielom koni na konci vekov. On je koniec našich strachov. Stráži bránu našej Matky. On je jediná cesta do Kráľovstva
Boha. Óm Šrí Mahalakšmi, Mahavišnu sakšát Šrí Mahaviráta sakšát Šrí Adi Šakti Bhagavati Matadži Šrí Nirmala Dévi Namó
Namaha. Myslím, že slovo "uctievaný" by malo byť "zbožňovaný našou Matkou" pretože, sa mu to, myslím, nepáĊilo, blokuje to
Agnyu. Takže to je "je zbožňovaný".So it's "is adored by." Vidíte, On je taký detailný - vidíte, protokol nie je v správny, to preto.
Vidíte - lepšie! Agnya bola v poriadku. Vidíte? Sú tu nejaké bloky. Čudovala som sa, ktoré z nich to bolo. Teraz budeme hovoriť,
"On je zbožňovaný našou Matkou." On je zbožňovaný našou Matkou. Znovu, trikrát. On je zbožňovaný našou Matkou. Znova. On
je zbožňovaný našou Matku. On je zbožňovaný našou Matkou. Vidíte? Je veľmi detailný. Nech vám Boh žehná. Pochopili ste
význam toho? Opis Mahalakšmi, Ċo vám Ona dáva, a tiež opis Jej vzťahu s Višnuom, s Harim - to je Šrí Krišna, že Ona je
milovanou Šrí Krišnu (Hari). Je milovanou Šrí Krišnu; a toto vysvetľuje ako Mahalakšmi, ak Ona je Mária, potom Mária je Radha.
Toto musia urobiť chlapci, ktorí nedostali pocit manželstva, alebo myslia na to. To musí byť také Ċisté.
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Devi Pudža: Kultúra univerzálneho náboženstva Bordi (India) Dnes je druhý deň našej novej cesty na bojové pole. Musíme si ľudí
získať láskou, súcitom, náklonnosťou a dôstojnosťou. Keď hovoríme, že je to Višwa Dharma, je to univerzálne náboženstvo, ku
ktorému patríme a jeho hlavnou podstatou je mier. Na začiatku musí byť mier vo vnútri. Musíte byť pokojní vo svojom vnútri. Ak
nie ste mierumilovní, ak sa zahrávate so svojím egom, ak sa len uspokojujete tým, že si hovoríte, že ste mierumilovní, tak sa,
bohužiaľ, mýlite. Pokoj si treba užívať vo svojom vnútri. Treba ho cítiť v sebe. Takže si nerobte nepravé zadosťučinenia, nerobte
si falošné predstavy. Nepodvádzajte sami seba. Mier musíte cítiť vo svojom vnútri a ak ho necítite, nemali by ste prísť a pýtať sa
ma: „Matka, prečo to necítim?“ Pretože vám nepoviem, že s vami nie je niečo v poriadku. Musíte sa k tomu dopracovať, aby ste
sa mohli cítiť vo vnútri pokojne. Neznamená to, že ak ste navonok príliš tichí, cítite mier. Mier musí byť vo vás. Máte ho. Váš Duch
je úplne pokojný – Avyagra, bez nepokoja. Vo vašom Duchu nie je žiadny nepokoj. Absolútne pokojný a nehybný. Je na vás, aby
ste to cítili. Nikto iný vám nedá certifikát. Toto je jedna vec. Po druhé, keď vám niečo hovorím, myslíte si, že to nehovorím vám.
Nezachytí sa to vo vašom mozgu. Myslíte si, že to hovorím nejakému X, Y, Z, ale nie vám. Nie ste tam. To je ďalší znak, že tam
nie je mier. Pretože tu nie je mier, nezachytíte to. Všetko, čo vám vojde do hlavy, to pracuje. Ale zistila som, že ľudia, ktorí majú
konkávnu osobnosť, tí to prijmú. Tí, ktorí majú konvexnú osobnosť, nezachytia nič. Zaregistrovanie je také slabé, že čokoľvek
poviem, nemá to na nich žiaden vplyv. Inak všetko, čo poviem, je mantra. Malo by to mať priamy účinok na vás a mali by ste cítiť
ten účinok, to prenikanie do vás. Ale ako keby to bolo pre niekoho iného, ako keby to nebolo pre vás. To ukazuje, že vo vás nie je
mier. Len mier vo vnútri môže zachytiť všetko priaznivé, čokoľvek, čo je výživujúce pre váš rast. Skúste sa teda so sebou zmieriť.
Nebojujte sami so sebou: „Prečo by som to mal robiť?“ „Som taký zlý!“ „Nemal som to robiť!“ – toto všetko by sme nemali robiť.
Pokúste sa v prvom rade nebojovať sami so sebou. Potom bojujete so Mnou: „Prečo som taký? Prečo by to malo byť so mnou
takto? Prečo to dostanem? Prečo?“ Ako mám odpovedať na takúto otázku? Je veľmi agresívna. Myslím si, že to je veľmi
agresívny prístup mnohých sahadža jogínov - prísť a klásť mi takéto otázky, „Prečo...?“ Pretože vám nemôžem povedať, čo je s
vami zlé, pretože to nie je moja kultúra. Sami by ste mali zistiť, čo je s vami zlé. Ale problém nie je to, „čo je s vami zlé“. Správny
postoj je, čo je s vami v poriadku. Ak je niečo s vami v poriadku, postavte sa na to, upevnite sa v tom. A potom sa rozvíjajte
vyššie. Ako som povedala, mier je základným princípom pre univerzálny rast tohto náboženstva. Narúša ho veľa vecí. Po prvé,
ako som povedala, narúšate ho sami. Nemali by ste mať o sebe smiešne predstavy. Ľudia majú veľa smiešnych nápadov. Vidím
sahadža jogínov, len čo dostanú Realizáciu alebo sa im stane niečo lepšie, začnú hovoriť ostatným, ako meditovať, ako sa
postaviť, ako dať bandhan, ako urobiť toto a tamto. Je to veľmi úbohé, má to veľmi nízku úroveň. Pokúste sa to asimilovať do
seba. Najprv váš rast. Tento rast sám o sebe povie ostatným, aký by mal človek byť. Vaša vlastná povaha, váš vlastný
temperament, vaše vlastnosti, vaše vlastné správanie. Toto všetko ostatným povie, že toto je skvelý človek a budú sa snažiť
nasledovať váš príklad. Príklad je to najlepšie učenie. Keď je strom malý, aj keď povie: „Som veľký,“ nikto si nesadne pod trpasličí
strom! Ale keď je to veľký strom, môžete vidieť tieň a každý vie, že je to veľký strom a môžu prísť a sadnúť si pod neho. Nemusíte
to hovoriť. Rovnako, keď vyrastiete, nemusíte sa certifikovať, že „som skvelý“, jednoducho to funguje. Mier vo vnútri sa vyjadruje
predovšetkým ako mier s ostatnými. To je prvý znak prejavu mieru. Taký človek nepoužíva hrubé slová, nepoužíva kruté slová.
Ale tiež nie je osobou, ktorá je neúčinná. Je veľmi efektívny, používa veľmi milé a pekné slová. Možno začína tvrdými slovami,
potom sa zmierni a dostane sa do pozície, kde je efektívny a tiež je veľmi mierny a milý. Takúto osobnosť treba rozvíjať –
navonok. Takže mier so svojimi priateľmi, mier so sahadža jogínmi. Ak nemôžete byť v mieri so sahadža jogínmi, potom nie ste
dobrí. Úplne nedobrí. Keď stretnete iného sahadža jogína, nemôžete na seba štekať ako psy, však? Ak necháte troch sahadža
jogínov spolu, skončia tak, že budú po sebe štekať. Nevedia sa ovládať. Ak sú ich stovky, potom je to v poriadku. Ale nemôžete
len tak nechať troch či štyroch. Takže s vašimi bratmi a sestrami by ste mali byť v mieri. Všetci sa narodili z mojej Sahasráry a
nikto nemá právo urážať, byť sarkastický. Hovoriť veci, ktoré sú škodlivé. To nie je priateľstvo, to nie je priateľstvo. Je to druh
veľmi jemného nepriateľstva, ktoré nosíte vo svojich srdciach. Toto nemôže byť odpustenie. Ak druhým hovoríte sarkastické
veci, tak nie ste v kultúre univerzálneho náboženstva. Mali by ste byť hodni úcty. Čím viac úcty máte k sebe navzájom, tým to
bude lepšie. Neviem, ako vám to mám povedať. Ale povedzme, že existuje sahadža jogín, tak by ste ho nemali volať akoby ste
volali na nejakého človeka z ulice. Napríklad, niekto povie: “Hej, Pán X, poď sem!“ Nie. Ľudia nehovoria ani pane. Skúste, prosím,
používať priezviská, to bude lepšie. Pán ten, pán ten, pán ten. Tak to bude lepšie. Pretože tento moderný štýl, nepoužívať
priezvisko, znížil úctu ku každému. Ale myslím si, že sahadža jogíni by mali vyskúšať nový spôsob a navrhnúť Mi ešte lepšie
metódy, ako sa navzájom oslovovať tak, aby ste rešpektovali ostatných. Tá úcta vytvorí mier v každom. Zrazu máte poznámky.
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Veľmi škaredé poznámky. Nemá to význam. To nie je naša kultúra. Patríme k univerzálnemu náboženstvu, ako tu môže byť
takáto kultúra? Takže keď sa snažíte byť v mieri so svojimi bratmi a sestrami, snažte sa byť maximálne úctiví. Keď si píšete listy,
začnite: „Môj drahý brat v Sahadža joge ten a ten.“ Videla som, ako to robia komunisti. Každý, kto patrí k nejakej skupine, to tak
robí. Je to istý druh úcty, ktorú majú. Nemôžete hovoriť ako ľudia z ulice a obyčajní ľudia, pretože ste skutočne výnimoční a
všetko, čo je výnimočné, musí byť vyjadrené cez vás. Keď k vám hovorím o tejto novej kultúre, pochopme, ako si ľudia v mnohých
národoch prevzali rôzne kultúry. Viem, že Japonsko bolo veľmi zasiahnuté modernizáciou. Ale Zen ich naučil istému druhu
kultúry, v ktorej povedzme, že máte dvoch Japoncov, ktorí majú autonehodu, tak nič nepovedia. Vystúpia z auta, jeden sa pokloní
druhému, druhý sa pokloní prvému a nastúpia do auta a odídu. Ak budú musieť niečo reklamovať, tak pôjdu na súd, ale tam
nebojujú, lebo načo je to potrebné? A opýtala som sa Japoncov: „Ako to dokážete?“ Povedali: „Načo bojovať na ulici? Pretože
nakoniec, ak treba niečo platiť, zaplatí to posiťovňa. Ak je auto pokazené, v poriadku, zaplatia nám to. Prečo na neho kričať?“
Myslím si, že je to veľmi rozumné a praktické. Prečo zbytočne plytvať dychom? Nič tým nezískate. Ale poznám ľudí, ktorí šoférujú
a nadávajú každému, kto im príde do cesty. Myslím, že to je skutočne prekliaty život, to, ako niektorí ľudia jazdia! A rovnako riadia
aj svoje vlastné životy. Stále nadávajú: „Ten je taký, onaký, tento je zlý, tamten robí niečo iné.“ Dokonca aj v Sahadža joge. Myslia
si, že majú právo kritizovať každého človeka okrem seba. Aby ste udržali tento mier s ostatnými, buďte v ospravedlňujúcej
nálade. „Dúfam, že som neurobil chybu.“ „Dúfam, že som vás nezranil.“ „Dúfam, že som vaše veci nepoložil nesprávne.“ Takto.
Zotrvajte v polohe ospravedlnenia. Toto nájdete medzi Indami. Indovia majú taký problém, sú skôr v ospravedlňujúcej nálade.
Niekedy je nemožné ich presvedčiť. Uvediem príklad. Išli sme do Sangli a vy ste boli tak sýti a jedlo nebolo hotové. Tak povedali:
„Nemôžeme sa najesť, pretože už teraz je neskoro a pripravené bude neskôr, tak radšej sa vyspíme.“ Viete, cítili sa veľmi zranení.
Mysleli si, že to bola ich chyba. Teraz majú zapísané - nedali sme im najesť, je to hrozná vec, čo sme urobili. A potom som ich o
tom musela presvedčiť, že im to nijako nevadí, sú radi, že nejedia, lebo majú príliš veľa jedla. „Nie, ale aj tak bude na našom mene
zapísané, že sme im neponúkli jedlo a išli spať bez jedla.“ Nebolo možné presvedčiť ich až do konca, celý čas sa ospravedlňovali.
V indickej kultúre máme niečo veľmi skvelé, ako Japonci, ako som vám povedala, že sme skôr v štýle ospravedlnenia sa. Nikdy v
agresívnom štýle. Nikdy sa nesnažíme hľadať chyby na druhých, ale nachádzame chyby, ako sme zlyhali, ako sme my zlyhali.
Toto sa treba naučiť od Indov, ak si vôbec zachovali svoju kultúru. V skutočnosti to majú v krvi. Takže naša kultúra bude taká, že
vo svojom vnútri vyjadríme úplný mier. A musíte vedieť, že ste aktívni v jednom tele. Ste aktívne bunky jedného tela. Všetky bunky
tela nie sú nikdy aktívne. Ale tí, ktorí sú aktívni, musia byť medzi sebou v mieri, inak čo bude s tým úbohým telom? Tak skúste
uzavrieť mier. Druhá vec, ktorú môžete urobiť pre mier, je menej hovoriť. Vždy, keď dôjde k hádke alebo niečomu podobnému,
zostaňte ticho. Uvidíte, že to bude mať lepší účinok. Ak sa dve osoby hádajú, nikdy sa to nesnažte vyriešiť, ale jednoducho
zostaňte ticho. Ticho je veľmi dôležité. Viac mlčať. Ale nemal by to byť druhý extrém, ako anglická kultúra, že jednoducho
nehovoria, nech sa deje, čo sa deje. Len nehovoria, ale príliš veľa premýšľajú. Musíte zostať v pokoji s pocitom: „Nech Boh žehná
týmto ľuďom rozumom.“ Nemalo by to byť ľadovo zamrznuté more, ale pokoj, ktorý je účinný. Mier, ktorý je účinný. Takže v tejto
novej kultúre musíme byť mimoriadne pokojní. A ten pokoj by mal byť vyjadrený na vašich tvárach. Ľudia by mali pochopiť, že ste
mierumilovní. Preto hovorím, ak ste pekne oblečení, vaše vlasy sú úhľadne upravené, ľudia sa budú cítiť dobre. Inak, keď niekoho
stretnete so strapatými vlasmi, viete, bude z toho vyrušený! „Boh vie, čo sa stalo? Z akej hádky prichádza tento človek? Niekto ho
musel ťahať za vlasy alebo sa mu stalo niečo zlé, keď je taký strapatý.“ Takže, ak ste úhľadne oblečení, ľudí to až tak neodradí,
pretože si myslia, že: „Nie, nie, to nemôže tak byť, lebo, napokon, on sa nikdy nehádal. Len pokojne prichádza zo svojho domu.“ V
našej kultúre je čistota veľmi dôležitá. Čistota myšlienok, čistota vedomia, čistota tela, čistota správania. To, ako čisto veci
robíte, je v našej kultúre veľmi dôležité. To je veľmi, veľmi dôležité! Čo môže pre niektorých ľudí vyzerať veľmi vtipne. Pretože to,
či držíte vidličku tak, či tak, Mi je jedno. Nezáleží na tom, ako držíte pri stole vidličku alebo nôž. Nie je to také dôležité. Ale určite
je dôležité to, ako držíte Aarti, ako držíte pudžovné veci, ako držíte moje fotografie. Ako držíte veci, ktoré patria iným sahadža
jogínom, ako rešpektujete veci, ktoré sú priaznivé. Takže to je to, čo človek musí mať v sebe. Čistota zbožnosti, priaznivosti,
svätosti. Je to potrebné urobiť s veľmi veľkou starostlivosťou a pochopením a s tou váhou priaznivosti by ste mali kráčať. S tou
váhou priaznivosti. Vy sami ste priaznivosť kráčajúca po tejto zemi. Ste mier na tejto zemi. Ale spôsob, akým sa mier vkladá do
tejto nádoby, musí byť čistý, musí byť úhľadný a musí byť umiestnený tak, aby sa nič nevylialo. Takže najlepší spôsob, ako mať v
sebe mier, je dať svoju myseľ do poriadku, je myslieť na dobré veci. Myslieť na kvety, nie na tŕne. Čo dobré vám urobili iní. Aké sú
tu dobré veci. Aké krásne chvíle ste zažili a spočítajte svoje požehnania. Spočítajte svoje požehnania. Inak nemôžete vytvoriť
mier. Mier ... Nemusíte venovať pozornosť všetkému. Udržujte svoju pozornosť v mieri. Udržujte pokoj vo vnútri, so svojou
pozornosťou vo vnútri. Ak naozaj dovolíte, aby sa vám všetky moje slová dostali do mozgu, som si istá, že dosiahnem výsledky,
ale s konvexnou mysľou je to veľmi ťažké. Len to nasajte! Ďalším aspektom mieru je, nikdy sa nesnažte podporovať nič, čo je
prudké alebo čo je deštruktívne. Nič deštruktívne sa nesmie nikdy podporovať. Ale každý, kto je týraný, napadnutý alebo



ovládaný, musí byť chránený a podporovaný. Ak máte silu mieru, tak len tým, že tam budete stáť, to môžete urobiť. Za váš mier
nemusíte bojovať. Ale ak na to príde... Keď prišiel človek ako Hitler, ľudia museli bojovať za svoj mier. Druhou časťou našej
kultúry musí byť požehnanie. Ľudia by mali vidieť, ako v nás pôsobí požehnanie. Ľudia by mali cítiť tú blaženosť. Ak je človek
požehnaný, vyzerá blažene. Vyžaruje blaženosť. Vyžaruje to. Nevyzerá ako úbohé, nešťastné stvorenie, ktoré je neustále
nevraživé, reptavé alebo utrápené z maličkostí. A nikto nemá právo rušiť niekoho požehnanie. Ak je niekto v blaženom stave,
snažte sa toho človeka napodobniť a staňte sa takým. Ale ľudia závidia takýmto ľuďom, ktorí sú blažení a snažia sa ich
vyrušovať! Preto bolo toľko svätých mučených, pretože to boli takí blažení a šťastní ľudia. Musíme si užiť blaženosť vo svojom
vnútri, to je dôležité. Možno si nie ste vedomí požehnania, ktoré máte. Vôbec si to neuvedomujete. Nikdy, nikdy predtým nebolo
toľko ľudí, ktorí dostali Realizáciu. Nikdy predtým v histórii neprišla samotná Ádi Šakti na túto zem vyriešiť vaše problémy. Nikdy
predtým ľudia s veľmi obyčajnou snahou, s veľmi malým hľadaním, veľmi malým pochopením, dostali takto Realizáciu. Je to,
akoby sa kameň zrazu stal diamantom. Diamant môžete rezať diamantom. V takom blaženom stave sa nachádzate. Prišlo
úžasné požehnanie. Je to tak účinné. Sama neviem, keď to vidím, som skutočne prekvapená, ako to funguje. Blaženosť môže
prísť len vďaka vďačnosti. Len rozšírením svojho srdca pomocou vďačnosti. Blaženosť je odmenou za vďačnosť. Vďačnosť,
ktorá nie je len svetským alebo len ústnym vyjadrením, ale je zo srdca, je zo srdca, vďačnosť srdca. A blažení ľudia nikdy druhým
nezávidia. Lebo čo je väčšie ako blaženosť? Blaženosť má toľko rozmerov, že presahuje svet príčin a následkov. Všetci anjeli,
všetci ganovia sú tu, aby vám pomohli. Viete, že to funguje. Takto to funguje, že…. Ale vy to beriete za samozrejmosť. Nemá to na
vás ten účinok blaženosti, keď viete, že sa stalo toto, tamto, stalo sa. Aká blaženosť! Prekročili ste svoje srdcia, keď sa cítite
blažene. Prekročte svoje srdcia a precíťte to, len sledujte. Takto cíťte blaženosť – prekročte svoje srdce. Prežívajte blaženosť! V
nás je obrovská blaženosť. Toľko sa nám toho dostalo, že Boh bol taký láskavý. Prekrížite si, prosím, takto svoje ruky? Aj tí, ktorí
tam sedíte, prosím! Aj tá pani. Kam sa pozerá? Sedíte na stoličke, musíte sa pozrieť na každého, kto prichádza? To nie je treba!
Vnímajte to! Boh vám žehnaj! Potom túto blaženosť nájdete všade. Zistíte, že aj v maličkostiach je blaženosť. Zen učil ľudí vidieť
blaženosť čo i len v machu, kúsok machu, uvidíte mach a poviete: „Bože, aký je to nádherný kúsok!“ Boh stvoril malý mach a ten
má všetky tie malé chápadlá a tú blaženosť. Ale tí, ktorí sú nadutí, nikdy nemôžu cítiť blaženosť. Namyslenosť zabíja blaženosť.
Ego zabíja blaženosť. Raz Šivadži staval obrovskú pevnosť. Stalo sa, že sa dostal do ega. Cítil: „Vidíte, kvôli tejto práci je toľko
ľudí zamestnaných.“ Potom sa na scéne objavil jeho Guru Ramdasa. On sám je ten, kto riadi ego, pretože bol inkarnáciou
Hanumanu. Tak prišiel a povedal: „Dobre. Chcem, aby si pre mňa urobil jednu vec.“ Povedal: „Áno, pane, čo chcete, aby som
urobil?“ Povedal: „Rozbiješ tento balvan, ktorý tu leží, taký veľký balvan, kúsok po kúsku.“ Keď do neho začali udierať, začal sa
lámať. A vo vnútri bol malý kameň ako kokos, vzal ho a rozlomil. Bola v ňom voda a vo vnútri bola žaba. Šivadži si uvedomil, že
ak Boh stvoril túto žabu, tak jej dal aj vodu. Kto som ja, aby som mal také ego? Tak do neho vstúpila blaženosť, že Boh ma obdaril
všetkým. Správajú sa ku mne ako k výnimočnému. Čo som urobil? Nič. Je to tak nádherné! Koľkí získali túto blaženosť? Majte s
nimi sympatie. Majte súcit s tými, ktorí ju nemajú. Blaženosť k vám prichádza cez vašu dôveru v seba samých. Ak nemáte dôveru
v seba, blaženosť tu byť nemôže. A najhoršia vec proti sebavedomiu je: „Čo mám teda robiť?“ „Ako to potom mám získať?“ „Tak
prečo to ja nemám?“ - to je to najhoršie. Celý čas bojujete sami so sebou! Ste tým, sedíte tam a ak stále hovoríte: „Prečo by sme
to nemali mať,“ čo na to povedať? Znamená to, že sa pýtate, lebo sa chcete pýtať? Je to tam. Prečo sa pýtate? Len to cítiťte! Keď
sa to vypracuje a pocítite, kde sedíte, tak budete prekvapení, že ste v mieri sami so sebou a je tam blaženosť. Napokon, v tejto
kultúre sa musíte správať ako ľudia, ktorí majú autoritu. Máte autoritu svojho Ducha. Máte oprávnenie. Máte Ducha. Tí, ktorí majú
autoritu, sa nikdy nesnažia predvádzať. Keďže majú autoritu, načo sa predvádzať? Viete, len šialení ľudia sa predvádzajú. Ak si
niekto dá na hlavu nálepku: „Som generálny inšpektor polície,“ ľudia povedia – vezmite ho do blázinca. Rovnako niektorí ľudia
hovoria: „Som sahadža jogín. Čo ty na to? Môžem robiť, čo sa mi zachce!“ Tak kam ho máme dať? Vašou autoritou je vaše Ja,
vaše vlastné bytie. Ľudia by mali vo vás vidieť, kto ste. Nemusíte nosiť na sebe nálepky: „Som sahadža jogín ten a ten!“ – X, Y, Z
číslo, zločinec číslo 5, zločinec číslo 10! Máte oprávnenie. Autorita sa ukazuje na vašej tvári. Ale teraz je autorita realizovaná.
Vidíte, všetky autority sú umelé. Napríklad dnes je niekto premiérom, môže sa stať žobrákom na ulici. Je to možné. V demokracii
je možné všetko. To isté v rôznych autoritárskych vládach. Takže dnes ste možno vysoko, môžete klesnúť dole. Ale sahadža
jogín zostane sahadža jogínom. Ste oprávnení a uskutočnení. Znamená to, že všetka vaša autorita je neoddeliteľnou súčasťou
vašej bytosti, vy tým ste. Tak, ako ste človekom, ste človekom. Nemôžete si teraz nechať narásť chvosty, aj keby ste chceli.
Takže teraz ste autorizovaní, uskutočnení, úplne vyformovaní sahadža jogíni. Rovnako ako santalové drevo – santalové drevo
nemožno vytvoriť prehlásením: „Ó, toto je santalové drevo.“ Je to santalové drevo, pretože každá jeho časť ... Dobre? Podľa mňa
ma počujete. Počujete ma cez svoju Sahasráru. Každá vaša časť, každý váš kúsok musí mať vôňu Sahadža jogy. Myslím, že som
tu musela niečo urobiť. Som lepšia v ľudských strojoch, ako v týchto. Môže to inak fungovať? Myslím, že vypadla elektrina.
Hlavná sieť. Stále je? Zapnite nejaké svetlá, či fungujú. Toto je India. Máme takéto problémy. A mechanizmus, ktorý je vo vnútri,



nezlyháva. Takže ste nielen uskutočnení, ale ste aj zdokonalení. Ste dokonalí. Takže musíte mať v sebe dôstojnosť tejto autority.
A dôstojnosť je veľmi pokorná dôstojnosť. Dôstojnosť nie je nikdy arogantná. Znakom dôstojnosti je pokora. Rozprávala som
vám príbeh o človeku, ktorý išiel von a opýtal sa slepého človeka, svätca, či nevidel niekoho ísť touto cestou. Svätec povedal:
„Áno, vy ste kráľ, viem, pane.“ „Najprv tu bol váš sluha, potom prišiel váš minister a teraz ste prišili vy.“ Bol ohromený, pretože bol
slepý. Ako to mohol slepý vidieť? Povedal: „Dokázal som to rozoznať cez pokoru.“ Keď prišiel váš sluha, povedal: „Hej, slepec!
Videli si niekoho ísť týmto smerom?“ Keď prišiel váš minister, povedal: „Videli ste niekoho ísť týmto smerom?“ Ale keď ste prišli
vy, povedali ste: „Pane, prepáčte, že sa vám kladiem takú otázku, ale počuli ste niekoho prechádzať týmto smerom?“ Toto je ono.
Pokora je znakom. Podľa toho, ako budete hovoriť s druhými, ľudia budú hneď vedieť, že máte autoritu od Boha. Všimnite si
skromnosť Božského. Ako sa vás snaží potešiť a pobaviť a urobiť vás šťastnými, v prírode aj na prednáškach! V poriadku? Takže
teraz budeme mať našu Pudžu. Dúfam, že ste pochopili kultúru vášho univerzálneho náboženstva. Skúste si to osvojiť, prosím.
Nech vám Boh žehná!
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Narodeninová pudža, Necíťte sa vinní, 17-03-1985 Mám dnes veľkú radosť, keď vás všetkých vidím sláviť moje narodeniny, a že
dnes máme národný program. Je to veľmi dobrá kombinácia, čo máme v mesiaci marci. V Indii sa považuje za začiatok jari,
„madhumas“. To je to, čo spievate: madhumas. A ako viete, dvadsiaty prvý marec je deň rovnodennosti, čiže istým spôsobom
deň rovnováhy, a stretajú sa v ňom aj všetky znamenia, ktoré máte v horoskope. Veľmi veľa znamení sa mi podarilo
skombinovať, a ešte k tomu som sa narodila na obratníku Raka, tak ako vy ležíte na obratníku Kozoroha. Aj Ayers Rock je na
obratníku Kozoroha, presne v strede. Bolo treba vytvoriť veľmi veľa kombinácií. Princípom rastu je teda byť v strede, byť v
rovnováhe, byť v maryadách stredu. Princíp spočíva v neprekročení hraníc stredu. Čo sa však stane, ak sa nedržíte hraníc,
maryád? Niečo „chytíte“. Ak neprekročíme maryady, nemôže nás nič „postihnúť“. Mnohí vravia: „Načo mať maryady?“ Povedzme,
že máme maryady, hranice tohoto nádherného ašramu tu, a ktosi na vás zo všetkých strán útočí, zo všetkých strán voidu. Ak
vyjdete von z voidu, čosi „chytíte“. Preto nesmiete prekročiť hranice a neprekročiť hranice je ťažké, pokiaľ máte dva problémy:
jedným je ego, druhým superego. Čo sa týka superega, toto na západe nie je takým veľkým problémom. Problémy robí ego a
prejavuje sa veľmi, veľmi rafinovane. Vidím, aké komplikované druhy ega máme. Jedno je očividné, ako Chomeiniho ego - strohé,
zjavné, evidentné, takže ho môže každý odsúdiť. Pri takomto egu sa buď napravíte alebo budete celkom zničení. Ale ego... Ak sa
jedná o ego hlupáka, správa sa dotyčný spomínaným spôsobom, pretože nevie, ako možno ego rafinovane zamaskovať.
Západné ego je však nesmierne rafinované. Reč, všetko je veľmi rafinové. V angličtine napríklad poviete: „Obávam sa, že vám
musím dať zaucho.“ „Je mi ľúto, ale musím vás zabiť.“ Je to ohromne rafinované, vidíte? Poviete: „Je mi ľúto,“ to znamená, že to
prizdobíte čokoládou polevou, nie je tak? Musíte pochopiť, že je to jedna veľká kamufláž. Viete, musíme vidieť, akí naozaj sme, a
neodvracať pohľad niekam inam. Vďaka prefíkanosti však dochádza práve k tomu - vyhýbame sa tomu, aby sme sa pozreli sami
na seba. Dnes - hoci je to deň osláv - by sme si teda mali s humorom uvedomiť, aké je toto takzvané ego hlúpe. Humorne, nie
vážne, pretože nechcem, aby ste zase nadobudli pocity viny, a to tak, ako som ráno vysveľovala, že sa z ega stane ľavé višuddhi.
Veď ešte predtým ako vstúpim do sály - s pozornosťou na sále - urobí sa mi tu hrča, presne tu, hrozne, priam neznesiteľne
bolestivá. Pravdu povediac, je tam celý čas, odkedy som na Západe. Viete si to predstaviť? Nikdy nezmizla. Táto čakra teda celý
čas pracuje, úbožiatko, už je celkom unavená, Višnumayina čakra. O čo teda ide v skutočnosti? Mali by sme sa pozrieť na fyzickú
stránku tohoto javu. Je veľmi dôležité pochopiť ju. Viete, ak sa od malička učíme v takej spoločnosti, kde musíte byť extrovert, v
ktorej musíte čosi dosiahnuť: úspech alebo to či ono, vštepia nám napokon takú predstavu o sile, že niečo tolerovať je slabosť.
Predstavte si! A to v kresťanských národoch. To je na tom to najlepšie! „Je mi ľúto, musím vás zabiť“ a podobne. Kresťanské
národy, viete, majú teóriu, že ak niečo tolerujete, je to prejav slabosti: ‚Je slabosť, ak sa necháte niekým ovládať. Ak to dopustíte,
nikdy nedosiahnete úspech.‘ Pokiaľ nie ste posadnutí, nemôžete teda poslúchať. Tak je to. Niekto vás musí posadnúť, celkom
posadnúť, ako Hitler, potom dokážete poslúchať. Inak má každý obrovské ego, ako smetiar v príbehu, ktorý som vám rozprávala.
00:08:13:15 00:08:15:24 Každý má teda obrovské ego, každý chce mať všetko po svojom. A deti od mala priveľmi rozmaznávate,
kazíte ich, úplne ich pokazíte. Stále ich objímate, stískate. Preháňate to a deti tým rozmaznáte. Sú hrozne namyslené a najhoršie
na všetkom je, že ak im poviete, že nemajú nič tolerovať, budú neposlušné. A tak nedokážete nikoho poslúchať. Ego nedokáže
poslúchať, pretože to je „slabosť“, poslušnosť je „slabosť“. Lenže toto úbohé ego je obmedzené, obmedzené. Ego má balón, ktorý
má svoje medze. Môže aj prasknúť – to sa stane vtedy, keď ochrniete. A vo všetkých takýchto prípadoch naozaj praskne, ale je
čiastočne aj flexibilné. Ak sa ego nafukuje na úkor superega, môže sa mu superego prispôsobiť iba do istej miery, pretože je
stále tam. Aby sa teda ľudia zbavili ega, siahnu po alkohole, drogách, len aby ho zatlačili naspäť. Zväčšujú si teda superego, aby
sa ego stiahlo. Pohrávate sa medzi nimi, potom máte opicu, a takto to potom ide ďalej. Vidíte? Takto to riešite. Toto je moderné
riešenie, ktoré vynašli pre ego, aby bolo v norme, inak je priveliké. Keď vám teda niekto niečo povie, miesto toho, aby ste sa nad
tým zamysleli - povedzme, že ste nemohli napríklad pre mňa nájsť pohár. Čosi také triviálne. Zoberme si takýto príklad. Boli by
ste kvôli tomu mrzutí. Prečo? Prečo by vám to malo mrzieť? Pretože jestvuje aj iné miesto, kam sa môže ego premiestniť - keď
prejdete na druhú stranu. Vidíte? Prejde na druhú stranu do višuddhi. Ak ho tlačia z druhej strany, prejde teda do oblasti višuddhi.
A tak sa vám poškodí ľavá višuddhi, hoci sa jedná o čisté ego. Verte mi, je to čisté ego. Inak by nemohlo zostať vo vnútri, a tak
prejde sem. A preto zostanete mrzutí a vyčítate si to. Vyčítate si to, čím nadobudnete ešte väčšie ego. Naplníte ním ľavú stranu,
zatrpknete a nikdy sa tomu nepostavíte. Lenže v praxi sa udržujeme v strede tým, že zotrvávame v skutočnosti. Musíte si
navyknúť, že keď sa, povedzme, niečo nepodarí, poviete si: „Áno, nepodarilo sa to, pretože som urobil chybu. Nedá sa nič robiť.
Prečo si urobil chybu? Preto a preto. No tak to nabudúce neurob.“ Je však veľmi ľahké – aby ste sa tomu vyhli - prejsť sem a

http://amruta.org/?p=19480


utešovať ego pocitmi smútku, ego sa v nich „vyžíva“. A aj iní si pomyslia: „Ó, aj on to cíti: Je mi „ľúto“, zabil som vás.“ Vidíte?
„Oľutoval to.“ Áno, videla som to, tak ďaleko došlo myslenie západných ľudí, že majú zákony , ktoré omilosťujú ľudí, ktorí by nikdy
nemali byť omilostení. Týmto ľuďom sa tiež snažia odpustiť len kvôli nezmyselnej ľavej višuddhi, ktorá sa vyžíva v tom, že ste
naľavo. Cítite sympatie s ľuďmi, ktorí by nikdy nemali byť omilostení. Ako napríklad chapík, čo zavraždil veľmi veľa ľudí. Posielal
ich do plynovej komory. Tak to bolo. Teraz je vo väzení a je na ťarchu, je veľmi ťažké držať ho niekde ako väzňa, pretože musia
všetko dobre zamykať a tak ďalej. Držať tam takéhoto naničhodníka bol teda pre Angličanov veľký problém, ale držia tohoto
väzňa. Zabudla som jeho meno. Strašný človek, nech sa volá ako chce. Bol teda tam a je starý a podobne. Nech tam zomrie,
prečo by sme ho mali ľutovať? Nech trpí a hotovo. Zavraždil veľa ľudí. Ale nie, ako by ste to mohli urobiť? Musíte tam držať toho
ničomníka, hoci míňa peniaze všetkých ľudí, hoci zavraždil tisíce a tisíce v plynovej komore. Keďže je taký strašný človek, nemal
by s ním nik sympatizovať. Podľa Božích zákonov by bolo hneď po ňom. Deň po dni naň míňajú peniaze, ale ešte aj teraz sa
objavujú články, v ktorých s ním sympatizujú: „Vari ešte teraz bude páchať zlo? Prečo ho nepustiť?“ Takto nahrávate kvôli svojej
ľavej višuddhi predovšetkým hrozným ľuďom. Toto ľavé višuddhi teda nie je nič iné, ako čisté, čisté ego a vtedy nakláňate takto
hlavu, kráčate takto. Kvôli takémuto ľavému višuddhi môžete mať veľmi veľa fyzických problémov, ale najhorší z nich je
pomätenosť. Minule mi ktosi povedal, že sa vo veku štyridsať rokov teraz v Amerike ľudia zrazu zbláznia a že je to rozšírená
choroba, skoro v takom merítku ako tá strašná choroba, zvaná AIDS, tak sa to teraz šíri. Ako vaša Mama vám teraz musím
povedať, veľmi dôrazne, že je výsledkom tohoto hrozného ľavého višuddhi. Nezahrávajte si s ním. Ak máte ego, ono je dôvodom
poruchy v ľavom višuddhi, priznajte si to. Dnes Warrena čosi napadlo, prišiel ku mne a povedal: „Keď prídeme do Indie, máme
pocit, že keď ľuďom niečo naznačíme, hneď povedia: Nie, nie.“ Viete, v skutočnosti je toto „Nie, nie“ dôsledkom toho, že boli inak
vychovaní. Viete, viedli nás k tomu, aby sme si vedeli čosi priznať. Preto sa Indovia nikdy necítia vinní. Ak sa cítia vinní, vedzte, že
sú „pozápadnení“. Nikdy sa necítia vinní, pretože vo chvíli, keď povedia: „Nie“ na niečo, 99% z nich – nie ľudia v mestách, tí sú
rovnakí ako západniari, pretože ich títo „pekne, krásne“ požehnali – ale na dedinách, hovoria vtedy sami sebe, viete: „Nie, nie, ako
som to mohol urobiť? Dobre teda, keď som to urobil, bude lepšie, keď to napravím.“ „Nie, nie,“ to je začiatok, „Nie, nie.“ Keď však
toto „Nie, nie“ počuje Západniar, pomyslí si: „Provokuje moje ego.“ Pretože ešte stále majú ego, ktoré chce dominovať, ktoré si
ešte stále myslí, že sú omnoho lepší organizátori, ktoré je presvedčené, že sú čistotnejší ako iní ľudia, že sú čosi viac ako iní.
Toto všetko si ego namýšľa, vidíte, a vynáša vás do neba a vy si žijete na výslní, ako nafúknutý balón alebo záchranný pás sa
držíte na hladine, a preto nechcete, aby vzduch vyfučal, pretože viete, že by ste sa ponorili do seba. Takže s toho žijete a začnete
si namýšľať, že vy viete všetko lepšie. Niekto vám niečo povie, ublíži vám to - opäť ľavá višuddhi. Ak Mama niečo povie, znova –
ľavá višuddhi. Takže tým, že ste na Západe, máte vždy v pohotovosti „vak“. Musíme vidieť, akí sme. Máte teda tento vak a v ňom
všetko, čo poviem. Aj teraz, keď vám to hovorím, nemali by ste sa cítiť vinní. Pozrime sa na seba ale bez pocitov viny. Zamerajte
sa na svoju dušu, aby ste sa videli, a môžete sa vyčistiť. Ak sa naň pozriete z hľadiska svojej duše, vyčistí sa všetko, čo ste si tam
zbierali od nepamäti. Poviem vám, ľavé višuddhi je dnes problémom Západu. Všetky tieto problémy pochádzajú z ľavého
višuddhi, ktoré vôbec nie je potlačené, naopak, hocikedy sa ľavé višuddhi dokáže nafúknuť do ega. Viete, vypozorovala som, že je
to na Západe veľmi bežné: ľudia sa správajú normálne, všetko je v poriadku, dokonca sme to videli aj v mestách v Indii. Potom z
nich urobíte právnych zástupcov a odrazu sú ako na koni. Povedala som: „Ako to, že sú odrazu ako na koni? Odkiaľ sa vzalo toto
ego?“ Bolo uskladnené tu, vidíte? Akonáhle majú nejakú funkciu, je tu v celej kráse opäť, a sedia si ako John Gilpin rútiaci sa na
koni a ja sa nestačím diviť, kam sa len ženú? Len teraz boli tu a zrazu zmizli, vyparili sa. Jednoducho neviem pochopiť, prečo k
tomu dochádza. Ale keď človek prenikne hlbšie do problematiky... Veď vidím, že už cestou do sály sa vám poškodí ľavé višuddhi.
Pozrite sa však na deti, vidíte? Neučte ich už od detstva stále hovoriť: „Je mi ľúto, je mi ľúto.“ Naši parsovia v Indii majú veľa
vašej afektovanosti, veľmi veľa. A tak nikdy ráno nechceme vidieť parsu, pretože hneď zrána príde a začne omieľať: „Je mi ľúto, je
mi ľúto.“ Nie je to priaznivé. „Maafkaro, Maafkaro,“ hovoria ľudia, viete? „Baba, prídite poobede, teraz na to nie je vhodný čas.
Nezačínajte ráno takto.“ My tak nerozprávame, nie je to priaznivé. Otvoríte dvere a niekto tam stojí: „Maafkaro,“ čo, čo som
urobila? Čo ste také urobili, že to hovoríte? Nikdy ich neprestane baviť ospravedlňovať sa, viete? Za čo? Rozumiete, ani vy
nechcete vidieť previnilú tvár hneď zrána, nie je tak? Radšej niečo príjemné, niekoho, kto vás príde pozdraviť, ale toto: „Maafkaro,
maafkaro, ľutujem, ľutujem, ľutujem.” Je bežné, že nechceme ráno vidieť parsov. Z nasledujúceho dôvodu: viete, ak ich stretnete
ráno, celý deň je vám nedobre, pretože ste stretli nejakého kajúcnika. Ale nekajajú sa úprimne. Sú to strašne egoistickí ľudia. Ak
by ste študovali ich charakter, sú veľmi egoistickí. Musíme teda pochopiť, že ak začneme mať dočinenia s egom, musíme s ním
jednať otvorene. My nie sme ego, sme duša. Bez obrúska: „Á, tak to je. Bolo to nesprávne, teda som to neurobil ja, ale toto telo.
Nič nevrav, nie, nie! Radšej sa polepši!“ Povedzte si: „Nie, nie, radšej sa daj do poriadku.“ Takto s ním budete jednať, pretože, čo
mi naháňa strach, je práve toto ľavé višuddhi. Keď som premýšľala o tejto chorobe, utkvela totiž moja pozornosť na ľavom
višuddhi. Predstavte si: ľudia sa zbláznia! A väčšina egoistov, zistila som, z neho ohlúpne. Sú hlúpi, správajú sa hlúpo, správajú



sa hlúpo. A len egoisti prepadnú drogám a pitiu tak ľahko, pretože to znesú. Povedzme, že sa človek, ktorý má silné superego,
napríklad, že sa dá posadnutý človek na pitie. Veľmi skoro potom zomrie, neprežije to, pretože ho to hodí ešte hlbšie na tú
stranu. Ale egoisti to znesú. Chcem povedať, že ak človek, ktorý nie je egoista, povedzme Ind, bude piť vodku, „sfúkne ho to z
povrchu zemského“ nadobro, nikde ho už nenájdete, stratí sa. Ani len v „Stratách a nálezoch“ ho nenájdete. To len vaše ego je
odolné voči superegu, a preto to dokážete. Vidíte? Preto môžu ľudia piť. Vôbec to nesúvisí so studeným počasím a podobne. Je
to skôr zásluha vášho ega. Ďalej, aj keď sa nazvete ľavostrannými, robíte niekedy veľkú chybu. Nie ste. Žijete v tejto ilúzii, pretože
vďaka nej dokážete ospravedlniť svoje ego. Pretože Západní ľudia sú v princípe egotistickí. Musíme si uznať túto skutočnosť. My
nie sme Západniari, my patríme do Kráľovstva Božieho, preto sa necíťte vinní. Pre mňa nie ste viac Západniari, ani Indovia, ani
Angličania, či Austrálčania, ste moje deti. Ale niektoré z týchto fenoménov „visia nad vami“, a tak dobre počúvajte, čo vám
hovorím. Dotknú sa každého z vás – zľahka, nie v plnej sile. Buďte teda opatrní, sú vonku, mimo mariád. Keď z nich trochu
vybočíte, zistíte to. Takže aj tí, čo si myslia, že sú ľavostranní, sú len posadnutí. Vďaka tomu, že sú posadnutí, stanú sa
ľavostrannými, inak nie. Nie je to ich charakterová črta, pretože nemajú žiadne tradície, nepripustia žiadne podmienenosti, nič,
nevštepili im žiadne zvyklosti. Preto na Západe ťažko nájdete tamasikov, ťažko. S čím sa teda tu stretneme, sú ľudia egotistickí,
ktorí sú ale posadnutí. Posadnutosti ovládnu vaše ego a pôsobia cez vaše ego, preto sú vo väčšom nebezpečí ako normálni
tamasikovia. Viete, obyčajný tamasik, keď ho niečo posadne, čoskoro umrie, dovtedy sa len... Trápi sa sám. Má fyzické bolesti,
on sám trpí všetkým možným. Ak je však posadnutí egoista, stane sa z neho otravný človek. Ak si vypijú ľudia v Indii, prekvapilo
by vás, že sú ohromne milučkí, nesmierne prívetiví, tichučkí, veľmi dobrí. Niektoré ženy mi povedali: „Chceme, aby pili, pretože sú
lepší.“ Ale tu nie. Títo sa stanú násilnými. Prečo? Pretože ego už má istú základňu, a tak „chlapíci“, ktorí doň vhupnú z ľavej
strany alebo z pravej strany, nech je to, kto che, ovládnu ego. A potom cez ego pôsobia, preto sú takýto ľudia krutí, priebojní. Veď
aj všetci Nemci boli takto „spracovávaní“. Všetci boli posadnutí bútmi z nadvedomia a všetci sa správali týmto zverským
spôsobom. Predstavte si, ľudia, ľudia, čo zabíjajú milióny ľudí v plynovej komore. Viete si to predstaviť? Veď nezniesete ani len,
aby vo vašej prítomnosti zarezali kura! Ako sa potom môžete pozerať na toľkých ľudí umierajúcich pred vami v plynovej komore,
pokúšajúcich sa dostať sa von z plynovej komory? A všetky boli priehľadné, takže ste do nich videli. Vidíte akej krutosti boli
schopní? Ako to? Boli posadnutí, a to egoistickými „povahami“. Títo búti teda tiež zneužili ich ego a naviedli ich na to. My sme v
strede, sme ľudia, ktorí sa povzniesli na úroveň Boha. Nemáme čo mať ľavé višuddhi, kvôli ničomu? Nemáme žiadne ego. Kde je
ego? Je po ňom. Kde je superego? Je po ňom. Ak teda máte čo i len podozrenie, že to tak nie je, postavte sa tomu tvárou v tvár.
Prečo sa cítite vinní? Kvôli čomu? Kvôli nezmyslom? A takto sa toho zbavíte. Pretože som videla aj na sahadža jogínoch, že sa
im zrazu rozšíria nozdry, „vyvalia“ oči, znenazdania začnú rozprávať tak, až sa zľaknem. Poviem: „Čo sa s ním stalo? Doteraz bol
normálny, prečo zrazu rozpráva týmto spôsobom?“ Pretože ego, ktoré bolo skryté, odrazu vyskočí a prejaví sa. Stáva sa to aj
mnohým Indom, tým, čo bývajú v mestách. Sú strašne egoistickí. „Požehnali ste ich“, ako som vám povedala, preto sa správajú
tak isto. Ale pretože je tradíciou udržovať sa v strede v niektorých krajinách, v Číne tiež, videla som, že je to tak aj v Číne, nikdy
som ich nevidela hovoriť: „Je mi ľúto, je mi ľúto, je mi ľúto.“ A ani o tom nehovoria. Rusi sa k nim zachovali tak nepekne. „To je v
poriadku.“ Povedali sme im, spýtali sme sa: „Prečo ste prerušili styky s Rusmi?“ „Zabudnite na to.“ Nikdy nekritizujú, nesadnú si a
nezačnú kritizovať: „Urobili to a to,“ nemrzí ich to, nepremýšľajú o tom, nič také. Ako Indovia – teraz budete prekvapení - máme
zákon, podľa ktorého by sme nemali natáčať žiadne „protianglické“ filmy. Viete si to predstaviť? Pretože „milostivo“ opustili našu
krajinu. Nie sú dovolené ani obrázky Šivadžiho, pretože by sa mohlo zdaž, že sú moslimovia zlí, až tak ďaleko sme zašli! Pretože
je lepšie na to zabudnúť, zabudnúť, zabudnúť. Keď začnete o takej osobe premýšľať, vaše ego trpí. Ego je „poranené“. Môžete
nafúkať takýto balón dvomi metódami, možno to viete. Tým, že doň fúkate alebo že odstránite vzduch okolo neho alebo dokonca
tým, že naň udierate. Poranené ego je teda prípad, keď z okolia odčerpáte vzduch a balón sa zväčší. A druhé ego, „nafúknuté“
ego, je ten prípad, keď balón naplníte vzduchom. V oboch prípadoch sa jedná o to isté. Chcem povedať, že výsledok je ten istý, či
to robíte tak alebo onak. Keď pochopíte, ako sa to fyzicky prejavuje, že nielen dostanete všetky spomínané choroby, ale že
budete trpieť na takzvané šialenstvo vo veľmi mladom veku, pretože si nebudete vedieť dať rady sami so sebou, najlepšie bude,
keď niečo urobíte, odpustiť v tom momente sami sebe: „Odpúšťam sám sebe“ a hotovo. A že sa to stalo preto a preto? „Dobre,
nemal som to teda robiť. Nikdy to už neurobím.“ Povedzte si len toľko, jednoducho to „zneutralizujte“. Ak to nezneutralizujete,
opäť si to tu uložíte, o to ide. Po druhé vám musím povedať, že ženy na Západe zmenili svoje správanie, čo je veľmi, veľmi
nebezpečné pre spoločnosť, pretože aj ony prebrali egoistické spôsoby mužov. Teda, ak muži postúpili o desať stôp, musia ich
zase „dobehnúť“, povedzme na osem stôp a stiahnuť ich späť, aby sa dostali pred mužov. Týmto nadobro prekročíte medze
svojho ega, pretože ženy normálne nemajú schopnosť mať veľké ego. Pretekaním sa s mužmi o väčšie ego ste teda úplne prišli o
maryady ženy, nemáte žiadne ženské maryady. Muži majú maryady muža. Ak sa začne muž správať ako žena, nie je muž.
Rovnako ak sa začnú ženy správať ako muži, nie sú viac ženami. Stratili svoje maryady. Sú mimo nich, a preto ich niečo posadne.



A preto sú ženy, keď sú egoistické, hrozné, ich tváre sú strašné, vyzerajú hrozne, celé ich správanie je hrozné. Môžu vyschnúť ako
palice do fazule, viete, a stvrdnúť natoľko, že vás udrú ako železná tyč. Hovorí sa: „Pani so železnou tyčou v ruke.“ Toto všetko sa
stáva preto, lebo máme maryadu, sme takí, akí sme. Ak je niekto ruža, je ruža. Buďte šťastní, že ste kvetom ruže. Ak sa však ruža
chce stať tŕňom, stratíme všetky maryady. Dnes budem o tom hovoriť - predtým, ako to tu začne, kým sem začnú prichádzať
ľudia, pred tým - ženám, a poviem im, čo urobili zle, a že, to musíte vedieť, k neutešenej situácii na Západe došlo nie vďaka
mužom ale vďaka ženám. Ženy zruinuvali spoločnosť na Západe, západnú spoločnosť. Že je indická spoločnosť bez úhony, je
zásluhou práve žien. Obdivujem ich pevný postoj k životu. Ženy z tamojších krajín sú tie, čo zničili všetko, čo bolo jemné, citové,
krásne, lásku, nežnosť, milosrdenstvo. Ženy sú tu na to, aby dávali radosť a šťastie a citovú istotu celej spoločnosti. Miesto toho
sa ujímajú „vlády“: „Urob to, daj mi to, sprav tamto!“ A manželia skôr pripomínajú domácich sluhov. „Nevyčistil si to poriadne,
nevyriadil si poriadne kuchyňu!“ Šla som do Anglicka, a prekvapilo ma, že v kuchyniach a všade inde bolo v Anglicku veľmi
dôkladne vyriadené. Viete, dostanete všetko na čistenie toho, hentoho. Povedala som si: „Prečo je to tak?“ Všetko musia robiť
muži, viete, a tak vynašli všelijaké spôsoby a metódy. Má sa to blýskať čistotou? Dobre, chceš, aby sa to blýskalo čistotou.
Zoženiem ti čosi také, čo ti spáli ruku, keď si to na ňu dáš, dám do všetkého kyselinu, a nanesiem ju s veľkou rukavicou na ruke
všade. A všetko bude perfektné. Deti potom, viete, trpia, pretože je to práca pre záhradníka starať sa o tie nádherné stvorenia, čo
sa narodia, s patričnou láskavosťou. Ste do nich úplne pobláznení, začneme tým. Mama je ako záhradník, niekedy musí aj
ostrihávať, musí aj odseknúť, aby všetko dobre rástlo. Ak svoje dieťa rozmaznete, nie ste dobré mamy, ste na nič. Držíte nakrátko
svojho manžela a nie deti - presne naopak, pretože vaše ego robí z vášho manžela stále paholka: „Seď tu, choď tam, čo to je?“ Čo
sa týka peňazí: „Daj mi všetky peniaze, ja budem mať všetky peniaze. Všetko.“ Niekto by mohol teraz podotknúť, že taký je zákon.
Ak je zákon hlúpy, sahadža jogíni by sa ho nemali držať. Tento zákon vás všetkých zruinoval. Toto je totiž natoľko dôležitá oblasť
života, natoľko významná oblasť života, že by nemala utrpieť žiadnu ujmu. Keď náklonnosť, láska, láskavosť, všetko, čo je
nevyhnutné chýba, stanú sa z vás prázdni ľudia. Život bude bezcieľny, neviete, čo si počať, a preto si deti berú život. Okrem toho
by láska mala byť taká, že ich „zarovnáte“, „pristrihnete“. Na to musíte mať múdrosť, ktorú si tiež nevyviniete, pretože ak sa
„naháte“ za svojou mooladharovou čakrou, ako môžete byť múdre? Tunajší muši vás veľmi oklamali. Dokonale ste im naleteli,
verte mi. Musíte si svoju múdrosť držať neporušenú. A nielenže vás oklamali, ale aj oni sami sa ponížili, aby vás vodili za nos. A
tak si vyvinuli nekalé metódy, nie sú úprimní. Lenže ako sahadža jogíni sme nad týmito vecami, dospeli sme do stavu, kde sme
nad ne povznesení. Sme tu na to, aby sme napravili všetko, čo v spoločnosti hapruje, pretože Sahadža joga nastavuje zrkadlo aj
spoločnosti nielen vám. V tomto štádiu teda musíme pochopiť, že máme robiť nasledovné: predovšetkým musíme správne
chápať. Dokonca ani teraz, pri všetkom tom pokroku v chápaní Sahadža jogy, ženy nechápu, že majú byť ako ženy. Videla som,
že ešte stále neprestali s: „Čo je na tom zlé?“, a muži nechápu, že musia byť ako muži. Ani po tom všetkom! A pritom keby boli
ozajstnými mužmi, ženy by si ich vážili. A keby ste boli naozaj ako ženy, muži by si vás vážili. Viete, protiklady sa priťahujú, tak by
to normálne malo byť. Lenže my žijeme abnormálnym spôsobom, ak sú muži ženami a ženy sú muži. Čo s tým? Je dôležité, aby
teraz muži pochopili, so ženami sa budem totiž rozprávať neskôr, že majú byť ako muži. Oni musia všetko vybaviť, musia prijímať
rozhodnutia, oni sú tí, čo musia viesť. Lenže to je len navonok, v skutočnosti to robí „zdroj“, žena. Žena je potenciálnou zložkou a
muž kinetickou. Zoberme si, napríklad, otáčajúci sa ventilátor. Pohyb ventilátora je, môžete povedať, kinetická sila, ale
potenciálna sila je v našom vnútri a je ňou elektrina, ktorá prichádza zo zdroja. Čo je viac, pohybujúci sa ventilátor alebo zdroj?
Nech to ženy posúdia a muži pochopia. Ak však zdroj „vyschne“ a chce sa stať ventilátorom, nebude žiaden ventilátor fungovať.
Pomýlená situácia. Ak si uvedomíte, že ste zdroj, že ste tie, čo majú dať mužom všetku ich šakti, prestanete sa správať ako muži.
To neznamená, že nemôžete ísť pracovať, robiť, ale vyberte si prácu, ktorá je vhodnejšia pre ženu. Nechcela by som mať zo ženy
napríklad vodičku autobusu alebo tiráku alebo zápasníčku. Nie. Nevymýšľam si, hovorím vám zo skúsenosti. Raz som cestovala,
bola som vtedy študentka v Lahore, viete? A cestovala som vlakom a v jednej stanici, viete, sa vlak v noci zastavil a prišla pani a
riekla: „Otvorte mi dvere.“ Povedala som teda: „Je tu veľmi plno. Ale dobre, skúsim to. Skúsim.“ A ona na to: „Ak neotvoríte,
môžem ich rozbiť.“ Povedala som: „Ako by ste mohli?“ Riekla: „Nevieš, kto som?“ Povedala som: „Kto?“ Odvetila: „Som Ahmida
Bhanu.“ Povedala som: „Ahmida Bhanu?“ „Zápasníčka.“ „Ó, baba,“ riekla som. „Vďaka Bohu.“ Povedala som: „Ak ste zápasníčka,
prečo potom idete do ženského kupé, prečo nejdete do mužského?“ A s ohromnou silou vytlačila dvere, vošla a keď som sa na
ňu pozrela, viete, povedala som si: „Fú, čo za osoba!“ A sadla si, viete, s typickým výrazom a všetkým, čo k tomu patrí. Jej
chôdza, spôsob sedenia, všetko bolo veľmi mužské. Usadila sa tam takto a povedala: „Sem sa všetci, čo hovoria, že tu nemám
sedieť.“ Povedala som: „Už nik také niečo nechce, pani, usaďte sa tu pohodlne. Musíme však priviesť niekoho z druhého kupé na
zápasenie.“ Potom stíchla a bola naozaj... A ja som pozorovala jej nadmerne vyvinuté svalyI a vyzerala vážne ako, povedala by
som, ako západná krava, dalo by sa povedať. Aj tunajšie kravy vyzerajú ako býky nie ako kravy. Bolo to veľmi smiešne, nemôžem
na to zabudnúť, viete, na ten zážitok. Bola som veľmi mladá a bola som naozaj... Nepoznala som čosi také a bolo mi do smiechu,



ale neopovážila som sa na nej smiať. Čo keď ma zboxuje? Takže takto skončíme, musíme vedieť, ako ďaleko zachádzame.
Budeme všetky zápasníčky? Takto to teda je. Musíme pochopiť, že to tak je už dávno, už celé veky je to tak. Videla som... Čítala
som knihy, nejaké knihy, staré knihy, videla som aj filmy, kde hovorili, že ženy už v minulosti zvykli vziať do ruky metlu a mlátiť
svojho muža, čosi v tom zmysle. Aj u nás v Indii je zopár takýchto „požehnaných“, ale takýchto žien je veľmi, veľmi málo. Nie veľa,
ale môže ich byť viac, Boh vie, viete? Držte teda palce, ale povedala by som, že k tomu dochádza - muži s priveľkým egom, ktoré
prešlo do ľavého višuddhi, hovoria: „Nie, nech rozkazujú ženy, nevadí, nech sú spokojné. Žiadne násilie voči nim, nech je po ich.“
Robia teda, čo chcú, mužom je to jedno. Dostanú sa sem, do ľava, a manželský život neprináša žiadne potošenie. Preto sme
včera uzatvárali iný druh manželstva. V záujme vašich detí, pre ich dobro, pre všetko, ujmite sa svojich rolí ako žena a muž. Vaše
role sú byť ženou a mužom a uvidíte, že z toho budete mať radosť. Máte sa hádať o to, aby ste mohli hrať svoju rolu. Ak bude
chcieť muž pre vás niečo urobiť, mali by ste povedať: „Nie, nie, nie. Ako by si mohol? To by som nezniesla. Dovoľ to urobiť mne.“
Veľakrát som vám, napríklad, hovorila, ako môj muž, keď sa nahnevá, si chce oprať tielka, viete, aby dal najavo hnev. Alebo, keď
je nahnevaný, začne čistiť kúpeľňu. Ale robí to tak zle, že hneď viem, že to musel čistiť on. Je mi do smiechu, ale neodvážim sa
smiať, pretože mu musím pozdvihnúť náladu. Okrem toho sa ,viete, rozpráva veľmi dôstojne s každým. „Oni“, každému hovorí
Oni, viete, „Oni“, povie,“Oni sú takí a Oni sú takí,“ takže hneď viem, že sa kvôli niečomu veľmi hnevá. Ale nechce povedať, prečo sa
hnevá, viete? Takže musíme vypátrať, prečo sa hnevá, a ak sa to podarí, bez pocitov viny to napraviť. 00:41:11:24 00:41:14:07 A
potom to zistí... Viete, je toľko spôsobov na 00:41:14:16 00:41:16:22 zažehnanie hnevu. Prvé, čo pri egu vzbĺkne, je hnev. Keďže
ste včera uzavreli manželstvo, musíte vedieť, ako ho zneškodniť, pretože ego ešte nezmizlo. Zisťovať, ako zažehnať niekoho
hnev, je veľmi krásne, o čom som vašich spisovateľov nevidela písať. Ale v Indii je veľa autorov, ktorí rozoberali takúto situáciu.
Musíte zistiť, predovšetkým, aké má váš manžel „slabé“ stránky – a vaša žena. Čo ho vyvedie z miery. Náš prístup by mal byť
taký, že by sme ju nemali rozčarovať, nemali by sme ju hnevať, a podobne by sa mala správať aj žena - pre ne to platí omnoho
viac - k manželovi. Teda, na čo je precitlivelý, čo ho naozaj rozhnevá? Jednoducho to zistite, zasmejte sa na tom, neberte to
vážne, ale snažte sa tomu vyhnúť. Zistite aj, čo mu robí radosť. Ako keď sa niekedy naozaj – nikdy sa nenahnevám, ako viete,
nikdy sa nenahnevám, ak však predstieram hnev, len... Ako teda... Ukážem vám, ako zahnať niekoho hnev. Povedzme, že chcem
predstierať hnev. Ak mi do lona položíte dieťa, hotovo, je po hneve. Nemôžem predstierať hnev s dieťaťom v lone. Jednoduché.
Musíte to teda zistiť. Ako môj manžel. Povedzme, že sa hnevá. Poznám ho a viem, že keď mu vtedy poviem: „Čo tak kúpiť mi
nové sárí?“ „Á,“ hotovo, už je šťastný. „Á,“ urobila som mu najväčšiu láskavosť. Vidíte? Takto musíte zistiť, čo vášmu manželovi
robí radosť, čo robí radosť vašej žene, a zneutralizovať ho (hnev). A takéto maličkosti, vidíte, sa musíte naučiť. Toto je umenie
žitia, takto sa žije sahadžajogínsky život. Toto je umenie žitia: ako si poradiť pomocou maličkostí. Ďalej, museli ste si všimnúť, že
v prednáškach hovorím o vážnych veciach, ale cez bubliny vášho smiechu si hneď nájdu miesto vo vašej mysli. Takto by ste to
mali robiť. Pretože humor je jedna z najúžasnejších vecí, ktoré vám pomôžu prekonať problém, objasniť človeku, o čo ide, a
nikomu neublíži. Takto sa dá všetko do poriadku, a keď zistíte, že ste sa uspokojili - prvé, čo manžel a manželka musia dosiahnuť
je, že si nažívajú v pokoji. Deti sa cítia dobre, všetci sa cítia dobre, a postupne sa to bude ešte zlepšovať. Nemáme právo
naprávať jeden druhého, ale ak ste si vzali ženu, ktorá nie je Sahadža jogínka, ktorá je hrozná a tak ďalej, potom je to iné. Ak sú
obaja Sahjadža jogíni, ktorí sa vzali predo mnou, malo by to byť veľmi ľahké. A chráňte jeden druhého, starajte sa o seba
navzájom. Mali by ste si úplne dôverovať. A to je... Musím naozaj povedať, že v našej krajine máme, že náš manželský systém je
čímsi výnimočný. Čo sa stalo, keď som raz šla do Singapúru! Prekvapí vás to... Na začiatku som šla do Ameriky a bola tam jedna
hrozná manželka diplomata. Prišla na program opitá a požiadali ju, aby šla preč, pretože je opitá. Takže informovala našu
premiérku, Indiru Gandhiovú: „Táto pani vykonáva takúto prácu a nemala by to robiť. Je manželka diplomata a má vysoké
postavenie a to a ono.“ A tak Indira Gandhiová, nevediac o čo ide, odkázala jednému chlapíkovi, Huxherovi, ktorý bol jej pravou
rukou: „Choď za pánom Srivastavom a povedz mu, že toto sa nemá robiť a že ju treba priviesť späť.“ A pre ministra, viete, dostať
odkaz od Indiry Gandhiovej, bolo ako keby ho obvial smrteľný vánok. Poslal teda pre môjho manžela a zavolal si ho a povedal
mu: „Myslíme si, že by ste mali svoju manželku zavolať späť, toto a toto sa stalo.“ A on na to: „Prečo ju chcete zavolať späť?
Nepije, nefajčí, nerobí nič zlé. Je to jedna z najdôstojnejších žien. Je to veľmi vážená osobnosť a vie, čo robí. Vykonáva záslužnú
prácu úplne zadarmo. Nerobí nič zlé a ak chcete, podám demisiu, ale nezavolám ju.“ A tento sa naľakal, ako ešte nikdy, pretože
ak odstúpi, kto urobí všetku prácu? Taký bol schopný. Povedal len: „Odstúpim.“ A všetci boli šokovaní, vidíte, tým ,ako sebaisto
vystupoval. A ja som sa to dozvedela od niekoho iného. Napriek tomu, že minister takmer umrel, takmer umrel, keď dostal odkaz
od premiérky. Vidíte? A keď poslal odkaz, sám videl, o čo ide, konštatujúc: „Je to veľmi vážená pani, veľmi dôstojná dáma, je
veľmi dharmická, nemali by sme ju obťažovať.“ Načo ten chlapík Huxher, ktorý poslal odkaz, tiež dostal šok, vidíte, a „preposlal“
ho Indire Gandhiovej. Odvtedy sa už nikdy, nikdy nepokúsila zasahovať do mojej práce. Boli by ste prekvapení – nikdy sa
nepokúsila zasiahnuť. Vďaka dôvere môjho manžela v moju prácu a jeho chápavosti. Aj vy by ste ju mali mať. Musíme poznať



svoju manželku a svojho manžela, aby ste vedeli, že to a to by nemohli urobiť. O… O deťoch platí to isté. Musíte im plne
dôverovať. Musíte vedieť, aké sú, čoho sú schopné, ako ďaleko dokážu zájsť. A potom sa z tejto dôvery, vnútorného pochopenia,
stane cesta k pokoju, láske a láskavosti. Úplná vzájomná dôvera, nech sú kdekoľvek. S istotou môžem povedať, že môžete moje
dcéry poslať hocikam, nikdy by sa nedali na adharmický život. Ani moji zaťovia. Ale moje dcéry - nikdy by ani nepomysleli na
adharmický život. Mohli by ste skúšať, čo chcete. Takúto dôveru musíte mať k svojim vlastným deťom. Ako raz, keď boli malé,
prišli susedia a povedali: „Vaše dcéry prišli a používali našu záhradu na rannú toaletu.“ Povedala som: „Čože, moje deti? Tie by
nešli ani len do vašej kúpelne. Skúste ich zobrať, dám vám hneď teraz tisíc rupií. Skúste ich požiadať, aby šli s vami do vašej
kúpelne, to je všetko,“ Poznám ich pridobre. Keby niekto povedal: „Vaše dcéry niečo vzali,“ poznám ich dobre, nikdy by sa
nedoktli cudzích vecí. Poznám ich veľmi dobre. Nikdy by od nikoho neprijali žiadnu láskavosť. Poznám ich veľmi dobre. Takto by
ste teda aj vy mali poznať svoje deti. Neurážajte ich v prítomnosti iných. Upevňujte ich charakter a vznešenosť: „No tak, si
Sahadža jogín, si dôležitý, bude z teba to a ono“ a uveďte ich na správnu cestu, udržujte ich na nej, vážte si ich. Ale
nerozmaznajte ich, nerozmaznajte ich. Zvyčajne ich rozmaznávame. Buď sme rozmaznaní my alebo rozmaznávame ich. To je
zlé, je to opäť ego. Povedzte im, ako sa majú podeliť s vecami, ako sa majú deliť. A buďte radi, ak sa delia a dávajú niečo
niekomu. Mali by ste byť šťastní, že mu to dali: „Daj to iným, nech sa aj iní pohrajú.“ Viete, ukážete im, že vás to teší, že sami
dávate iným, potom sa to všetko deti naučia. Takže manželstvo je veľkolepé puto v Sahadža joge, manželstvá nás všetkých
spájajú. Je to celá spoločnosť šťastne vydatých a ženatých. Ak však niekto nie je schopný vytvoriť šťastné manželstvo, radšej
naň nepomýšľajte, pustite ho z hlavy. Viete, že som dokonca videla šesťdesiatročné ženy, v mojom veku, žiadať o manželstvo?
Áno, sú ženy a muži, šesťdesiatnici: „Mama, mám len šestdesiat a chcela by som sa vydať.“ Povedala som: „Čože? V
šestdesiatke mám už tisíce detí, ako môžeš čosi také povedať?“ Chcem povedať, že by ste nemali byť celý život nevestami. Mali
by ste byť mamy a staré mamy. Myslím si, že po štyridsaťpäťke by nik nemal premýšľať o svadbe. Je to nezmysel po
štyridsaťpäťke. Všetci, dokonca aj vydaté ženy, ktoré by mali byť mamy a z ktorých budú staré mamy, sú ešte stále nevesty.
Vidíte, to je jeden z dôvodov, prečo manželstvá zlyhávajú. Pretože už nie ste nevesty, povedzme po tridsiatke, alebo keď máte
tridsaťpäť rokov. Ste mamy, ste na každý pád mamy! A otcovia. A preto žijete ako otcovia a mamy detí. Nás tak volajú v našej
krajine. Do tridsiatky, do veku tridsať rokov nám hovoria nevesty – doolai, ale keď ste raz vyzreté... Mňa nikdy nik neoslovuje
mojím menom. Povedia: Kalpanina mama alebo Sadhanina mama. Dokonca aj môjho manžela volajú Kalpanin otec, nikdy ho
neoslovujú menom, pretože sa z vás stanú otcovia a mamy. Zmierte sa s týmto postavením. Ale nie, vy chcete byť nevestami aj v
tom veku, preto chcete mať posteľ ako nevesta, všetky veci v spálni ako nevesta, aj zariadenie v spálni, a to nejde. Už totiž nie ste
nevesty. Lenže vy si myslíte: „Ó, tento môj muž je zrazu taký nudný,“ „Táto žena je zrazu taká nudná,“ a idete k inej žene, inému
mužovi a tak ďalej. Takto sa správate k deťom a ničíte v ľuďoch nevinnosť. Ale ak to akceptujete, dobre rastiete, „dozrejete“ v
otca a mamu, v dôstojných ľudí. Nejestvuje len jeden zdroj lásky - len vzťah ku mužovi alebo manželke. Je veľa vzťahov, ktoré sú
bohatšími zdrojmi, záleží však na tom, aký je váš postoj. Ak ste malilinká riečka, nedá sa nič robiť. Teraz ste však oceán, buďte
teda oceán. Ak sa z vás stane more, buďte more. Keď sa z vás stane oceán, buďte oceán. More nemôže zostať malé ako nejaké
malé ústie, je tak? Rovnako musí každý vedieť, že musia vyrásť z tohoto vzťahu a nemali by stále túžiť po manželovi a manželke,
aby si ako štyridsaťpäťročné stále ďalej hľadali manželov! Zbláznili sa? Malo by sa teraz s tým v Sahadža joge prestať. Všetky, čo
prekročili istý vek, by ma mali prestať unúvať s manželstvami a stať sa mamami. Je toľko detí, o ktoré sa treba starať! Budeme
mať jasle, radšej choďte tam. Kto je ich... Kto je pre nich spoločník? Ich spoločníkmi sú deti, vnuci, pravnuci. Toto musíte
pochopiť, muži i ženy. Muži sú takí istí. Ani muži sa nikdy nesnažia stať sa otcami. Ak ste otec, ako sa patrí, nepomýšľate na
manželstvo, pustíte ho z hlavy. Ak sa vám to nepodarí s jednou ženou, zabudnite na to. Zabudnite na to. Načo aj? Stačilo vám
jedno. Takže čosi také vôbec nie je nevyhnutné a patrí to k spoločnosti, ktorá nie je sahadžajogínskou spoločnosťou, preto by to
u vás malo fungovať. Takže v sociálnych otázkach sú Indovia celkom dobrí, sú však slabí v ekonomike a politike. Nikdy si
neberte príklad z ich politiky. Hrôza. Chcem tým povedať, že si neviem predstaviť horších politikov ako sú indickí. Najhorší zo
všetkých. Ak by ste ich počúvali, nevedeli by ste, či plakať či sa smiať. Takí idioti, viete, samí somári sa dali na politiku, doslova
somári. Horšie ako somári. Híkajú ako somáre, správajú sa ako somáre, kopú sa, robia všetko, čo si len viete si predstaviť, je to
strašné. Veď ak sa chcete zasmiať, stačí sa pozrieť na nich z groteskného hľadiska, ako na somárov, viete? Správajú sa naozaj
tak, ako by spravovali celú našu veľkú krajinu. Väčšina z nich sú teda somári, nestretla som veľa rozumných. A tí, čo sú rozumní,
sa tiež chcú stať somármi. Čo robiť? Je to ich najväčšie želanie... Predstavte si – svätec chce byť somárom! Vedzme teda, že ak
máme nejaké dobré vlastnosti, sú to naše dobré vlastnosti a nemali by sme o ne prísť. Ak máme nejaké zlé vlastnosti, mali by
sme ich napraviť. Toto je vyrovnaný prístup k sebe samému. Pretože na tom získame, nik iní na tom nezíska len sahadža jogíni,
musíme byť v tomto ohľade „sebeckí“. My sme tí, čo profitujú. Ak profitujeme my, celé telo profituje, celá Sahadža joga profituje.
Toľko teda k sociálnemu životu, ktorý je veľmi dôležitý, a k vášmu egu. Ale najdôležitejšie je, že keď ste v Sahasráre, stanete sa



mojím mozgom, naozaj, stanete sa mojím mozgom. A preto musíte byť veľmi opatrní, pretože nemáte premýšľať o svojej rodine,
svojich deťoch, svojej domácnosti. Nemáte premýšľať o ašrame v Melbourn či ašrame v Sydney alebo v Austrálii, premýšľate o
celom svete, o celom vesmíre a ako mu pomôcť. Keď dospejete do takéhoto štádia, stanete sa naozaj neoddeliteľnou súčasťou
môjho mozgu, ktorý sa zaoberá čímsi omhoho väčším, čímsi vyšším. Funguje to aj na nižších úrovniach, to je na tom to dobré,
môže to však pôsobiť na vašich individuálnych úrovniach. Venujem pozornosť vašim individuálnym problémom, vašim
individuálnym návrhom, všetkému, čo poviete. Ale svetlo je tu pre celý svet. Vstúpme teda do kráľovstva univerzálneho
náboženstva, ktoré musíme prebudiť a na ktorom musíme pracovať. Pokiaľ tento stav nedosiahnete, neprináleží vám oslovenie
„plne kvalifikovaný sahadža jogín“. Aby ste to dosiahli, musíte tvrdo pracovať alebo môžeme povedať, že teraz ste sahadža jogíni
a stanete sa maha jogínmi. Musíte teda dosiahnuť stav maha jogy. Od jedného k druhému je veľmi blízko, pracuje sa na tom.
Predtavte si, pred štyrmi rokmi by som si nikdy nebola pomyslela, že budem schopná vypracovať toľkých z vás tu v moje deti, a
dnes je to skutočnosť. Je úžasné, že sme za štyri roky boli schopní dosiahnuť také nádherné výsledky a že budúci rok bude ešte
veľkolepejší. Vidím to podľa toho, akí ľudia tam boli. Treba teda pochopiť, že poslúchať v Sahadža joge to, čo vraví Mama, je
namieste. Ale niektorí majú veľmi zlý zvyk, že presunú zodpovednosť: „Urob to v mene Mamy, pre Mamu.“ O kom hovoria? Prečo
by mal niekto hovoriť, aby sa niečo robilo Mame k vôli? Alebo: „Mama tak povedala.“ Nie, ak ste duša, rozumiete, čo Mama
hovorí, snažte sa teda pochopiť svoju dušu. To je najlepší spôsob, ako to zlepšiť a ako byť milým. Chcem, aby všetky naše deti
vyrastali z tejto výšky, nech začnú s lepšími zásadami, na lepšej úrovni, pretože my sme začínali na nižšej úrovni, mali sme
problémy. Dovoľme ale našim deťom začať na vyššej úrovni a Melbourne je miesto, ktoré som vybrala pre deti, aby tam vyrastali.
Dúfam teda, že sa ženy ujmú svojej role, že sa muži ujmú svojej role a že tu vznikne pekný rodinný spôsob života, pekná
spoločnosť a táto pekná spoločnosť... Čo je to? Viem. Dobre viem, čo sú to za svetlá. Viem, ako pôsobia. Višnumáya, to je
Višnumáya, využili sme Višnumáyu. Odkiaľ máme svetlo, Višnumáyu? Kde je schovaná? Višnumáya, viete, je to, čo dnes
potrebujeme, ako aj porozumieť subtílnosti Višnumáyinho pôsobenia. Pozrite, aké je sahadž, ako sa čosi odohralo a ja som
mohla hovoriť o Višnumáyi, pretože preniesť predmet rozhovoru na Višnumáyu nie je ľahké. Pozrite sa, musíte vidieť hru. Musíte
vidieť hru. Ako teda Višnumáya prichádza? Ako to, že tak dobre cezo mňa pôsobí? Ako? Čo sa stalo? Odkiaľ sa nabrala? V
elekrine vyrobenej z vody, je vo vode ako hydroelektrina. Je vo vode, v Guru Tattwe, ale keď zostúpi, keď Guru Tattwa zostúpi do
vás, pôsobí na jej úrovni Višnumáya, ktorá oslobodzuje, koná. S akým cieľom? Pre osvietenie. Čo sa odohrá navonok, odohrá sa
na subtílnej úrovni. Preto sa musí inkarnovať, guruovský princíp sa teda musí inkarnovať, aby zostúpil na zem. Višnumáya teda
pôsobí a osvecuje ľudí a o to ide. A takto sa všetko vypracováva. Teraz ste videli, ako viem zmeniť nejakú tému v jednom
okamihu na inú tému, pričom si to ani neuvedomíte. Chcela som len, aby ste videli, ako Mama mení témy na základe istých
udalostí, toho, že sa čosi niekde stane, že viem, že dôjde k zmene. A vyzerá to ako prirodzené rozvíjanie jednej témy. Ďalšia vec,
ktorú vám musím povedať, je, že všetci musíte mať plné poznanie o Sajadža joge. Veľmi málo ľudí má naozaj vedomosti o
Kundalini, má naozaj vedomosti o vibráciách. Nevedia, kde je void. Mali by jestvovať pravidelné kurzy, dokonca aj pre starších
sahadža jogínov. Kde sa na chodidlách nachádza void? Kde sú čakry na chodidlách? Keď im poviem, aby mi masírovali chodidlá,
nevedia, kde. Aj keď ste nevzdelaní, nevadí, musíte mať však vysoké sahadžajogínske vzdelanie. Musíte mať úplné
sahadžajogínske vzdelanie. Musíte vedieť, z čoho pochádza ktorá choroba, ako ju liečiť. Každý z vás musí byť vzdelaný. Takže,
keď máte kurz meditácie, musíte mať aj kurz, kde sa budete vzdelávať v Sahadža joge, v tom, čo treba robiť. Teraz máme knihu,
samozrejme som ju videla, napísali ju o deťoch, ale čo chýba, je spontánnosť, musím teda na nej popracovať. Nejedná sa však
len o knihy, sú tu aj moje kazety. Keď počúvate moje kazety, poznačte si, čo Mama hovorí, a preštudujte si to. Vzdelanie v
Sahadža joge je teda veľmi dôležité, inak vaša inteligencia zhrdzavie. Musíte mať úplné vzdelanie o Sahadža joge, dávať len
realizáciu nestačí. Musíte ho mať, aby iní videli, že ste erudovaní. Nik predtým nemal také rozsiahle vzdelanie, ako vy, žiadny
svätec. Využite to teda naplno. Jedno, akí ste starí, akú máte kvalifikáciu, na tom nezáleží, ale všetci by ste mali vedieť, čo je
Sahadža joga, čo to znamená, ako pôsobí. Klaďte si otázky a hľadajte odpovede. Všetci ste ešte stále študentami Sahadža jogy,
musíte vedieť, že ste stále študentami sahadža jogy a že musíte toto štúdium zvládnuť. Musíte ju poznať, každú maličkosť o nej.
Nejde o to, aby ste sa len tešili zo Sahadža jogy, musíte mať aj poznatky. Ako keď vám chutí koláč, ktorý niekto napiekol, musíte
vedieť, ako sa pečie, pretože ho potom môžete napiecť pre iných. Ak však neviete variť, ľudia vám neuveria. Videla som to. Ďalej
som videla sahadža jogínov, ktorí celý čas pracujú, sú aktívni, pretože boli aktívni predtým, ale niektorí sú letargickí. Videli by ste,
že aj medzi Indami by ste našli rovnaké rozdiely, že jedni sú tu a druhí tam. To by nemalo byť. Každý by sa mal snažiť v sebe nájsť
entuziazmus a dynamizmus, nie len jednotlivci. Ak je taký len jeden, nemá to zmysel. Niekedy býva takýto človek aj veľmi
dominantný. Každý by mal pracovať, celé telo by malo pracovať, ak by sme to dokázali, pomohlo by to celkovému rozvoju,
duševnému povzneseniu. Dobre? Takže dnes, v deň mojich narodenín, vám chcem dať veľké požehnanie. Ale každé narodeniny
uberajú z môjho času, musíte si to uvedomiť, a preto musíte teraz rásť, aby ste mohli pokračovať, je to dôležité. Je veľmi dôležité,



aby ste dozreli... Môj takzvaný vek, hoci sa neprejavuje, uberá z môjho času, musíte to vedieť, a preto musíte teraz urýchliť svoje
napredovanie, dať sa na to, popracovať na tom. Keď prídu ľudia, hovorte s nimi milo, potešte ich. Nespôsobte im žiadne...
Potešte ich. Postarajte sa o nich, buďte k nim milí. Pritiahne ich to, nie ako keď niekto hneď povie: „Ty si bút, choď preč!“ Keď už
budú v Sahadža joge, keď budú v nej, poviem im, aby odišli. Stále máme, viem, že máme stále niekoľkých takých, musíme im to
povedať: „Máte problém, bude lepšie, ak odídete.“ To je v poriadku, budú musieť odísť z ašramu na nejakú čas a potom sa vrátia.
Musí to tak byť, inak sa nedajú do poriadku, a takýto ľudia by to mali s vďakou prijať, že by sa mali dať do poriadku, že by sa mali
zmeniť. Bude to lepšie, ako žiť naďalej s niečím len kvôli egu. Snažte sa teda spolupracovať sami so sebou, pretože vaše ja chce
byť lepšie a lepšie a lepšie. Preto všetci tí, ktorých požiadam, poviem to Warrenovi, jemu poviem, u koho som videla, že nie je v
poriadku, by mali odísť z ašramu. Ašram nie je miesto, kde by mal žiť hocikto. Mali by v ňom byť len tí, čo sú do istej miery čistí.
Mal by existovať istý minimálny štandard, ktorý musia mať. Ak tento štandard nemajú, musia odísť. Aj keď je tam žena, ktorá
dominuje, alebo muž, ktorý je ako žena, pôjdu preč. Musíte byť normálni ľudia, inak keď prídu iní a uvidia tam stáť muža, čo
vyzerá ako ošklbané kura, neurobí to na nich bohvieaký dojem. Alebo ako „zúbožený Kristus“, viete, ako som vám ukázala, ako
nejaká mátoha. Neviem, na koho by to urobilo dojem. Musíte mať niekoho, ako je Kristus v Sixtínskej kaplnke, viete, čo stojí
ako..., taký by mal muž byť. dôstojný, úctyhodný, prívetivý, majestátny, tak to má byť. A ženy by mali byť veľmi nežné a milé. Bude
sa vám to vracať veľmi dlho a vo vysokej miere späť. Veľmi, veľmi dlho, neviete, nakoľko sa to vrátilo mne. Dnes mi to príde veľmi
vhod. Viete, keď som nešírila Sahadža jogu, bola som, taká bola moja povaha, veľmi milá k ľuďom, a všetko sa mi to vrátilo späť.
Poviem vám jeden príklad. V Londýne za mnou prišiel jeden pán, volal sa... Ako sa volal ten komisár? Komisár z Puny, teraz je
komisárom v Pune... To nič. Prišiel nás pozrieť, mali sme stretnutie z manželovej kancelárie alebo niečo také. CP povedal:
„Zavolám ich na obed.“ Odvetila som: „Dobre.“ Uvarila som doma obed. Asi dvadsaťpäť ľudí prišlo na obed. Najedli sa, starala
som sa o nich a tak ďalej. Keď som šla do Puny, Marautra mi povedal, že tento komisár veľmi chce prísť, ako prezident, predseda
alebo uvítací výbor, aby ma prijal. Povedala som: „Nespomínam si, kto je tento pán. Spomínam si len na niekoho, kto sa tak
volal.“ Povedal: „Nie, nie, to je niekto iný.“ A bol to jeden z tých, ktorí vtedy prišli a veľmi ma vychvaľoval a ja som zašla, ako na to
všetko prišiel. Povedal: „Táto pani, ktorej manžel zastáva veľmi vysoký post v živote, je taká skromná a starostlivá ako mama.“ A
keď prišiel domov, povedal svojej žene: „Nikdy predtým som nevidel takú dámu, takú dokonalú dámu.“ Ako som sa o to pričinila,
neviem. Zrejme som veľmi dobre navarila, samozrejme, ale musela som sa oň aj veľmi dobre postarať, musela som k nemu byť
veľmi milá, ku všetkým. Asi som sama ani nejedla, len sa starala, všetko robila... Nepamätám sa, čo som robila. Ale robím to,
pretože som taká, a to nebolo len v ten deň, videla som, že mnohí boli veľmi nápomocní len kvôli mojej povahe, len kvôli tejto
mojej povahe. Poznáte nášho vysokého splnomocnenca vo Veľkej Británii. Obaja vysokí splnomocnenci, prvý aj druhý, B.K.Neru,
a ten druhý, si ma tak veľmi vážia, majú o mne veľmi vysokú mienku, neviete si predstaviť, pretože musíte byť milí, pozorní,
láskaví. Ako sa vy staráte tu o mňa, som sa ja starala o nich. A preto to na nich urobilo taký dojem. Poviem vám, všetci manželovi
priatelia a všetci si ma tak cenia, tak vážia! Šli sme navštíviť šéfa bezpečnosti, šéfa informačnej služby. Staral sa o nás
kráľovsky. Colný úradník sa dozvedel, že majú prísť Mamine deti. Osobne prišiel na letisko, vedeli ste to? Sedel tam, neviem, či
vyšiel von, aby dozrel na to, aby ste všetci prešli. Je to len vďaka osobným zážitkom s nimi, prečo by sa inak niekto staral o
niekoho manželku? Toľkí prevzali funkciu po mojom manželovi, nik sa nezaujíma o ich ženy. Kdekoľvek... Vidíte, teraz som mala
ísť s manželom do Číny, a jeho agenti, ktorí boli v Japonsku a inde, na Honolulu, všetci prišli, len aby ma videli, pretože keď ide
sám, nik ho nepríde pozrieť. Povedal: „Teraz prišli, teraz prišli na návštevu!“ Veríte tomu? Len preto, že som sa k nim správala ako
dáma. Je to čosi také mocné. Má to veľkú moc a ženy by mali vedieť variť, je to dôležité. Ak nevedia variť, nie sú ženy, nemyslím
si, že by boli ženy. Všetky musia vedieť variť. Musíte vedieť variť a každá sa to môže naučiť, je to dôležité. Skrytá sila žien spočíva
v tom, ako varia. Vidíte, naši muži nemôžu nikam ísť, pretože varíme tak dobre, že musia prísť domov. Spomenú si na jedlo. Je to
teda sila, ktorú máte. Dnes budeme mať veľmi krátku pudžu, pretože mám narodeniny, a preto by mala byť pudža na narodeniny
taká, aby bola skôr hlbšia, srdečnejšia, radostnejšia, a nie zameraná príliš na rituály. Netreba veľa obradov, pretože máte
radostnú náladu, oslavujete Mamine narodeniny. Už ju máme, nie je vám treba nič, aby ste ju nadobudli, pretože už máte
radostnú náladu, dobre? Takže len veľmi krátku pudžu, povedala som mu, urobíme. Dnes mám narodeniny. Netreba mať veľkú,
rozsiahlu pudžu. Treba len prilákať všetky božstvá, už sú tu, tu hore, len sa pozrite, koľko vibrácií emitujú! Sú veľmi šťastní, že
oslavujete moje narodeniny. Takže pri každej pudži je ich treba prebudiť, požiadať ich, aby boli k vám milí a tak ďalej. Hoci sú
všetci prebudení vo mne, chcete to. Teraz sú však prebudení aj vo vás, netreba nám vôbec dlhú pudžu, vôbec nie. A aj Modimu
som povedala, že budete mať veľmi krátku pudžu a že krátka pudža postačí. Takže dnešná reč bola ako pudža. Pamätajte, že by
to pre vás neplatilo, keby ste neboli sahadža jogíni. Dnes to ale neplatí pre vás, preto sa necíťte vinní. Hlavne nezabúdajte, že ste
sahadža jogíni, moje deti, a ja vás veľmi ľúbim. veľmi, veľmi. Majte teda dôveru sami v seba, úplne si dôverujte, dobre? To je
najväčší dar, ktorý mi dnes môžete dať. Nech vás Boh žehná! Šri Matadži hovorí v hindi. Na to teda musíte umývať moje chodidlá,



päť, desať minút, a umývať mi asi desať minút ruky. To je všetko. Také jednoduché. Netreba nám na to veľa ľudí, len to dajte tam.
Načo zachádzať do mojej minulosti? V súčasnosti: Om twamewa sakšát, Šri Nirmala Devyai namoh namaha. To je najväčšia
mantra, poviem vám. Je to najväčšia mantra. Vyskúšajte ju. Prosím, zopakujte ju ešte raz. Poďte sem. Umyte mi nohy. Rukami.
Obidvomi rukami. A zase dvaja. Rýchlejšie. Umy ju. Teraz ďalší traja. Obidvomi rukami. Poďte sem. Dvaja z vás. Fajn, hotovo. Tí,
čo ešte neboli, poďte sem. Teraz prídu dopredu malé deti. Poďte z tejto strany, poďte sem. Umývaj druhou rukou. Dobre, hotovo.
Obidvomi rukami. Teraz povedzte anglické mantry. Dobre. Ďalšia skupina. Poďte sem, jeden po druhom. Po anglicky. Obidvomi
rukami. Fajn, hotovo. Pekne. Veľmi pekne. Prosím, umývajte obidvomi rukami. Masírujte ju obidvomi rukami. Tak je to správne.
Dobre. A teraz je kto na rade? Je ich ešte viac? Choďte si sadnúť za nich. Jeden za druhým. Poriadne. Masírujte ich poriadne.
Dobre, hotovo. Poďte bližšie. To je ten chlapček. Ty mi umy chodidlá. Dobre. Aj druhou rukou. Nech vás Boh žehná! Veľa
sebaistoty! Nech vás Boh žehná. Dobre. Vnímajte, čo hovorí, vnímajte to. Všetci to hovorte. Ďalej, všetci ste sa mohli presvedčiť,
že Ganéša je kľúčom. Kristus je kľúčom ku všetkému. Je kľúčom, je podstatou všetkého, viete? A tak sa všetko vypracováva
vďaka nemu. Pozrite sa, ak máte prísť ku mne, musíte prostredníctvom neho. To znamená, že sa vo vás najprv musí zrodiť
patričná nevinnosť, potom prídete ku mne. Ganéša je veľmi dôležitý. A Austrália je centrom Ganéšu. Vy, ľudia, ste teda ohromne
dôležití, ste kľúčom. Je teda veľmi dôležité, aby ste práve vy dbali na podstatu viac ako hocikto iný. V každom ohľade - ako som
vám povedala, že muž musí byť muž, žena musí byť žena. To sú základné prvky všetkého. To je podstata. Je to veľmi dôležité. Je
to na vás, pretože cez vás to bude pôsobiť, cez vašu nevinnosť. Vy ste tí, ktorí tvoria nevinnosť Západných ľudí. Je to ohromne
dôležité. Zverte to nateraz radšej Warrenovi. Museli ste si aj všimnúť, že každý rok sa všetko skracuje. Vidíte? Ešte aj dávanie
realzácie trvá kratšie, pudža je kratšia. Musíme "šetriť" časom, je tak? Takže dochádza ku skracovaniu. Ale prečo? Pretože
pôsobia sily. Jestvuje opora, živiny a práve vy môžete túto silu "vyživovať", pretože ste tu, také množstvo kanálov! Môžete teda
všetko skrátiť. Dúfam, že sa to nezvráti! Hovoríte, hovorí že áno? Dobre. Teraz budeme robiť nasledovné - budeme len umývať
ruky. Dajme sa do toho. Ale nemusíte... môžete dať len jeden... Môže to robiť niekto iný? Poďte sem. Lejte to sem. Poďte z druhej
strany. Ty to poď robiť sem. Dnes, kedže mám narodeniny na Šrí Ganéšovom ostrove, myslím si, že by mali celú pudžu robiť deti.
Bolo by to lepšie. Dobre, takže dievčatá teraz musia vstať. Držte sárí - dajte im sárí. Máte väčšie dievčatá, nevydaté? Len im dajte
držať sárí, dievčatám. Neviem, či ho deti udržia alebo nie, je veľmi ťažké. Držte ho dvojmo, tak. Takže, teraz sa všetky postavíte
na koniec, dobre? A držte sárí z tejto strany a vy choďte z tejto strany a držte ho. Vysoko. Teraz, najprv všetky deti. Malé sem.
Dobre. Teraz choďte vy dopredu. Nech si dievčatá popodávajú sárí dokola, vy poďte dopredu, takto. Dobre. Teraz, chyťte sárí
takto. Poďte sem. Teraz, všetky dievčatá prídu sem. Ďalej, ty ho drž na tejto strane, drž ho vyššie. Nech všetci vidia sárí. Aj nejaké
vyššie divečatá by im mali pomôcť. Nech ho držia vo svojej výške. Teraz, väčšie dievčatá, poďte sem. Vy dve alebo štyri z vás,
poďte sem. Poďte sem. Nech ho držia trochu tým smerom. Dobre. Jednoducho ho posuňte bližšie k deťom. Teraz budete robiť
nasledovné - urobíte tu červený znak. Je to červený znak, odtiaľ? Najprv urobte čiaru, dobre? Myslím, že by ho teraz mali držať
väčšie dievčatá a zavoláme ich, aby dávali kvietky, dobre? Mali by to robiť len veľké dievčatá. Dobre. Všetky malé by si teraz mali
sadnúť. Zavoláme vás na kvietky, dobre? Teraz musíte urobiť čiaru... a potom pod čiarou... Aj tu najprv čiaru a potom to, čo je
pod ňou. Toto musí byť za čiarou. Urobte čiaru. Toto dajte pod chodidlo. Musíte všetko zafarbiť na červeno. Teraz musíte urobiť
swastiku. Na vrch. Teraz urobte jednu v tomto smere. Dobre. Je vás presne sedem! Všimli ste si to? Áno, teraz dajte toto odtiaľto
preč a tieto dávajte po jednom.. odtiaľto. Musíte dať trošku. Urobte červenou swastiku v strede. Pomôžem vám to dať. Na vrch
tejto. Fajn. Dobre, hotovo. Teraz dajte okolo sárí. Teraz zdobte kvetami. Môžu prísť deti. Teraz dajte sárí okolo, takto. Nech prídu
deti, aby dali kvietky. A teraz zavolajte na kvety chlapcov. A máme aj iné kvety. Nech to spravia chlapci. Vyrovnajte to, položte to
dole, aby boli kvety na vrchu. Nech sa o kvety postarajú chlapci a poproste ich, aby ich naaranžovali. Môžu to prísť urobiť väčšie
dievčatá, dievčatá. Nie tie, čo mi teraz zdobili chodidlá, pretože tie, čo mi zdobili chodidlá... Videli ste, tie ktoré mi teraz zdobili
chodidlá... Iné, poďte sem. Dajte jej jeden. Tam tiež, vezmi si jeden. A všetky tieto prstene... Najprv vľavo, tak. Ďakujem vám teda
veľmi pekne! Zavolajte tam viac dievčat. Sú ešte iné dievčatá? Poďte pomôcť. Môžeš to urobiť, vidíš, na jednej strane. Rob to
rovnako... Rovnako na druhej strane. Teraz, tento musíte dať opačne, vidíte? Jeden je na túto stranu, druhý na tú stranu. Je to
veľmi krásne. Šrí Matadži, od všetkých detí z Austrálie k tvojim narodeninám. Ďakujem vám veľmi pekne. To je priveľa! Hovorí, že
si to musíme teraz založiť, neviem čo. Vieš čo? Hodí sa to k môjmu sárí. Je to náhrdelník lásky! Takto to má byť. Tento
náhrdelník nás, Šrí Matadži, napĺňa očakávaním, že sa ľavá višuddhi všade vyčistí! Tento náhrdelník, Šrí Matadži, sme vybrali, aby
bola aj perlová čakra vyčistená! Veľmi dobrý nápad! Tu je iný prsteň, menší prsteň, dobre. Vyzerá to tak pekne! Trochu privysoko.
Jeden stačí. Dajte mi, prosím, hrebeň. Teraz mám šesťdesiat tri rokov. Nie, šesťdesiat štyri, viete si to predstaviť? Budeme mať
tento zvláštny... Teraz môžu prísť tí, čo by chceli urobiť fotografiu. Toto je pre teba, Mama. Vážne? Viem, že sa musíš starať o
toľko nevídaných vecí, ale neviem, kde sa podel náš fotograf. Myslím, že tu nie je... Matthew tu nie je. Uvidíme, ako to pôjde.
Urobte záber celej postavy. Urobte jeden alebo dva pekné zábery. Už je to urobené. Dobre. Fotil by si radšej bez girlánd? Myslím,



že by to bolo lepšie. Pozrite sa na toto. Sú také krásne. Je to pravý štýl Radhy. Väčšina je zozadu. Pozrite sa na toto. Nádhera!
Poďte sem. Odkiaľ to len máte? Je tu niekto, čo by pomohol? Je to krásne. Najlepší štýl, aký sme doteraz mali. Toto je vzor, ktorý
by sme tiež mali mať. Musíme ho zobrať do Anglicka, Indie, vyberieme, ktorý je najlepší. Toto sú tri Bohyne. Toľko ornamentov!
Teraz. Radšej sa pozriem, ktoré... Je to také krásne a pohodlné. Mohlo by to byť takéto, vidíte? Pretože toto musela byť
muladhára... Toto bolo ono: muladháru nemožno nijako prekryť. Musí to byť tak. Vidíte? Teraz mi dajte sárí. Preložte okolo mňa
sárí, dievčatá. Poďte sem. Urobte záber celej postavy, ak chcete. Odfotili chodidlá, dobre. To už boli všetci fotografovia? Teraz,
máme veľa práce. Musíte vziať girlandy. Najprv mi teda dajte veci, ktoré sú tam. Len sa ich dotknem. Dobre? Viac dievčat,
väčších dievčat. Tri sárí v jednom. Všetkých sedem dievčat, poďte. Tie, čo držia moje sárí. Dobre? Nech vás Boh žehná. Teraz je
to hotové. Teraz kvety. Dievčatá to môžu urobiť. Teraz girlandy. Toto je typické, je to vyrobené v južnej Indii, robia to obrovské,
velikánske. A aj v Indii to robia. A hovoria tomu... Ďakjem vám pekne! Urobte záber celej postavy, aj s chodidlami. Ďakujem vám
veľmi pekne, ďakujem. Pri aarti by sme chceli mať aj girlandy. Môžete priniesť aj ten veľký mosadzný predmet. Jeden sem, druhý
na druhú stranu. Tieto veci možno dať preč, aby ste mohli urobiť záber celej postavy. Dobre, teraz pôjdem sem.
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Verejný program, 1.deň, Pravda má dve strany, 11-06-1985 Klaniam sa všetkým hľadačom pravdy. Ale pravda má dve stránky:
ilúzia, že to, čo vidíme sa môže javiť ako pravda a podstata tejto ilúzie sa tiež môže javiť ako pravda. Druhou stranou je
absolútno, ktoré musíme pocítiť, zažiť prostredníctvom nášho centrálneho nervového systému. Nie je to mentálna projekcia,
niečo o čom môžeme premýšľať, ani pocitové predstavy, ale pravda je tým, čím je, nemožno ju zmeniť, o tom sa nedá dohadovať.
Aby sme spoznali pravdu, musíme sa stať pokornými. Veda v súčasnosti objavila s pokorou veľa nového, čo sme doposiaľ
nevedeli. Avšak čokoľvek poznáme z vonku, ako strom, musí mať korene a tieto korene nespoznáme len pozeraním sa na strom.
A keď niekto hovorí o koreňoch, otrasie to nami, pretože sme o tom doteraz nevedeli. Takto sme podmienení vidieť strom len
zvonku, a nevieme pochopiť, že tam musia byť nejaké korene. Môžeme povedať, že veda dosť pokročila, rozvinula sa a vznikli
rozvinuté krajiny. Oni ale nevedia, že ak nebudú hľadať svoje korene, budú úplne zničení. Teraz, keď som tu pred vami, v žiadnom
prípade by ste si nemali myslieť, že sa vás chcem dotknúť, ale prišla som, aby som vám povedala všetko o koreňoch, to ohromné
vlastníctvo, ktoré v sebe máte. Poznáme toľko druhov energie vôkol nás, ako elektrickú energiu, príťažlivú, z vedeckého pohľadu.
Ale v nás jestvuje jemnejšia energia, ktorú by sme sa mali snažiť pochopiť s pokorou a otvorenou mysľou vedca. Mali by sme sa
snažiť pochopiť, aké problémy na nás číhajú na západe. Ako sa ma niekto v Amerike opýtal: "Čo je na západe zlého?" Pozrime sa,
čo sa s nami stalo v našej evolúcii, keď sme sa rozvojom priemyslu vyvinuli, vytvorili sme si istý temperament a hodnotový
rebríček. Spriemyselnenie bol dobrý nápad, ale nevieme kedy to zastaviť. A tak keď ideme do spriemyselnených krajín máme
pocit, že jeme chemikálie, nie jedlo. Teraz treba dosiahnuť nejakú rovnováhu, ale ako? Poznaním koreňov. Predovšetkým cítim
hlavný problém západnej mysle, sú to mentálne bytosti; nad mieru si rozvinuli túto mentálnu schopnosť. Ako v priemysle,
musíme mať stále nové veci stále chrliť; stále musíme niečo predávať, musíme mať najnovšiu módu, inak zhrdzavejú všetky
stroje. Rovnako aj náš rozum produkuje stále nové veci, takto sú veci vytvorené človekom. Je to mentálna projekcia, ktorou
neustále premýšľame o nových veciach a čokoľvek nové sa k nám dostane, ceníme si to. Musíme sa uberať k novým veciam, ale
nie k takým, čo sú úplne bez hodnoty, čo majú priemernú hodnotu. Raz som sa opýtala: "Čo je tak výnimočné na Freudovi , prečo
ste akceptovali jeho a nie Junga ?" Odpoveď bola, že nám dal celkom nové myšlienky. Hocičo nové nie je vždy dobré; napríklad
raz boli plasty novinkou, viete aký následok mal vznik plastov. Ak to platí o veciach, čo potom duša? Taktiež keď hľadáme
pravdu, stále sa snažíme o niečo nové. A myslím, že diabol, ktorý prišiel v podobe falošných guruov je výsledkom tohto dopytu.
Povedala by som, že len sedemdesiat až sto rokov dozadu, v Indii prišla vlna nejakých nových myšlienok o poznaní podstaty. O
čom hovoria sa nepíše ani vo Védach , ani v Puránach , v žiadnej knihe východného učenia; ani v žiadnej knihe napísanej po
Kristovi ako Biblia, alebo Korán po Mohamedovi Sahibovi , či v písmach Zoroastera . Nemá to s tým žiadny súvis- so starovekým
poznaním podstaty. Rovnako sme mali problém v náboženstvách. Vezmime si napríklad Kresťanstvo: Kristus prišiel na túto zem,
ako sa neskôr dozviete, aby v nás vytvoril to výnimočné uvedomenie si ducha. Sídli v našom vnútri na zvláštnom mieste, ktoré sa
nazýva Agnya Čakra , v Indických písmach je opísaný ako Mahavišnu , v najčistejšej podobe existuje ako Omkara , ako Logos .
Toľko sa o ňom na západe popísalo, v západnom učení- mentálnym spôsobom, ale v Indickej filozofii sa naozaj veľa zistilo.
Kristovi nemôžete porozumieť mentálnou projekciou, pretože On je nad mysľou. On sám povedal, "musíte sa znovu narodiť." Keď
sa Nikodémus opýtal, "Ako to myslíš, narodiť sa znovu? Mám azda znovu vstúpiť do lona svojej matky?" "Nie," povedal On,
"čokoľvek sa narodí z tela je telo, ale ty sa musíš narodiť z Ducha Svätého." A čo je to Duch Svätý? Biskupa z Kanterbury sa toto
opýtali, videla som to v televízii, on odpovedal: "Nie som veriaci." Tak sa ho redaktor opýtal- "čo tu potom robíte?" Povedal,
"Robím si svoju prácu." tak mu redaktor povedal- "No dobre, ja tiež robím svoju prácu" - vzájomné porozumenie dvoch
mentálnych projekcií. Duch svätý je odrazom vo vás, je to Kundalini. Nie, tá Kundalini, ktorú ste im ukázali. Nižšie - nie, nie tá
ktorú ukazujete, v sakrálnej kosti. Táto Kundalini bola toľko krát popísaná veľmi jasne v toľkých písmach, v Indii. V Biblii sa
hovorí: "Zjavím sa pred vami ako jazyky plameňa." To sú tie centrá a ona je Strom života, ktorý bol popísaný. V Koráne sa
popisuje ako Assas. Nikde v žiadnom z týchto starovekých písiem, až po dobu Kabira - čo je sotva štyristo až päťsto rokov
dozadu, nikto nepovedal, že vám Kundalini spôsobí problém. Ale neskôr som videla mnoho ľudí, ktorí písali o Kundalini , existuje
o tom taká hrubá kniha. Keď som uvidela ten popis jedného nemeckého autora o Kundalini, užasla som, že vám môže dať teplo,
alebo choroby, alebo vás roztancuje, alebo budete skákať. Takto sa vás pokúšajú podmieniť proti vášmu evolučnému vývoju. A
náboženstvá, ktoré prišli po veľkých inkarnáciách sa pokúsili o ten istý trik. Pavol bol ten, ktorý začal tento druh podmienenosti -
v Biblii. Pavol v podstate nemal nič spoločné s Kristom. Ako môže byť v Biblii, to som nemohla pochopiť už ako dieťa. On sa
potom narodil ako Augustín , ktorý vytvoril náboženstvo, organizované a podmienené. A dnes na počudovanie, ľudia pochybujú o
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Kristovom narodení, o Jeho božských silách a zázrakoch. Svojou mentálnou projekciou chcú dokázať, že bol ako jeden z nás. A o
Ňom a Jeho Matke povedali špinavé a nečisté veci. Je to peklo, ktoré sme si vytvorili našou mentálnou projekciou. Ako sa
opovažujeme také niečo hovoriť o takej veľkej osobnosti, akou bol Kristus! Je to naše ego, ktoré nás urobilo takými spupnými a
bezočivými, že si pripravujeme vlastnú záhubu spochybňovaním takých osobností , ktoré nás môžu ochraňovať a viesť naším
duchovným vzostupom. Je to výsledok tých novostí, lebo myseľ neustále baží po niečom novom, vytvára toto ego. Keby ste šli
do Ameriky, radšej sa opýtajte ako sa otvára vodovodný kohútik, lebo každý je iný. Môžete niečo stlačiť a budete celý mokrý, lebo
chcú mať na každom mieste nový. A spoločne sa hodiny rozhodujú, aké kohútiky by mali použiť. Pri nastupovaní do auta,
amerického, sa radšej opýtajte ako sa otvárajú dvere, nikdy neviete, ak by sa niečo stalo- čo ak je to nejaký nový typ. Moc
rozhodovania zašla priďaleko, zdá sa, že ľudia sú ako hlúpe deti. Ego bráni človeku vyzrieť. Zo všetkého najhoršia je
podmienenosť ega, nedá sa odstrániť. Ak ste podmienený super-egom, trpíte a máte problémy, ale ak máte ego, otravujete a
trápite druhých. Aby prekabátili ego, skúšajú nejaké mentálne metódy, snažia sa obliekať ako úbožiaci. Obliekaním sa ako
úbožiak, neurobíme z mozgu úbožiaka. Viete, že už dosiahol svoj vrchol; mal by sa prestať správať hlúpo. Ak by ste šli do
Anglicka - ľudia tam nosia smiešne farby, aj na vlasoch a nazývajú sa pankáči. Jedného, čo prišiel na program, som sa opýtala,
"Prečo so sebou robíte tieto veci?" Povedali, že sa tak stanú veľmi atraktívni. Podľa mňa vyzerajú ako klauni, ale podľa ich mienky
to každého priťahuje. Zisťujem, že druhé prekliatie je, že chceme, aby sme sa každému páčili. Načo je to dobré? Je to činnosť bez
radosti. Ak sa každému páčime, čo z toho máme my a čo má z toho on? - Neviem to pochopiť. Skôr je to naopak, dostanete sa
do maléru. Samozrejme, ak sa stanete pankáčom môžete oslepnúť. Alebo môžete mať nejaké potiaže s pokožkou na hlave. Ale
to, akým spôsobom beháte očami, aby ste videli na koho pôsobíte, viete čo môžete dostať? Toho Alzheimera, novodobá choroba
-začiatok šialeného správania. Teraz v Amerike zistili, že pred tridsať-päťkou, jeden z piatich zošalie. - Jeden z piatich-viete si to
predstaviť? z piatich; dnes som to akurát čítala v Reader's Digest. to sa môže stať, naozaj. To ochorenie volajú Alzheimer,
ochorenie Alzheimer hovoria novodobá choroba. Je to meno vedca -Alzheimera, alebo čosi také. Ak sa dožijete tridsať päťky,
začnú to propagovať. Ale v jednoduchej krajine ako je India, alebo v iných menej rozvinutých krajinách- všade neflirtujú a túto
chorobu nemajú. Preto Kristus povedal, "Nebudeš mať smilné oči." A je tak ťažké pochopiť, že ľudia ktorí chodia do kostola to
chcú. Mrzí ma to, ale musela som o tom hovoriť, lebo som si to všimla všade na západe. Zakráda sa tu hrozná choroba. Môžeme
sa nad tým ľahkovážne pousmiať, ale tak to nie je, má to vážne následky. Oči musia byť nevinné, nesmie v nich byť chamtivosť
ani žiadostivosť. Zistila som, že jediným riešením je prebudenie Kundalini a realizácia, prostredníctvom ktorej sa vo vás Kistus
prebudí vo vašom centrálnom nervovom systéme. Sídli v Agnya čakre, kde sa krížia očné nervy - na mieste kríženia očných
nervov. Ak v osobe nie je nevinnosť, potom je táto Agnya čakra napádaná. Toto je to veľké očistenie, aké dnes potrebujeme.
Predstavte si, ľudia ktorí si hovoria kresťania, kresťanské národy, sú ľudia, ktorí idú presne proti Kristovi - je to veľmi
prekvapujúce. Čokoľvek niekto káže - ako v Indii hovoria, že v každom sídli duch; ale nahlúpli intelektuáli Indie sú tak
zaneprázdnení kastovým systémom. Takíto intelektuáli si musia uvedomiť, že sa Bohu intelektualizovaním nepriblížia. Ľuďom sa
to nepáči, keď im poviem, že sa musíte očistiť, aby ste sa stali nevinnou osobnosťou. Dnes je na západe ten problém, že stratil
svoju hodnotu čo sa týka očistenia. Nie je to očista tela, nie ako sa udržujete čistí zvonka, nie je to ako seba prezentujete
navonok, je to vo vnútri. Deštrukcia nepríde zvonka, ale z vnútra je to vo vnútri, kde si každý okamih budujeme svoje
sebazničenie. V roku 1972, keď som išla do Ameriky prvý krát, povedala som im: "Nezaoberajte sa Freudovskou teóriou, a
neoddávajte sa nezmyselným perverznostiam. Ak to budete robiť, vytvoríte si choroby, ktoré zničia celé národy." A viete, že
epidémia AIDS už začala. Poteší vás poznanie, že prebudením vašej Kundalini môžete všetky choroby vyliečiť; pretože keď je
Kundalini prebudená, stane sa najúžasnejšia vec- všetko čo ste doposiaľ urobili je skončené. Udeje sa to v každej čakre, najmä v
Agnya čakre. V Agnya čakre, keď sa Agnya čakra otvorí, je prebudené Božstvo Krista. Ego a super ego, ktoré z nás urobili
vajcovou osobnosťou sú spontánne vysaté, pretože Kundalini je živá sila, ktorá vás vyčistí úplne. Potom uveríte, že Kristus umrel
kvôli nášmu očisteniu. Trpel a bol kvôli tomu ukrižovaný, aby mohol vojsť do toho malého priestoru medzi egom a super egom.
Nadišiel čas dokázať všetky veľké inkarnácie a všetky veľké písma. Keď hovoríme o Božstvách, ľudia sú užasnutí, lebo o tom
nikdy nepočuli. Božstvá sú medzníkmi, ako ľudia, ktorí nás prišli zachrániť, vodcovia. Majú v sebe božskú silu, a vždy keď prišli na
zem snažili sa nám dať nové uvedomenie. Podobne môžeme začať od prvej čakry, nie je to nič iné ako miesto, kde vznikol uhlík-
podľa chemických zákonov. Len vznikom uhlíka sme získali organickú chémiu a neskôr vďaka tomu aminokyseliny, a potom
vznikol pomocou aminokyselín život. A potom zo života, ako viete vznikla améba, a dnes sme z améby ľudské bytosti. Prečo sa
ale nezamýšľame nad príčinou, prečo sme sa stali ľudskými bytosťami? Čo je na tom mimoriadne, že sme sa len my stali
ľudskými bytosťami? A aký je zmysel našich životov? Či je to len sledovaním hodiniek a zabíjaním času gambliarstvom? Preto
sme sa narodili - aby sme nemali trochu rešpektu k sebe samým? Z božského pohľadu je to hriech byť ľahkovážny. Musíte si
uvedomiť, že ste veľmi hlboké osobnosti. Pozrite na sedem poschodí, z ktorých ste zostavení. Ste prototypom akéhokoľvek



nástroja , aký si len viete predstaviť. Okrem toho, čo sa vám musí napokon stať, je spustenie. Ak sa to raz stane, úplne sa očistíte,
stanete sa ozajstným nástrojom. Ako každý nástroj musí byť spojený so svojím zdrojom, takisto i vy musíte byť spojení. A potom
pochopíte akí úžasní ste, akí ste dynamickí, aké ohromné sily máte. Ale nie je to určené ľahtikárom, alebo tým, ktorí nemajú
kúska rešpektu pre vlastnú bytosť. Stane sa to len ľuďom, ktorí úprimne a čestne hľadajú, opravdivo a úprimne hľadajú. Je pre
nás dôležité vedieť, že ak sa máme stať občanmi Kráľovstva Božského, musíme získať svoju sebarealizáciu, seba samých.
Budha sa tomu dostal na koreň, keď povedal: "Nehovorme o Bohu, ale o Ja." Ba aj Mahavira tvrdil to isté. Zen sa dostal ešte
ďalej, keď povedal: hovorte len o bezmyšlienkovom vedomí. To je prvé uvedomenie, ktoré získame prebudením Kundalini, že sa
stanete úplne vedomými, bez myšlienok. Ako keď vidíte krásne jazero, ktoré je bez jedinej vlnky, vidíte ako sa v ňom odráža celé
stvorenie navôkol, dáva dokonalé potešenie. Doposiaľ sme nepoznali radosť bez podvojnosti. Poznáme len šťastie, ktoré nie je
nič iné ako hýčkané ego, a keď je ego trochu zranené tak sme nešťastní - je to ilúzia v ktorej žijeme. Poznať realitu znamená byť
svojím Ja, ktoré je mimo ega a super ega. Potom viacej nežijete v relatívnom svete, ale v absolútnom. Ako keď na rukách pocítite
chladný vánok, ako počítač, ktorý práve naštartovali, a máte spojenie s Božským. A keď nastavíte ruky pri akejkoľvek otázke,
odpoveďou je vám chladný vánok- ten znamená "áno, veľmi dobre" a teplý vánok, znamená "zle"; ak sa pokúsite priblížiť k
niekomu, kto je posadnutý, môžu sa vám urobiť aj pľuzgiere. Všetky tieto informácie k vám prichádzajú z nevedomia, ktoré sa
teraz v centrálnom nervovom systéme stalo vedomím. Toto musíte pochopiť, že vaše nevedomie sa musí stať vedomím. Nech
ste dostávali doposiaľ akékoľvek informácie z nevedomia, teraz to môžete jasne chápať rozumom. Takže prvá vec, ktorá sa vám
stane opakujem - v centrálnom nervovom systéme- je, že sa stanete kolektívne vedomými. Nie je to mentálna projekcia, proste
sa tým stanete. Tiež viete o sebe, pretože viete o svojich centrách, a ak viete ako tieto centrá vyliečiť, potom ste dokonale zdravý
a dokonale šťastný. Toto bolo na úvod k Sahadža Joge: saha- znamená "s vami", dža- značí "narodený" - je to vrodené. A joga
znamená "spojenie". Má to aj ďalší význam Yukti, čo znamená "fígeľ." Yukti. a takisto to znamená šikovnosť, ako ovládať túto silu,
keď cez vás začne prúdiť, všetko o nej vedieť, vedieť ju dekódovať. Všetko toto vám patrí. Jedno osvietené svetlo zažne druhé
svetielko. Nijak sa tým nezaväzujete. všetko je to vaše, musíte to získať a rozvinúť. Všetko to musí byť zdarma, je to dar prírody,
živý proces za ktorý nemožno platiť. Nemôžete zaplatiť Matke Zemi, že z nej vyrašilo semienko, platíte jej azda? Koľko platíme
kvetom, že sa stali plodmi? Príroda peniazom nerozumie, rovnako ani Boh nerozumie peniazom. Ale spôsob ,akým sme doteraz
žili, vždy sme platili za Božiu prácu. Hlavne vo Švajčiarsku ľudia veria, že ak dajú peniaze nejakým krajinám, že robia Božiu prácu.
Biedu vytvárajú ľudia, nie Boh. Krajine, ako Indii vládli po tristo rokov , čo je na tom prekvapujúce ak schudobnie? To poukazuje,
že dávaním peňazí nerobíte prácu Boha. Je to problém ľudí, ktorý si sami vytvorili a sami aj vyriešia. Práca Boha je čistý súcit:
súcit ktorý neprehovorí, ktorý nemožno vyvážiť peniazmi. Proste len plynie. Nič neočakáva, nemožno ho ovládať, zničiť,
nepotrebuje ochranu - je tým čím je, Božou prácou. Kto je pre Boha ten druhý? Všetci sme časťou a súčasťou jeho Bytosti. Ak
jedna ruka pomáha druhej, akáže je v tom zaviazanosť? Musíte pochopiť rozdiel medzi skutočnou prácou Boha, a ilúziou.
Kvalitou Božej práce je to, že uhasí váš smäd ako voda. Dáva vám na cestu svetlo , dáva vám silu, aby ste sa postavili na stranu
dobra, dáva vám súcit, ktorý vám dáva radosť z cností, priťahuje vás do vyšších častí vášho Ducha. Odhaľuje všetky perly v
oceáne ilúzií. Dáva vám mier vo vnútri i navonok, vždy vás zmáča dažďom radosti a blaha. Máte na to právo, musíte to získať.
Boli ste na to stvorení - ale s pokorou. To je dôležité, s náznakom vďačnosti. Keď vám niekto dá medailu, ako len skloníte hlavu.
Rovnako keď vás obdaria týmto, musíte pred Božským skloniť hlavu. Keď vám diváci tlieskajú, stoja a tlieskajú, herec pred tým
skloní hlavu, ukloní sa obecenstvu. Ukloní sa obecenstvu, však? Takže rovnako sa ukloníme aj my Božskému. Čo odovzdávame
je pochopiteľne naše ego a podmienenosti. Dúfam, že dnes všetci získate svoju Realizáciu. A pozajtra, keď budeme hovoriť len o
Duchu dúfam, že sa vám podarí prísť. Neskôr to musíte vypracovať. Inak to dopadne ako v podobenstve Krista, ako semienka
ktoré vyrašili bez zakorenenia sa. Nech vás všetkých Boh žehná. Chcete mi položiť nejaké otázky? Dobre. Poďme si to skúsiť.
Ako sa chrániť pred niekým, u koho cítite niečo nepekné na čakrách? Problém ega. Aha, dobre teda. To sa musíte naučiť. Aj pred
realizáciou získavate od iných napadnutia, len to necítite. Ale po realizácii, sa dočasne cítite presne ako snímač, senzor. Takže
sa musíte naučiť chrániť sa, a ak zavítate do nášho centra, všetko vám presne povedia. Kedykoľvek navštívim Švajčiarsko, alebo
iné miesto, vidím aké plné sú miestnosti, ľudia ma radi počúvajú; ale nepočúvajú jednu radu, že si to musia vyskúšať, úplne to
pochopiť, uskutočniť to. Na to nie je žiaden kurz, žiadny, ale sami to musíte pochopiť od tých, ktorí to dosiahli a stať sa sám sebe
majstrom. Jediná vec je, že musíte dať tomu čas. Švajčiari vedia vyrobiť veľmi dobré hodinky, a chcú ušetriť čas; no na Boha čas
nemajú. Aj Japonci sú dobrí vo vyrábaní hodiniek, na Boha čas nemajú. Robia hodinky pre iných, nie pre seba. To ich veľmi
zaneprázdňuje. Musíte byť aj sebeckí a dozrieť trochu na seba. Radšej ušetrite čas pre Boha a pre seba. Teraz sa môžete pýtať-
ak máte nejaké otázky, pamätajte si, že je stále centrum vo Švajčiarsku, kam môžete vždy ísť, za tými ľuďmi a na všetko, čo
chcete sa ich opýtať. Teda, najprv musím všetkých požiadať, aby sami sebe odpustili a zabudnite na to, čo som hovorila, pretože
nechcem, aby ste si niečo vyčítali. Toto je na západe najväčšia prekážka, že sa ľudia za všetko cítia vinní, ešte aj za to, že majú



na sebe niečo, čo neladí, budú sa cítiť vinní. Cítia sa nad mieru vinní a tak vás musím veľmi jemne požiadať, aby ste sa vôbec
necítili vinní. Nech ste už robili čokoľvek, nech sa stalo čokoľvek, musíte si uvedomiť, že ste chrámom Boha Všemohúceho, a
vaša Kundalini je celkom schopná dať vám realizáciu a úplne vás očistiť; len sa za nič neobviňujte. To je prvá podmienka:
musíme byť k sebe priaznivo naladení, lebo máme vstúpiť do kráľovstva Božieho. Druhou požiadavkou je, že využijeme výhody
Matky Zeme, viem je trochu chladno, ale nevadí, môžete si vyzuť topánky a položiť nohy na zem; aj topánky môžu byť niekedy
tesné, a znemožňovať vám kontakt s Matkou Zemou. Je to veľmi, veľmi jednoduchá metóda, extrémne jednoduchá, pretože sme
akurát pripravení, ste na to pripravení. Najprv sa budeme snažiť cítiť svoje vlastné čakry a vyčistiť si ich, pretože ak je tam nejaká
prekážka, môže byť odstránená. K tomu vám poviem ,kde si položíte pravú ruku, ľavá bude smerom ku Mne - takto čo
symbolizuje vaše želanie získať realizáciu. Pravú ruku budeme používať na prikladanie na centrá na ľavej strane. A je to veľmi
prosté: keď vám poviem, položíte si ruku na srdce. Potom si ju položíme na hornú časť brucha, potom na spodnú časť brucha,
potom opäť na vrchnú časť brucha, potom znovu na srdce. Položíte si ruku na , ohybe pleca a krku - odpredu, takto, nie od zadu.
Toto je miesto, ktoré je na tom vždy najhoršie, poškodzuje sa, keď sa cítite vinní. Pozrime sa na to, ako na niečo vtipné. Kvôli
čomu sa cítiť vinní? Ďalšia mentálna projekcia; je to ilúzia. Dobre, teraz si priložíte ruku na na čelo, takto, a potom odzadu. Potom
vystriete dlaň a takto ju dáte na fontanelovú oblasť. Pritlačte, sedem krát budete krúžiť v smere hodinových ručičiek, keď vám
poviem. Nesnažte sa zastaviť myšlienky, bude to fungovať spontánne. Ak máte mnoho myšlienok, potom môžete dať pozornosť,
tu na fontanelovú oblasť. Takže začneme. Všetci tak budeme robiť. Tí, ktorí to nechcú, by mali ísť von, neobťažovať ostatných,
ktorí sa stanú seba-vedomými. Nepatrí sa to. Teraz si všetci zavrú oči. Zložte si okuliare, nemusíte nič vidieť, oči zostanú zavreté.
Takže, takto ku Mne natiahnite svoju ľavú ruku, verte v sami seba. Odpustite si a zavrite si oči, majte ich zavreté. Zavrite oči a
pravú ruku dajte na srdce, ľavú smerom ku Mne. Na srdce. Ľavá ruka ku Mne, pravá koná, povedzte im to. Prosím, dajte pravú
ruku na srdce, na srdce. Ľavá zostane na kolene, otočená smerom nahor. Uvoľnite sa, musíte sa cítiť pohodlne. Teraz sa Ma
opýtate celkom základnú otázku. V srdci sídli Duch. Tri krát sa opýtajte otázku, "Matka, som čistý Duch?" Ak ma oslovíte "Šri
Matadži" bude to fajn, alebo "Matka" - ako vám vyhovuje. Naozaj musíte mať vieru v seba. Položte ruku na brucho, na hornej časti
brucha, na ľavej strane pritlačte. Je to centrum majstrovstva, ktoré vytvorili proroci tohoto sveta. Tu sa Ma spýtajte ďalšiu
otázku. Ak ste duchom, musíte byť aj svojím vlastným majstrom. Musíte povedať, "Matka som svojím vlastným majstrom? Som
prorok? Som svojím vlastným guruom, som svojím vlastným majstrom?" Tri krát. Teraz si prosím posunte ruku, na spodnú časť
brucha a pritlačte. Toto je centrum poznania Božského. Toto nie je mentálne poznanie, ale spôsob, ktorý pracuje vo vašom
centrálnom nervovom systéme. Tu musíte niečo povedať, ja vás nemôžem nútiť, aby ste prijali proces prebudenia Kundalini.
Teraz musíte sami požiadať o čisté poznanie, žiadajte si poznať Božské. prosím šesť- krát požiadajte, "Matka, prosím, smiem
poznať pravdu? Smiem získať čisté poznanie?" Keď to poviete, Kundalini sa pohne. Prosím, žiadajte šesť- krát, "Matka
prosím,smiem získať čisté poznanie?" Musíme to Kundalini, ktorá sa prebudila uľahčiť. Prosím, majte zavreté oči. Položte svoju
pravú ruku na vrchnú časť brucha. Prosím, majte zavreté oči, neotvárajte ich, pretože pozornosť musí ísť do vnútra. Na tomto
mieste, ako som vám povedala, je to miesto vášho majstrovstva. Tu musíte povedať s plnou vierou v seba, utvrdenie, "Matka
som svojím vlastným majstrom. Som svojím vlastným učiteľom a guruom." Povedzte to prosím, desať- krát. Prosím, necíťte sa
pritom vinní, prosím, necíťte sa vinní. Ste prorokmi. William Blake povedal "Boží ľudia," myslel hľadačov, "sa stanú prorokmi, a
budú mať moc urobiť prorokov z iných." Vy ste Boži ľudia a stanete sa prorokmi. Teraz je to lepšie. William Blake zaberá! Teraz
dajte prosím, ruku na srdce. Nemali by ste hovoriť utvrdenia prirýchlo, ale s pochopením a precítene. Tu na tomto mieste
povedzte utvrdenie, s plnou vierou v seba samého, povedzte- "Matka ja som Duch." povedzte to prosím dvanásť krát ... No je to
lepšie, už to pracuje. Položte ruku na ohyb krku a ramena. Položte ju dozadu tak, aby ste sa dotkli chrbtice. Tu poviete, s plnou
vierou v seba samého: "Matka ja vôbec nie som vinný." Mali by sme vedieť, že Boh okrem toho, že je oceánom milosrdenstva a
lásky, On je predovšetkým oceánom odpúšťania. Nech je vaša vina akákoľvek, v porovnaní so silou Božského odpúšťať, je ničím.
Povedzte prosím šestnásť krát, "Matka ja vôbec nie som vinný." Niektorí ľudia predsa nemôžu uveriť, že nie sú vinní, tak to môžu
za trest povedať 108 krát! Je to lepšie. Nikto sa nechce potrestať. To je dobrý nápad... Lepšie? Teraz si prosím dajte ruku na čelo
dlaňou na čelo, a pritlačte na oboch stranách. Dajte ju na čelo. Myslím horizontálne. Pritlačte. Tu nie je dôležité koľko krát to
poviete, ale zo srdca: "Matka odpúšťam všetkým." Niektorí si myslia, že je to obtiažne, ale to je mýtus ak si to myslíte, či
odpustíte alebo neodpustíte. Ak ale každému odpustíte, potom nenahrávate do nesprávnych rúk - samozrejme pomyslene.
Prosím dajte si ruku dozadu, na zadnú stranu hlavy a pritlačte. Pritlačte rukou na hlavu. Tu povedzte, možno pre svoje
uspokojenie: "Prosím Božia sila odpusť mi, ak som sa voči Tebe nejako previnil." Vystrite teraz dlaň a položte ju na vrchol hlavy,
na fontanelovú oblasť a pritlačte, silno pritlačte, v smere hodinových ručičiek, a poviete; že si želáte svoju realizáciu, pretože
opäť, Ja nemôžem porušiť vašu slobodu. Prosím povedzte, "Matka želám si svoju realizáciu. prosím daj mi moju realizáciu,"
sedem krát. Pritlačte dlaňou, nie prstami. Pomaly položte ruku a otvorte oči. Pravú ruku otočte ku Mne a ľavú ruku si položte na



vrchol hlavy. Nepremýšľajte, nemyslite- skúste či vychádza chladný vánok. Vymeňte si ruky, prosím. Skúste pravou rukou a
presvedčte sa či fúka chladný vánok. Nebuďte netrpezliví; je to veľmi jemné, veľmi subtílne. Znovu vymeňte ruky. Zdvihnite si
takto ruky, a zakloňte takto hlavu a položte túto otázku. Na mikrofón, choďte bližšie k mikrofónu. Položte túto otázku, "Matka, je
toto vánok Ducha Svätého? Je to Brahma šakti? Je to vše prenikajúca sila Božej lásky?" Teraz si prosím zložte ruky. Sami sa
presvedčte. Nepremýšľajte, cítite to na dlaniach? Tí, ktorí cítia chladní vánok na dlaniach - je to veľmi jemné - alebo nad hlavou,
prosím nech zdvihnú obe ruky. Väčšina z vás to cítila. Teraz vám ale poviem ako sa máte chrániť, všetci by ste mali vedieť ako sa
chrániť; keďže niektorí to necítili, lebo tu majú problém- vo Višuddhi čakre. Možno ostatným neodpustili. Vyskúšajte toto. Pravú
ruku nasmerujte ku Mne ľavú ruku dajte takto, na vyrovnanie - k oblohe. Takto používame éter. Ak cítite chlad, alebo prúdenie
odspodu takto ju dajte naspäť, ak to cítite odspodu. Títo ľudia sú veľmi uponáhľaní, a veľmi pravostranní, taký je ich problém. To
nevadí, to sa vypracuje. Prílišné premýšlanie. Futuristickí, sú orientovaní na budúcnosť. Len tým, že budete problémom čeliť, sa
vyriešia. Nie mentálnou projekciou, ale tým, že budete čeliť, vidieť ich také aké sú. Vy ste Duchom, nie ste tým problémom; Ste
nad tým všetkým. Po realizácii sa slovíčko "problém" vytratí z vášho slovníka! Teraz si takto dajte ľavú ruku, pravú ruku k Matke
Zemi.... Je to lepšie, oveľa lepšie. Nemyslite. Teraz to dokážete. Takže vám poviem ako sa chrániť, je to prosté. Musíte dať
ochranu svojej aure. Ak chcete môžete si dať okuliare. Urobte to všetci, či už ste chladný vánok cítili, alebo nie. Svojej aure dáte
ochranu takýmto spôsobom, takto dáte ľavú ruku a pravou okolo aury, ponad hlavu a naspäť dole. Ľavá ruka smerom ku Mne.
Dobre, urobme to sedem krát, pre sedem áur. Jeden, nepremýšľajte. Nemyslite! Tri, štyri, päť, šesť a sedem. Je to dôležité. A to
ako zdvihnúť svoju Kundalini, je tiež veľmi prosté. Takže, ľavú ruku si dajte pred vašu Kundalini - dokážete to urobiť sami, mali by
ste rukou krúžiť, v smere hodinových ručičiek, pravou rukou. Ľavá ruka sa nehýbe, je vystretá. A potom dolu. A táto ruka sa
pohybuje rovno. Pozornosť by mala byť na ľavej ruke. Skúste urobiť ten pohyb rukou poriadne. Na vrchole hlavy by ste ju mali
vziať, vezmite to na vrchole hlavy skloňte hlavu a zauzlite to, a urobte riadny uzol, zaviažte to ako uzol. Urobte to znovu poriadne,
ešte raz. Poďme to urobiť ešte druhý krát. Zakloňte hlavu, a riadne zauzlite, na uzol. Takisto aj tretí krát a tri uzlíky. Znovu. Teraz
stúpa rýchlo. Dajte si ešte raz, jeden, a uzlík; dva, znovu uzlík; a tri. Zamerajte sa na dlane. Cítite sa oveľa ľahší. Skúste aj nad
hlavou, ako prúdi chladný vánok. Budete úplne uvoľnení. Teraz sa vám nedá premýšľať; ale ak chcete môžete. Ale o tom
nepremýšľajte, nemôžete o tom premýšľať. Len to pociťujte, čo máte. Dobre! Uvidíte ako vaše oči budú žiariť. Vo vašich očiach
bude svetlo. Teraz nemyslite. Inak mi nabudúce poviete keď prídem, "Matka stratil som svoje vibrácie." Ak o tom budete
premýšľať nedostanete sa tam. Dobre, ak si želáte rozlúčiť sa so mnou môžete budem tu chvíľu pre vás sedieť . Môžete sem
prísť a podať mi ruku. Ale Sahadža Jogíni radšej nie, - inak by to nemalo konca! Môžete pristúpiť. Cítili ste chladný vánok? Cítili?
Aha, už chápem. Filip, pomôž mu - ten pán necítil chladný vánok. Je viac na pravo. Dajte mu pravú stranu .... Dobre, malý
moment, malý moment. Zdravím vás, ako sa máte? Cítili ste to? Vychutnali ste si to? Zdravím vás, ako sa máte? Nech vás Boh
žehná. Áno budem tam. Nie, budem - kedy sa vráti? .... Aha chápem, a potom Londýn, nebude tam? .... Získal realizáciu? .... Aha,
viem áno viem. Dobre môže prísť do Londýna? Budem v Londýne. V poriadku, v poriadku...v poriadku. Ďakujem vám, ďakujem
veľmi pekne, ďakujem. Získali ste svoju realizáciu. Dobre .... Áno. Nech vás Boh žehná. Som veľmi šťastná. Teraz ste v poriadku.
Teraz sa musíte stať, musíte sa stať dokonalými Sahadža Jogínmi, aby ste v seba mali úplnú vieru. Musíte mať v seba plnú vieru,
dobre? .... Veľmi som šťastná, že je to takto, nech vás Boh žehná. .... čo sa vám stalo? Dobre. Toto sa vám stalo? Dobre. Narodila
sa realizovaná, veľká osobnosť. Pozrime na vaše oči. Vidíte navzájom svoje oči? Kto to povedal? .... Nie, nie. Nemôže to urobiť.
Je to hotová veda. Je to realizované dieťa. On sa mýli. On sa mýli, tak to nepôjde. Musíte mať úplné poznanie, dobre? Zavolajte tú
pani čo má astmu, on ju vylieči len mu povedzte, aby našiel tú pani s astmou. [Hindi] Ako sa máte, tešíte sa že ste to získali.
[Hindi] .... Musíte sa vypracovať, to je dôležité, potom to musíte dať každému .... O tom si povieme. No vidíte, akonáhle... Áno,
viete to je tak- v jednej prednáške sa nemôžete zmieniť o každom. Ale hovorila som o všetkých - O Ježišovi, viac ho tu uctievajú,
Ježiša. No všetci sú duchovní, patria vám nie je v tom rozdiel.... Tak je to. Áno to je ono, to je ono. Teraz ste to pochopili a
vypočujete si aj moje ďalšie prednášky, kde sa hovorí o všetkých, dobre? Nech vás Boh žehná. .... on je brat ... Dostanete milú
švagrinú! ... To je váš brat? Dajú sa do poriadku, uvidíte. ľudia sú tu takí opozdení, keď som prišla mala som diplomatický pas, no
oni ma posudzovali len na základe pasu potom prezerali môj lístok, a všetko- nikoho iného. Oni sú už raz takí títo ľudia, čo
narobíte? Musíte získať viac Indov aby to .... On bude v poriadku, nepochybne. A tiež zariaďte, aby šli do Mumbai! Zdravím vás,
ako sa máte? .... Sebavedomie. Dobre, mám pocit, že vám ľuďom chýba sebaistota. Vaše názory sú spochybnené rôznymi
nezmyselnými pochybnosťami, ktoré do vás ľudia zasiali. Ste Duchom a musíte sa ním stať. Vediem vás, aby ste sa stali úplne
sebaistými? Musíte prísť a spoznať týchto ľudí..., sú to ...a Ja prídem potom ... Prídem pozajtra, dobre? Zavolajte svojich
priateľov. Musím vás všetkých urobiť veľmi sebaistých. No príďte určite .... Kambodža, aha! Ako sa máte? Len sa tešte, tešte so
seba samého! Musíte byť sebaistí a dovoliť nech sa to vypracuje. Opäť a opäť.... Musíte postupovať, a potom uvidíte .... Majte v to
absolútnu vieru, v poriadku? Nech vás Boh žehná. Tak ako sa máte? Nech vás Boh žehná. No poďte bližšie, už ste nabrali odvahu



však? Povedzte jej, že som vám ja povedala aby ste prišli, príďte čoskoro. Ďakujem vám veľmi pekne. Ste v poriadku? .... To
nepomôže... To je fajn, ale tiež o tom musíte všetko vedieť, a toto je fajn. Vidíte, nemali by ste to robiť bez rozlišovania .... To
ponechám na nich, všetci sú tu. Zostanete? Áno? Prídem pozajtra, a oni vám dajú adresy. Áno, a pozajtra priveďte aj svojich
priateľov. Z akej ste krajiny? Peru? Dobre, priveďte všetkých. Dobre? Musím ich vidieť. Ako sa máte? Ako ste sa cítili? Z akej
krajiny pochádzate? Porto Rico! Aha, pekná krajina. Raz musím zavítať na všetky tie miesta. Musím tam ísť. Zatiaľ som tam
nebola, ale pôjdem. No pozrime ... Tu ste? No výborne! Ako sa máte? ... Poďte sem! A zavolajte aj priateľov! Len im povedzte, že
musia prísť! Dobre? Nech vás Boh žehná. No ako sa máte? ... Nie, nestretli ste sa? ... Nie ste z Bolívie? .... Tak ako sa máte? ....
Musíte odpustiť. Musíte to povedať, musíte odpustiť. Musíte každému odpustiť ....musíte odpustiť. Len to povedzte, "Odpúšťam."
Len to povedzte, "Matka, odpúšťam." Len to povedzte z celého srdca. Aha, vidíte? Vypracujte sa, to je veľmi dôležité. Inak
nemôžete mať sebaistotu, to je dôležité. Keď o tom hovorím viac, sledujte svoje ... ako aj .... A potom musíte spoznať týchto ľudí.
Ach, také pekné! No výborne! Tam som bola. V Rusku som ľuďom dala realizáciu. Chystám sa...oni budú prví čo to získajú. Sú
veľmi dobrí. Sú to veľmi dobrí ľudia. V Rusku sú veľmi dobrí ľudia, veľmi dobrí. Veľké duše! Z Indii ich za štrnásť týždňov budeme
učiť. No sú veľmi priateľskí a milí. Veľmi ľahko s nimi nadviažeme spojenie. To zvládneme. Pokúsim sa aj cez vládu. Dá sa to
urobiť. Nech vás Boh žehná. No poďte. Vypracujte sa. Povedzte len, "Matka príď do mojej hlavy - to je všetko."
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Sahadža kultúra Bergenfield Ashram, New Jersey (United States) (V poriadku. Tak. Je dosť teplo. Dobre, ako chcete. Kam dám
tento nádherný kvet? Aké kvety! Hm? Jogín: Áno. Nádherné! Teraz, ak mi môžete z mojej tašky doniesť vreckovku, bolo by to
dobre. A moje okuliare.) Dnes som premýšľala o tom, že vám porozprávam o sahadža-kultúre. Takže, našou organizáciou je
dharma, višwa dharma. Ale táto musí mať kultúru. Vo všetkých náboženstvách zatiaľ nejestvuje žiadna kombinácia náboženstva
a kultúry, ani jedno náboženstvo to nemá. Preto všade nachádzate odlišné kultúry. Napríklad v Indii majú ľudia, ktorí nasledujú
hinduistické náboženstvo, na rozličných miestach odlišné kultúry. Žijú v Lucknow alebo, povedzme, v U.P.? Majú moslimskú
kultúru. Viac islamský štýl. Jedia z jedného taniera, robia všetky možné veci, ktoré južní Indovia normálne nerobia, a južní Indovia
majú inú kultúru ako Maharaštrania. Takže aj v náboženstve, akým je hinduizmus, kde je kultúra dôležitá, veľmi dôležitá,
nachádzame variácie. Dochádza teda k ovplyvňovaniu kultúr susednými kultúrami alebo okolitými kultúrami, a ľudia kvôli tomu
poblúdia. Keď etablujete náboženstvo ako je toto... Višwa dharma nie je ako žiadne iné náboženstvo. Je to opravdivé
náboženstvo v nás a táto opravdivosť sa v nás zjaví preto, že sme splynuli s dušou. Takže keď hovoríme o sahadža-kultúre, ide o
kultúru duše. Čo je teda kultúra? V prvom rade sa pozrime, čo je to kultúra. Kultúra je spôsob správania sa k druhým. Je to
spoločný spôsob správania sa k druhým. Napríklad v anglickom jazyku povieme: „Ďakujem.“ Aj keď vás niekto zavraždí, možno
poviete: „Ďakujem.“ Predtým. (Smiech) Alebo človek, ktorý vás zavraždí, možno povie: „Prepáčte.“ (Smiech) 3:01 Do telefónu , aj
keď prosto len povedia niečo, čo nepočujete, zvyknú povedať: „Ľutujem.“ Zakaždým: „Ľutujem,“ akoby bolo „ľutujem“ slovo, ktoré
sa používa pre nič za nič. Chcem povedať: ak vám je ľúto, prečo vám je to ľúto? „Ľutujem.“ Do telefónu predtým zvykli hovoriť:
„Prepáčte?“, to malo zmysel. Ale teraz vidím, že všetci od A po Z hovoria: „Ľutujem.“ Chcem povedať, že to nemá žiadny význam.
Veď čo je vám ľúto, že poviete: „Ľutujem.“ Všetko je im „ľúto“. Alebo môžeme v anglickom jazyku povedať: „Obávam sa.“ Vidíte?
Je to veľmi bežné: „Obávam sa.“ Čoho sa obávate, celý svet sa obáva vás! (Smiech) Takže toto je kultúra, o akej hovoríme. Každá
takáto kultúra sa stane neprirodzenou, nie je spontánna, nezakladá sa na skutočnosti. Nemá žiadny zmysel. Niekedy je
bezpredmetné, bezpredmetné lipnúť na určitých kultúrach. Takže kultúra duše sa nemení. Je univerzálna a je vyššia ako
akákoľvek iná kultúra. Okrem toho integruje všetky esencie všetkých kultúr. Vyžaruje teda z duše. Teraz, duša má dve stránky.
Jednu stránku, ktorú vidíte. Druhú nevidíte. Ako mesiac. Stránka, ktorú vidíte je „vonkajšia“, voči iným ľuďom, iným
sahadža-jogínom, iným ľuďom, iným spoločenstvám, ktoré nie sú „vy“, rozhodne. Druhá stránka, ktorú nevidíte, je vzťah k Bohu
Všemohúcemu, vzťah k vašej Mame. Ak táto stránka nie je v poriadku, stránka správania sa navonok by sa mohla stať
neprirodzenou, mohla by sa stať fingovanou a nie sahadž. 5:00 Takže je úplne iná ako hocijaká iná kultúra. Aby sme spoznali
nejakú iné kultúru, čo robíme? Pozrieme sa, ako hovoria, aký je ich jazyk, ako vyslovujú, ako sa správajú. Pozorujeme všetky
vonkajšie faktory: musíte vedieť „thank you“, ak chcete vedieť anglický jazyk. Musíte vedieť „thank you“, „prosím“. Všetko toto. Ak
však chcete poznať sahadža-kultúru, musíte poznať svoju Mamu a musíte poznať Boha Všemohúceho. A vzťah k vašej Mame a
Bohu Všemohúcemu musí byť úplne dokonalý. Potom nie je žiadny problém. Ale ak tento... tento vzťah, nie je v poriadku, potom
nemôžete mať strojenú sahadža-kultúru. To je jedna vec, ktorá je istá: strojená sahadža-kultúra nie je v poriadku. Povedala by
som, že India má - vo svojich základoch - kultúru duše. India má, vďaka tradíciám a zvyklostiam v Indii. A po celé veky ľudia
hľadali pravdu. Sú obdarení duchovne - vďaka svätcom. Majú špeciálne požehnanie, pretože boli hľadačmi nie materiálnych vecí,
ale duše. Obzvlášť v Maharaštre, mali by sme povedať, pretože je tam Kundalini. Ľudia sú stále priťahovaní, ako magnet, pretože
Šri Ganéša je magnet, sú priťahovaní k Bohu a k duši. Tvoria teda istú štruktúru, je však veľmi prerastená strojenosťou. Musíme
priznať, že je tam veľa, veľa strojenosti, falše, nezmyselnosti, ktoré do nej vrástli, 7:01 pretože náboženstvo sa dostalo do rúk...
duchovné náboženstvo sa dostalo do rúk diletantských, otrasných takzvaných „brahmínov“, ktorí neboli realizovanými dušami.
Kultúra sa teda stala takou nezmyselnou, že vás to niekedy privádza do rozpakov. Lenže mať kultúru... Kultúra sa v prvom rade
vyvíja prostredníctvom meditácie, tým, že sa pozeráme na seba. Najprv sa musíte pozrieť sami na seba: aké city prechovávate k
svojej Mame a k Bohu Všemocnému? Hlavne: koľko si dovoľujete k svojej Mame? Nakoľko si vážite svoju Mamu? Je Mahamáya.
Už aj prvé „m“ je ťažké pochopiť. Ak si teda začnete dovoľovať, stále na ňu naliehate, neustále skúšate zaujať jej pozornosť, robíte
si nárok na jej čas, alebo jej píšete jedenásť stranové listy a podobne, je to jeden prístup. Iný prístup je úplná ľahostajnosť voči
vašej Mame. Treba to teda chápať svojím srdcom. Nemusíte sa so mnou rozprávať, ja viem, koho srdce bije. Možno som jediná
osoba, ktorá naozaj vie, čo ste. Ani vy sami sa možno nepoznáte. Nemusím nič povedať, ale poznám vás do najmenšieho detailu,
z čoho možno poviem len trošku, pretože som príliš jemná na to, aby som niečo povedala. (Smiech, Šri Matadži sa smeje.) 9:01
Kvôli - opäť - sahadža-kultúre. Kvôli sahadža-kultúre vám nemôžem povedať všetko rovno do tváre. Naprávam to, snažím sa to
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napraviť, napravím to. Ak to nie je možné, potom vám to poviem. Vtedy v tom musíte vidieť aj to, nakoľko uctievate. Niektorí ľudia
- hoci so mnou trávia viac času, zostávajú so mnou, chcú byť so mnou... Aj to len vtedy, keď sa cítia byť odovzdanými. Takže by
nemalo dochádzať k nedorozumeniam: ak niekto so mnou trávi viac času, nemali by ste sa za to odsudzovať. Je to v poriadku.
Ide však o to, nakoľko ste odovzdaní. Teraz, ak ste odovzdaní, ako rozpoznáte odovzdanosť v človeku? Viete, má to jednu
stránku a druhou je jej prejav. Napríklad človek, ktorý je odovzdaný, so mnou veľa nehovorí. Nehovorí. Počúva, nehovorí. Zdravý
rozum: počúva. Dokonca aj ľudia, ktorí sú veľmi dobrí, videla som, že keď hovorím, pridajú tu a tam svoje vlastné slová. Ľudia,
ktorí sú veľmi dobrí, mala by som povedať. Odovzdanosť teda nie je úplná. Ďalej čas: začnú si veľmi uvedomovať čas. Kto urobil
čas? No dotyčný mi nepríde rovno a nepovie mi. Povie však niekomu inému: „Choď a povedz Mame, že teraz musí ísť.“ Viem
všetko: kto hovorí komu, kto za kým ide, kto niekomu hovorí, kto je „väzňom“ časom. A potom to obrátim žart. Ja viem, kedy
treba prísť, ktorý čas je priaznivý, ako to bude fungovať. Odovzdanosť by mala byť taká, že by ste sa nemali obávať. Povedala by
som, že Dhumal je jedným z tých, ktorí sú veľmi oddanými ľuďmi. 11:03 Keď som tam prišla, bola som veľmi unavená a povedal:
„Mama, ak chceš, môžeš si oddýchnuť.“ Povedala som: „Áno, chcem si oddýchnuť.“ Takže ma hneď nechal samú. Bola som
naozaj veľmi unavená, pretože som mala veľmi dlhú cestu. A ešte to a ono, a ešte som šla celú tú cestu tam. Pomyslela som si:
„Ľahnem si a vyspím sa z toho.“ Samozrejme, keďže som vedela, že všetko musí byť urobené v pravý čas, som si jednoducho
ľahla. A mali sme program: moje oficiálne privítanie v dedine, a všetci tam na mňa čakali. A ja som spala. On by ma nezobudil.
Nezobudil by ma. Povedal: „Všetko bude v poriadku vtedy, povedzte im, keď Mama príde.“ Bolo veľmi slnečno, všetci sedeli pod
stromami, slnko bolo pálčivo horúce. Pekne si zdriemli pod stromom a tak ďalej. Všetci dedinčania prišli, všetci prišli, všetko sa
dalo do poriadku. A keď som vstala - bolo okolo pol šiestej - vtedy mi povedal: „Mama, neoboznámil som ťa s programom.“ Nikdy
mi nepovie. Keď dostanem niečo napísané, dobre, ale: „Spala si, nechcel som ťa rušiť.“ „Aký je program?“ „Bol to o tretej.“
Povedala som: „O tretej? Prečo si mi nepovedal? Prečo si ma nezobudil?“ Odpovedal: „Bola si hore, ja viem, že si bola hore,
Mama. Je to v poriadku.“ Takže sme vyrazili o šiestej. Slnko zašlo. Dovtedy pripravili nádherné svetlá a ohňostroj a všetko, a
všetko ponáhľanie sa skončilo, veľmi pekne sa usadili. A došli aj ľudia zo vzdialených dedín a dobre si všetko zariadili, a prišli v
správnom čase a boli veľmi šťastní, že som prišla neskoro, pretože slnko už nebolo také pálivé. 13:01 Kým sme prišli, bolo
sedem hodín. Bola noc a zapálili svetlá a boli rozmiestnené všade ako počas diwali. Mali všetko, mali dostatok času, aby všetko
pripravili. Potom Dumal povedal: „Vedel som, Mama, že si hore a že si organizovala.“ Ak to niekto pochopí, nebude sa ma snažiť
organizovať. Môžete mi len povedať: „Musíme odísť o tomto čase.“ Ale ak nemusím odísť, neodídem, nech robíte, čo chcete,
mojím milým spôsobom. Nikdy sa vám nebude zdať, že som priečna, ale som. (Smiech aj Šri Matadži sa smeje.) Pretože viem,
čo je správne, je správne, a musí sa urobiť daným spôsobom. Inak som veľmi tichá, nestarám sa, nikdy vás neorganizujem, nikdy
vás nenaháňam, nikdy nerobím nič, čo by vás rozrušilo. Duša nie je nikdy rozrušená, nikdy nie je rozčúlená, nikdy sa neponáhľa a
nikdy nie je to, čomu hovoríte go-go biznis. (Smiech) Ako teraz - museli sme ísť na letisko. Pozorujete, že všetci sú ako lietadlá -
krúžia, krúžia, krúžia, krúžia. „Čo sa stalo?“ „Ó, musíme ísť, my...“ „Musíme ísť, dobre. A čo?“ Toto všetko je, celý ten rozruch a
všetky tieto veci zažívame, pretože sme „von“. Ak ste však zajedno so svojou dušou, ste úplne tichí, úplne pokojní: „Dobre,
musíme ísť, dobre, prídeme tam. Nevadí.“ Minule sme šli niečo nakupovať. Chcela som kúpiť nejaké sárí pre indické ženy. Stratili
sme sa. Vôbec som ich neznepokojovala. Chodili sme dokola a dokola a dokola a dokola. A potom Dannymu prišlo na um,
povedal: „Myslím, že asi musíme na všetkých týchto miestach zanechať vibrácie.“ Povedala som: „Správne.“ A asi dve hodiny,
myslím, sme len blúdili. (Smiech) 15:02 Každý iný by bol hovoril: „Čo to je? Neviete nájsť to miesto? Čo je s vami?“ My sme boli
ticho. Prišli sme k obchodu v správnom čase, dostali sme všetko v správnom čase, urobili sme všetko, prišli naspäť v správnom
čase. Všetko bolo prvotriedne, nič zlé sa nestalo. Ale hocikto iný na mojom mieste, poviem vám, by bol v tej chvíli: „Ó, Bože! Toto,
hento!“ Prečo šetríte časom? Načo šetríte časom? Takto prepasieme prítomnosť a to je jedna vec, ktorú duša nikdy neprepasie.
Je vždy v prítomnosti. To je skutočnosť. Ľudia na Západe sú teraz zameraní na budúcnosť, extrémne zameraní na budúcnosť. A
ich zameranosť na budúcnosť ich niekedy privedie do situácií... Napríklad musia ísť vlakom. Namiesto toho, aby šli na správnu
stanicu, pôjdu na tú, ktorá je ďalej. A potom znovu idú na nasledujúcu. Vlak k nim nikdy nedôjde. Taký druh povahy majú. Nemali
by sme teda vôbec plánovať, nič také, čo nás napevno „zviaže“. Ak mi však v tomto momente treba povedať, že teraz máme ísť,
to je v poriadku, hotovo. V momente, keď ste to povedali, je to zaznamenané. Hotovo. Dobre? Dostalo sa to do pamäte, teda nie
je prečo sa kvôli tomu znepokojovať. Čo robíme teraz, v tomto okamihu? Veľmi tichým spôsobom ho pozorujte ako svedok.
Pozorujte seba ako svedok, teraz! Pozorujte sa ako svedok: „Kam smeruje moja myseľ?“ Povedzme, že niekto musí variť, musí si
premyslieť: „Ó, musím zohnať to, musím zohnať hento, všetko.“ Akonáhle začnete hovoriť: „Ja to musím urobiť,“ nebudete to
týmto spôsobom nikdy schopní urobiť. Ak však poviete: „Dobre, práve teraz som v meditácii,“ v každom okamihu: „Som v
meditácii,“ všetko príde k vám, dokonca aj hmota, a dostanete vhodné veci na vhodnom mieste. 17:04 Stretneme správnych ľudí
na správnom mieste. Minule sme sa len prechádzali, túlali. Koho sme tam našli? Carolyn. Jednoducho vyšla von. Bola tam,



chcem povedať, stretla som ju. Povedala: „Christine je hneď vo vedľajšom vchode.“ Povedala som: „Poďme!“ A mali by ste vidieť
radosť na jej tvári, keď prišla dole a zbadala ma. Nádherný zážitok pre mňa a pre ňu. Bola taká šťastná! Potom sme šli spolu.
Takže keď ste natoľko zviazaní svojimi hodinkami, znamená to, že nie ste „priviazaní“ k svojej duši. Ak sa teda sahadža-jogín
pozerá na hodinky, potom nie je sahadža-jogín. Druhá stránka by však mohla byť, že sahadža-jogíni nie sú nikdy načas tam, kde
musia byť. Veľmi bežné v Anglicku. Vždy prídem prvá... aby som otvorila dvere. (Smiech) A aby som vyriadila, niekedy. Teraz,
brať veci ako samozrejmosť, nie je náhľad, aký zodpovedá Sahadža joge. Musíte byť ostražití. Ostražití. Naozaj ostražití. Ak ste
ostražití, okamžite budete vedieť: „Teraz, v tomto čase musím ísť. Musím to urobiť. Teraz musím obstarať túto vec.“ Ak máte
niečo zmeškať, tak to máte zmeškať. Tak to je. Bola teda napísaná jedna nádherná vec, ako sa hovorí: „Jai sei rakhahu tase hi
rahun.“ „Ako ma zaopatríš, tak budem šťastný.“ Dôležité je teda zadosťučinenie pre vaše Ja, pre vašu dušu. Ego totiž naplánuje:
„Ó, pôjdeme tam, musíme kúpiť pre Mamu, povedzme, margaréty.“ 19:06 Rozhodnete: „Musíme kúpiť margaréty!“ Margarétky
nenájdete, ste sklamaní: „Prečo nie?“ Toto všetko sú moje kvety, či sú to margarétky alebo nie, vyzerajú tak krásne! Čokoľvek
dostanete, dostanete. To je to, čo je chcené. Viete, že Božia sila pre vás všetko zariadi. Ak máte zohnať niečo iné, lepšie bude,
keď to zoberiete. Aj keď omylom položím ruku na nejaké veci, napríklad na knihu alebo niečo, okamžite ju otvorím a pozriem sa,
prečo sa táto kniha ocitla v mojej pozornosti. Prečo sa dostal tento chlapík do mojej pozornosti? Prečo sa toto deje? A okamžite
zistím, že je tam nejaké prepojenie, niečo musí byť urobené, niečo musí byť povedané, niečo sa musí vypracovať. Takže osoba,
ktorá je nasiaknutá kultúrou duše, sahadža-kultúrou, zapôsobí na druhých svojou tichosťou a relaxovaným postojom.
Uvoľnenosť nikdy neznamená letargiu. Na žiadny pád. Neznamená letargiu. Letargia je proti uvoľnenosti. Človek, ktorý je
uvoľnený, sa nemôže stať letargickým. „Uvoľnený“ znamená človek, ktorý je ostražitý a tichý. Tieto dve veci sú pre ľudské bytosti
nemožnosť (smiech), pretože ak sú ostražití, ak sú ostražití, potom nie sú pokojní. Ak sú nešťastní, smutní, potom si myslia, že
sú veľmi, veľmi tichí. Takže toto je jedna vec, na ktorú musíte pamätať: že musíte byť neustále svedkom sami seba. Nezatracovať
sa, ale byť svedkom samého seba. Keď poviem slovo „svedok“, znamená to „odpútaný“. 21:03 Čo sa ale stane, keď začnete
zatracovať sami seba? Prehliadnete všetko dobré. Máte napríklad istú skúsenosť s náhlym dosiahnutím výšky. Dobre? V tom
bode by ste sa jej mali držať, podržte si ju, vytrvajte v nej, ale nezabudnite, že môžete ísť aj naspäť, nie. A potom čakajte na ďalší
vyšší moment a držte sa ho. Takto leziete na Himaláje. Ale nie takto: „Ó, Mama. Teraz je to v poriadku, ale čo príde ďalej?“ Vtedy
schádzate dole. Musíte sa totiž na seba pozerať z hľadiska toho, že viete, aké sú vaše sily. Teraz ste duša, nie ste viac obyčajná
ľudská bytosť, takže vám neprináleží zatracovať sa, ponižovať samého seba, alebo sa akýmkoľvek spôsobom cítiť nešťastný. Na
žiadny pád. Minulosť je minulosť. Čo sa stalo pre chvíľou, je za nami. „Teraz budem rásť. Teraz budem rásť.“ Takže osoba, ktorá
má sahadža-kultúru je nielen spontánna, ale aj oduševnená. Je oduševnená osobnosť. Osoba takéhoto typu, oduševnený
vizionár. Taká osoba iných ľudí nadchne: „Pozrite, tu je človek, ktorý je oduševnený, ktorý hovorí oduševnene, takým spôsobom,
ktorý sa veľmi odlišuje od iných.“ Hovorí niečo nové, nové, čo dodáva silu. Taká osobnosť... Ako minule, viete, počuli sme
prednášky toľkých ľudí, 23:03 a keď prichádzal premiér Nového Zélandu, C.P. povedal: „Poďme teraz späť, dáme si trochu čaju
alebo tak.“ Povedala som: „Nie, počúvaj tohto muža. Je to realizovaná duša.“ Povedal: „Naozaj?“ Odvetila som: „Áno, počúvaj
ho.“ Najprv bol každý: „Sedí na Novom Zélande, v takej mini krajine! Čo nám ten ide povedať?“ Behom dvoch minút zaujal
pozornosť všetkých a priam bublal všetkým, tak nádherne, a hovoril o mnohých veciach tak odlišne a tak novo a o toľko lepšie!
C.P. bol prekvapený. Povedal: „Ako to vieš?“ Odvetila som: „Viem, pretože keď som bola na Novom Zélande, povedala som im, je
to realizovaná duša.“ A náš premiér je tiež realizovaná duša. Budete prekvapení, potom, ako náš premiér skončil svoj prejav a tak
ďalej, po dvoch, troch prednáškach mal odísť. Vtedy sa obrátil a šiel k tomuto „austrálskemu“ premiérovi, len k nemu, a
zagratuloval mu. Gratuloval mu. Zagratuloval mu a povedal mu niečo veľmi blízke. A ten chlapík sa, viete, znovu potešil. Videli
sme to všetko. A potom šiel preč. Prečo? Pretože realizovaná duša rozumie inej realizovanej duši a všetci sa čudovali: „Prečo sa
otočil len k tomuto jednému človeku a šiel mu zablahoželať?“ Takže taká veľká krajina ako India, reprezentovaná naším
premiérom, šla celú tú cestu k maličkej krajine akou je Nový Zéland, ktorá je ničím v porovnaní s Indiou, a blahoželá! A to je
vyspelá krajina a toto je rozvojová krajina. To je niečo, čomu ľudia neporozumeli. Ani celú tú radostnú atmosféru, čo sa
rozhostila, keď si obaja potriasli ruky. Toto je sahadža-kultúra, v ktorej rozpoznáte realizovanú dušu, vznešenosť realizovanej
duše. Takže keď ide o vzťah k iným, na prvom mieste sú sahadža-jogíni. 25:04 Videla som však, že väčšina ľudí sympatizuje viac
s inými a sympatizuje menej so sahadža-jogínmi. Celý čas sa snažia kritizovať sahadža-jogínov a ja ich skúšam. Niekedy
poviem: „Dobre. Myslím si, že tento chlapík nie je veľmi dobrý“ a tak ďalej. Keď sa však iný človek otočí a prejaví milosrdnosť a
povie: „Nie, Mama, myslím, že sa to vypracuje,“ páči sa mi to. Páči sa mi to. Alebo inokedy poviem: „Dobre, nech idú preč. Nemali
by dostať žiadne jedlo. Je to v poriadku.“ „Nie, Mama, pripravili sme pre nich jedlo.“ Takže sahadža-kultúra znamená dávať. Dávať
a dávať a dávať a nikdy nežiadať odmenu. Nikdy nepremýšľa: „Čo musím dostať.“ Koniec koncov ste dostali to najvyššie, čo
niekto môže dostať. Hovorí sa, že ľudská bytosť môže dosiahnuť tri výšky v duchovnosti, ktoré ste vy všetci dosiahli hneď.



Nazývajú sa sálokya, sámipya, sánidya. Sálokya je, že by ste mali byť schopní vidieť Boha. To máte. Sámipya je blízkosť k Bohu.
Sánidya je... Hm... Jogín: Spoločenstvo. Šri Matadži: Hm? Jogín: Spoločenstvo. Šri Matadži: Aha, spoločenstvo. Spoločenstvo. Vy
ste dostali všetky tri. Počas jednej inkarnácie ste ich dostali. Keď sa Bohovia inkarnovali predtým, nik nevedel, že boli Bohovia.
Takže aj keď to mali, nikdy to nevedeli. 27:11 Veľmi málo ľudí o nich vedelo. Ešte aj keď Kristus povedal, že bol synom Boha,
koľkí mu uverili? Ukrižovali ho, pretože neboli realizované duše. Avšak tým, že som vám dala realizáciu, som vám dala duševný
rozmer, aby ste všetky tieto tri požehnania dostali naraz. Hovorím vaším jazykom, hovorím vaším štýlom, žijem vaším štýlom a
rozumiete mi. Nie je žiadny problém. Ale s inými Bohmi... Predstavte si, keby som bola dnes Mahakali, čo by sa s vami stalo?!
(Smiech.) Viseli by ste všetci dole hlavou pozerajúc sa na mňa prevrátene. (Smiech.) Jogín: Viseli by sme okolo tvojho krku,
Mama. Neviem, čo by sa bolo stalo. Alebo pri hocikom z nich. Takže sú tri požehnania, ktoré sú prisľúbené svätcovi. Vy ste
dostali všetky. Ale pretože ste ich dostali, nechápete. Beriete to ako samozrejmosť. Nie je žiadna šraddha. S takouto
skúsenosťou by mala jestvovať nesmierna viera. Viera je čosi, čo sídli medzi mnou a vami, uprostred. Je, môžeme povedať,
oceánom radosti uprostred. Všetko, čo k vám emitujem, je šraddha, a keď ste ňou zaliati, táto šraddha robí všetko také sahadža!
29:07 Ale na to musíte otvoriť svoje srdcia. Sahadža-jogín, ktorý je tajnostkársky, ktorý je úzkoprsý, ktorý sa separuje od iných,
nie je dobrý. Otvorte svoje srdce! Rozdajte svoje veci! Nevadí! Hmota má len jednu hodnotu, že dokáže komunikovať vašu
sahadža-kultúru. Maličkosti, viete? Vidím niečo, čo ste dostali, nádherné, a vo svojej role Mahamáye poviem: „Ó, to je veľmi
krásne!“ A potom povedia: „Mama, ty si nám to dala.“ „Ó, pardon.“ (Smiech.) A potom sa cítim veľmi zahanbene, pretože to nie je
sahadža-kultúra. Viete? Ale radosť je taká silná, že si neviem pomôcť a poviem: „Ó, je to také krásne!“ „Ty si nám to dala, Mama.“
A celý vzťah a celý pocit... Ja sa kvôli tomu cítim trochu zahanbene a všetko je také nádherné, také dramatické. Je to také
dramatické, také poetické. Len sa v tej chvíli za seba trochu hanbím. Samozrejme, ako ľudská bytosť sa niekedy musíte za seba
trochu hanbiť. (Smiech.) Inak nie je dráma kompletná. Takže celé je to také nádherné a také radostné! Mala by však jestvovať
táto jemnosť k iným a k sebe. 31:04 Keď ste však nešťastní a vážni, ste k sebe a k iným veľmi neláskaví. Vedzte, že niekto, kto je
vážny, kto sedí z vážnou tvárou, nie je sahadža-jogín. Na žiadny pád. Mali by bublať smiechom, radosťou, stále. Ja nedokážem
byť vážnou dlhšie ako päť sekúnd, možno... (Smiech, Šri Matadži sa smeje tiež.) Neviem... Skúšam to, pretože prednášky by mali
byť seriózne, aby vnikli do sŕdc ľudí. Ale nie je to tak, a môžete vidieť, že ešte aj keď sa nahnevám, ma moje oči prezradia,
(Smiech, Šri Matadži sa smeje tiež.) a v očiach je iskierka smiechu. Taký by človek mal byť a nestarať sa o to, čo majú hovoriť iní.
Viete, kultúra, kde sú ľudia takto (Šri Matadži napodobňuje zachmúreného človeka) zachmúrení, je presne taká istá ako kultúra,
kde sú ľudia frivolní. Keďže môžeme povedať, americká kultúra má byť frivolná, hlúpa, viete, neprekvapilo by ma, keby váš
premiér začal zajtra nosiť sárí, len aby vás pobavil. (Smiech.) Všetko je pri nich možné, viete, len aby vás pobavili. Viete, pre lacnú
popularitu. Urobia hocičo frivolné, hlúpe. Ale povedzme, viete, že sa jedná o starú anglickú konzervatívnu osobnosť, potom by
mohla pani nosiť veľmi oficiálne šaty s líniami a to a ono, a ako muž by sa mohla stať veľmi vážna. Takto (Šri Matadži
napodobňuje), nasadiac si veľmi serióznu tvár. Obe veci sú však nezmyselné, nemajú žiadny zmysel. Musíte byť prirodzení a
všetko prirodzené vždy buble radosťou. A posolstvom. A posolstvom. Tieto kvety sú posolstvom o mojom príchode, je to na nich
napísané vo veľkom. 33:04 Takže osoba, ktorá je človekom so sahadža-kultúrou, vyžaruje toto posolstvo iným. Ľudia by mali
vidieť: „Ó, toto je ten človek! Je to sahadža-človek. Môžete to jasne vidieť. Žiadna vážnosť, žiadne nešťastie, nič.“ Povedzme, že
poviem niečo, čo by vás mohlo rozladiť - zabudnite na to! Ak na to neviete zabudnúť, potom ste ma nepočúvali. Ale „zabudnúť“
neznamená, že nebudete podľa toho jednať. „Jednať podľa toho“ znamená, že sa postavíte sami sebe tvárou v tvár a zistíte sami,
ako ste postúpili a ako ďaleko musíte ísť. Nie ako padáte dole. Takže sa celý čas jedná o konanie na oboch stranách, ako vám
hovorím vo svojej prednáške, že sa na jednej strane pozeráte na seba z hľadiska vzťahu ku mne a vzťahu k iným.
Sahadža-jogínovi by malo byť jedno, či ste v paláci alebo na ulici. Prvé stretnutie s prvými sahadža-jogínmi - máme len jedného,
čo „prežil“, sedí tu teraz. Nemohli to zniesť, bolo pre nich ťažké byť v nádhernom prostredí Indie. Dôvodom bolo, že analyzovali:
žiadne dobré kúpeľne, žiadne sprchy... Máte však celé nebo, máte hory! Máte všetky stromy, máte všetky tečúce vody. Vy však
chcete mať maličkú sprchu, v ktorej sa ani nemôžete pohnúť. (Smiech.) Iba predstava, iba predstava pohodlia! Nemáte žiadne
pohodlie, ak sa ma opýtate, v porovnaní s tým, čo máme v Indii. Vôbec žiadne pohodlie. Chcem povedať, požiadajte nejaké
indické dievča, aby tu žilo - rozplače sa! 35:04 Dokonca, myslím si, že prezident... prezident musí umývať riad. Možno. Jogín: To
je pravda. Aké pohodlie?! Nejestvuje žiadne delenie práce. V našej krajine máme sluhov, ale sluhovia to neznamená, že s nimi
jednáme inak. Jedia to isté jedlo, ako jeme my. Žijú rovnakým spôsobom, ako žijeme my. Ale robia inú prácu, pretože nemajú tie
isté mentálne schopnosti, aby boli prezidentom. Prezident robí nejakú inú prácu. Nemáte žiadne pohodlie, verte mi. Čo sa týka
jedla: všetko je to priemyselne spracované jedlo. Predstavte si, hocikedy môžete kvôli priemyselne spracovanému jedlu dostať
rakovinu. Aká je potom vaša zvláštnosť? Snažte sa pochopiť. Aké je jedlo? Nie je čerstvé, Boh vie, ako je spracované, ako je
konzervované, odkiaľ prichádza. Odrazu v Londýne povedali: „Nejedzte tento druh potravín.“ Viete? „...pretože je v nich niečo



kontaminované.“ Všetci teda bežia do komory, pretože všetky tieto veci musíte skladovať, nemôžete ich zohnať, keď je treba. „Ó,
tu sú,“ potom ich začnú vyhadzovať. Sú to preteky bláznov, pretože ľudia si myslia: „Boh vie, čo dnes jeme! Je to dobré alebo
nie?“ Takže, pokiaľ ide o jedlo, ste nula. Najlepšie je žiť na dedine alebo v lese, aby ste mali čerstvé ovocie, umyli si ho v čistej
riečnej vode, pekne ho zjedli a tešili sa zo slnka. Pohodlie duše je to, čo sme stratili. A tí, ktorí hľadajú komfort duše, sú
sahadža-jogíni. Inak nie. Komfort duše vzniká dávaním. Povedzme, že som si požičala od vás peniaze. Nebudem sa cítiť
príjemne, kým vám ich nevrátim. Zájdime v tom ďalej: povedzme, že ste v niečom uviazli. Máte nejaké problémy. Tak alebo onak
zariadim, že prídete blízko ku mne a vypracujem to vo vás, vyčistím vás a hotovo. Dovtedy sa nebudem cítiť príjemne. Hoci trpím,
mám bolesti, mám to, ono... Akonáhle som prišla sem, ľavé nábhí neprestávalo byť takéto (Šri Matadži otvára a zatvára ruku, ako
keď sa niečo kŕčovito zviera.). Dala som ho do poriadku. Vzala som ho do seba, vstrebala som ho do seba, Oni sú za takých
okolností „podnikaví“: „Ó, nebudem sa dotýkať. Zablokujem sa, má blokády.“ Hotovo. Lenže milosrdnosť bude pomáhať len, keď
máte ten druh duše, inak nemôže. Stane sa súcitom. Je napríklad jeden pán A, alebo slečna A alebo pani A. Niekto. 38:03 Chcem
povedať, že hovorím o bežnom človeku a ten človek má blokády. Povedala by som, že sa v ašrame vyčistí. Všetci obyvatelia
ašramu sa však od toho človeka zablokujú a ten človek nebude nikdy v poriadku. Je o tom veľmi pekný vtip. Bola pani, ktorá
chcela schudnúť. Mali teda prístroj, ako valček na cesto. Povedali: „Ak tým budete masírovať, schudnete.“ Priniesla teda, chúďa,
ten prístroj a začala ho rolovať. Zistila, že ten valček pribral, miesto toho, aby ona schudla. (Smiech.) To isté je v Sahadža joge.
Miesto toho, aby sahadža-jogíni dali do poriadku iných, sa kontaminujú oni. Preto hovorím: „Nemajte nikoho v ašrame,“ pretože
sympatizujete. Nesnažíte sa toho človeka dať do poriadku tak, že ho dáte do poriadku v sebe. Nasajte to do seba, ako to robí
vaša Mama, a urobte to. Robím to pre tisíce a tisíce a tisíce. Vy to musíte robiť pre jedného, dvoch, takže vás to nikdy nezaťaží, a
zosilniete tým. Nie tým, že sa im vyhnete, že od nich utečiete, alebo sa budete zatracovať, či poviete: „Musíme zachrániť sami
seba na člne.“ Nie. Dobrodružstvom! „Uvidíme, čo sa stane!“ Dhumal mi povedal: „Nič ma nezablokuje. Ako to?“ Povedala som:
„Ale kto ťa zablokuje? Tí, čo ťa zablokujú, si uškodia sami.“ (Smiech a Šri Matadži sa smeje tiež.) Takže o čo ide: Bhairava musí
byť etablovaný. „Siddh Kela Baje Bhairav“ - tak ako musíte etablovať Šri Ganéšu, musíte etablovať aj Bhairavu a Hanumanu na
pravej strane. Ak si v sebe etablujete tieto tri božstvá, nič, nič na tejto zemi vás dokáže zablokovať. Budete to mať na chvíľu.
40:05 Čo som však zistila teraz? Prišla som do tohto ašramu, ľavé nábhí všetkých zablokované! Adžnya všetkých zablokovaná!
Potom mám teda bolesti. Všetci! Chcem povedať, že vás musím vložiť do svojho tela, viete to? Ste súčasťou môjho tela, ste
bunkami v mojom tele! A keď sa vy zablokujete, zablokujem sa aj aj. Nezablokujem, mám však naozaj bolesti. Ale vyčistím to.
Rovnako som dala sily vám. Každú silu, ktorú mám, som vám dala. Musíte ich však rozvinúť a musíte byť podnikaví. Ale naopak -
ak máme ašramy, každý sa usadí: „Ó, takto je to pohodlné, veľmi lacné.“ (Smiech.) Veľmi ekonomické - to je prvoradý komfort. Je
to prekvapujúce že pre západnú osobu je veľmi dôležité, že by to malo byť ekonomické. Podivuhodné! Zámožní ľudia myslia viac
na šetrenie peňazí ako ľudia, ktorí sú chudobní. A Angličania sú v tom najlepší: šetriť libry na úkor iných. (Smiech.) Naopak, ak
idete do Indie, ó, budú veľmi šťastní, pozvú vás do svojho domu. Všetko, čo majú, vám dajú: „Jedz, jedz, jedz!“ Budú vás nútiť.
Budú veľmi šťastní, keď budú môcť dať. Ale v Anglicku je to veľmi nebezpečné, viete? Niekedy nemajú v ašrame jedlo ani pre
mňa. Naozaj! A ak ich napomeniete: „Ja viem, ja viem!“ Vy viete! Hotovo. Čo na to poviete? Vedia to už, čo narobíte? Vedia! Takže
s bohatstvom narastá lakomosť a zameranosť na peniaze. 42:05 V Indii som tiež videla, že ľudia, ktorí dostanú trochu viac
peňazí ako ostatní, sa zamerajú na peniaze. Peniaze sa stanú všetkým, peniaze sa stanú ich silou, peniaze sa stanú ich životom.
Sahadža-jogín sa nestará o peniaze. Sú len... prachom na chodidlách našej Mamy. Čo sú peniaze, čo je bohatstvo? A sa podľa
toho správajú, potom sa ich peňažné problémy vyriešia. Ak máte peňažný problém, vedzte, že tu jestvuje problém. Ak ste
prehnane úzkostliví, keď ide o peniaze. Ja som. Istým spôsobom. Pretože ak mám niekomu dať peniaze, pamätám si to. Videla
som však ľudí, ktorí mi veľmi horlivo pripomínajú: „Musíš zaplatiť tomuto človeku toľko, tamtomu hentoľko.“ To je nesprávne! Na
to nemáte dohliadať vy. Je to veľmi, veľmi zlé, mi hovoriť: „Musíš zaplatiť tomuto človeku alebo tamtomu človeku.“ Nie je to
dôležité. Aj keď mu nezaplatím, zaplatím mu. Takže pokiaľ sa mňa týka, mi nemáte čo hovoriť: „Musíš zaplatiť tomu toľko peňazí,
toľkoto peňazí by si mala zaplatiť, toľkoto ti dlhuje...“ Nič také. Nechajte, nech ten človek príde a povie mi. Prečo mi to hovoríte?
Ak mi čosi také odkážete, ste stratení. Alebo ak mi prídete miesto niekoho iného povedať: „Mama, je čas, musíme ísť, Niekto ťa
chce popohnať.“ Ak ma niekto poháňa, povedzte mu: „Nenaháňaj Mamu.“ Musíte vedieť, že vaša Kundalini sa nezdvihla len
vďaka vašej vlastnej Kundalini, ale niečím, čo na tom pracuje. Čímsi ohromným, veľkou organizáciou. Nemôžete to vidieť, je to
mikroskopické. Musíte vedieť: nik nedostal realizáciu len tak, je tak? 44:06 Tisíce dostávajú realizáciu, čo sa deje? Niečo v tom
musí byť. Ako teda môžete niečo na takú organizáciu povedať? Nepáči sa im to. Poznajú ju. V skutočnosti sú to oni, ktorí to
vedia, nie Angličania. Oni vedia, čo treba urobiť. Takže váš vzťah ku mne sa prejavuje ako vaša kultúra. Je to teda uctievanie
vašej Mamy, môžete to nazvať kultúrou Mamy: v akom vzťahu sme so svojou Mamou. Videla som ľudí: ak je niekto k nim hrubí,
veľmi sa nahnevajú. Ak je však niekto hrubý ku mne, nenahnevá ich to. Malo by to byť naopak. Uvediem vám príklad. Táto Mery



Griffinová bola veľmi smiešna a obaja naši „PRO“ (public relation officer) boli veľmi nahnevaní. Bolo to prirodzené a veľmi...
Chcem povedať, páčilo sa mi to, ale utíšila som ich. A Worlikar, samozrejme, najviac... (Šri Matadži sa smeje.) Ale druhý chlapík
nebol, ten sa hádal. Ja som sa len prizerala. Chcem povedať, ak by niekto toto povedal jeho mame... Je tam jeden ďalší. Nikdy
ma neprišiel privítať na letisko. Worlikar mu teda povedal: „Keby prišla tvoja vlastná mama, nešiel by si?“ Vtedy by mohol niekto
začať vysvetľovať: „Ó, ale Mama je Adi Šakti! Moja mama nie je, je bezmocná.“ Nejde o to. Aby ste preukázali úctu, dali najavo
svoju lásku, by ste mali ísť. Pre vaše vlastné dobro, nie pre jej dobro. Pre vaše vlastné dobro. Tento vzťah je pre vaše vlastné
dobro. Napríklad, ak nájdete naftu, získate tým vy alebo tým získa nafta? 46:09 Ak narazíte na nálezisko, ide o to, aby niečo
získalo nálezisko, alebo je to pre vás, aby ste niečo získali? Chcem povedať: logika, jednoduchá logika. Takže v tej kultúre, viete,
naozaj prekvitáte a stanete sa nesmierne šťastným človekom, radostným človekom. A prejav takého človeka je natoľko odlišný,
pretože taký človek, ako som vám povedala, sa povznesie a vidí problémy iných, úpadok spoločnosti, vidí všetky problémy sveta.
Nielen to, vidí aj riešenia. My nie sme ako iní ľudia, ktorí „majú“ rasizmus, to... iné choroby. Neviem, aký druh chorôb majú, aj to
zabudnem. Rasizmus je ďalší stupídny nezmysel, viete? Čo je rasizmus? Boh vytvoril niekoho farbu tak a niekoho farbu onak, a tí
istí rasisti sa pokúšajú opaľovaním stmaviť svoje tváre. V tejto kultúre sa teda nestaráte o povrchné veci. O čo sa zaujímate, je
naša vnútorná čistota, vnútorná krása, ale to neznamená, že by ste mali chodiť ako primitívni ľudia. Nie. Ak je však niekde
vnútorná krása, potom sa prejaví vonkajšia krása. Nikdy ma neuvidíte špinavo oblečenú, nikdy ma neuvidíte bez sárí. Ešte aj keď
spím, mám oblečené sárí, pretože musím pracovať aj v noci. Ako by som teda mohla ísť v pyžame do iného sveta? (Smiech, Šri
Matadži sa smeje.) Takže človek, ktorý je sahadža-jogín, musí byť extrémne upravenou a čistou osobou. Ale nemá to hovoriť
iným, on sám by mal byť taký. To je jedna z vecí, ktoré sú veľmi dôležité, pretože iní sa na vás budú pozerať ako na cvokov. Kto
vám uverí? Takže jeden vplyv je od Mamy, beriete si od zdroja. Na čo? Aby ste vy boli tá osvietená kvalita, vo vašom vnútri. Aby
vás iní videli ako čosi veľkolepé a obdivovali vás, uctievali vás. Dospeli sme k tomu, aká má byť vaša osobnosť. Ale keď jednáte s
inými, vedzte, že sú to ľudské bytosti vytvorené Bohom, nie sahadža-jogínmi, ani náhodou. A zajtra budú sahadža-jogínmi, možno
vyššími sahadža-jogínmi, ako ste vy. Takže keď zaobchádzate s inými, rozprávajte sa s nimi láskavo. Buďte k nim milí.
Samozrejme sme proti guruom, proti kultom, proti všetkým takým ľuďom. Ale ak, len čo prídu, poviete: „Ó, ty si bhút,“ ten človek
sa hneď otočí a odíde preč. Túto silu ste teda nedostali, aby ste boli k iným britkí alebo arogantní. Nedostali. Všetci takíto ľudia
sa upokoja, utíšia, pretože vidia, že to, čo pomáha, je váš láskavý, milý, solídny postoj. Len po Sahadža joge dokážete
skombinovať všetky tieto kvality. 50:04 Budete solídni, budete bedliví, budete láskaví, usmiati, ale nebudete iných zosmiešňovať.
Potom sa teda stanete osobnosťou, ktorá je ostražitá, aby videla, aká je reakcia, akú vyvoláva v iných. Je veľmi dôležité, aby sme
to videli. Teraz teda začnete byť svedkom iných. Aká je vaša reakcia na iných? Veľa krát som videla: vojde nový sahadža-jogín.
Snaží sa niečo povedať a nejaké dievča sa začne chichotať alebo sa smiať. To by sme v tom čase nemali, pretože ten človek by
si mohol myslieť: „Robia si zo mňa blázna,“ alebo: „Myslia si, že som hlupák alebo že čosi so mnou nie je v poriadku.“ Ten človek
zrozpačitie a ja tomu človeku nebudem môcť dať realizáciu. Naopak, ak niekto sedí predo mnou a ja sa snažím tomu človeku
pomôcť, potom vedzte, že je to veľmi dôležitý okamih v živote tohto pána. My sme to dostali, takže čo? Keď niekoho zdvíhame,
keď niekomu pomáhame, smejeme sa? To je čas, keď musíte byť veľmi zainteresovaní a veľmi seriózni, aby ste vykonali túto
prácu. Každá kvalita a nálada má svoje miesto, tak ako je nos na svojom vlastnom mieste, ako sú oči na svojom vlastnom
mieste. Takisto majú všetky nálady, ktoré máme, svoje vlastné miesta. A to je to, čo sa z modernej spoločnosti vytratilo. Keď sa
teda snažím niekomu pomôcť, mali by ste sa všetci o tú osobu zaujímať. Ako sa to dostáva k nám od zdroja? Nakoľko si robíte
starosti o mňa? 52:09 Povedzme, že som smädná - okamžite budete cítiť smäd. Okamžite poviete: „Mama, prinesiem ti trochu
vody.“ Možno sa ma ani neopýtate, len ju prinesiete, položíte sem. Alebo pre mňa pripravíte čaj, alebo sa o mňa budete starať,
urobíte to a urobíte ono. Úplné maličkosti by ste si mali všímať. Starosť nie je v hovorení niečoho, pýtaní sa niečoho. Nepýtate sa.
Nepýtate sa Mamy, jednoducho to urobíte. Keď to začnete robiť takto, pochopíte, čo robíte druhým. Takže uvažovanie o iných, o
tom, ako oni uvažujú o vás, je tiež veľmi dôležité a musíte byť ostražití. Zrazu niečo poviete a všetci zmiznú. Musíte vedieť, že to
ešte nie sú sahadža-jogíni. Treba ich priviesť, musíte ich teda veľmi opatrne získať. Ďalej k sahadža-jogínom, ako sa správate
jeden k druhému, je pre iných nesmierne dôležité vidieť. Musíte si vážiť spoločnosť jeden druhého. Musíte ľúbiť a ctiť si. Ak
stretnete niekde nejakého sahadža-jogína: „Ó, aká radosť stretnúť niekoho, telefonovať s ním!“ Ale keďže ste takí úzkoprsí, takí
sebeckí, takí lakomí, izolovaní, alebo by som mala povedať pohltení minulosťou, nemôžeme tak jednať, nedokážeme cítiť tú
radosť, nedokážeme obdivovať iného sahadža-jogína, nedokážeme sa tešiť z iného sahadža-jogína, nedokážeme si vážiť jeho
spoločnosť. To znamená, tento prst nedokáže cítiť tento prst. 54:10 Je to, ako keby sa vo vás šírila choroba zvaná lepra. Nervy
sú zničené, niet nervových ukončení, nedokážete cítiť radosť iných sahadža-jogínov. To je možné len, keď potlačíte svoje osobné
záujmy. Keď ľudia prídu do Sahadža jogy, majú na začiatku osobné záujmy, ako, povedzme, niekto sa pokúša niečo predávať,
budú to teda chcieť predávať sahadža-jogínom. Alebo sa snažia niečo zariadiť, chceli by, aby to urobili sahadža-jogíni. Vidíte?



Osobné záujmy, využiť Sahadža jogu pre svoje vlastné osobné záujmy. Výsledkom je, videla som, že sa niektorí ľudia stanú
takými úzkoprsými, že im nik nepomôže, neurobia žiadnu prácu, ak im zatelefonujú, nik nepovie: „Zoženiem to.“ To je americká
kvalita, povedia: „Zariadim to.“ Považuje sa to za dobré. Nie v Anglicku, tí budú všetci sedieť, tichučko. (Smiech.) Aj keď zjedli
jedlo a musia zaplatiť, pozerajú sa nabok, a za všetkých zaplatí nejaký chudobný indický študent. „Nevidím.“ (Šri Matadži
napodobňuje niekoho, kto sa pozerá bokom, akoby nevidel, čo sa deje.) „Je zaplatené.“ Teraz sú normálni. Je to veľmi úbohé! Je
to extrémne úbohé správanie sa! A to je to, čo sa musíte naučiť: že musíte druhých ľúbiť a si ich vážiť, dávať im dary: „Ideš tam?
Ó, potom...“ 56:04 Ako minule som stretla jednu pani. Páčil sa jej jeden z mojich smaragdových prsteňov. Je to môj rodinný
prsteň, nemôžem ho dať preč, viete? Musím sa opýtať C.P. a nemusí sa mu to páčiť, pretože, koniec koncov, nemám naň žiadny
nárok, musím ho dať svojim deťom. Rozumiete? Ale niekde som našla smaragd, nádherný, takže som ho odložila. Keď som jej ho
na ďalší krát dala, bola taká nadšená! Povedala som: „Páčil sa ti môj prsteň, nemohla som ti ho dať, takže...“ Povedala: „Chceš
povedať, že by som si bola vzala tvoj prsteň?“ Odvetila som: „Bola by som ti ho nanútila, ale nemohla som ti ho dať, takže mi
prišlo na um toto. Kdesi som ho uvidela, preto som ho pre teba získala.“ Povedala: „Aké pozorné!“ Ale to všetko je v mojej hlave.
Kedykoľvek mám šancu... Viete, niekto povie: „Ó, to sa mi páči,“ zapamätám si to. Na ďalší raz... Hoci aj len kvet. Musíte si ceniť
ich spoločnosť, pretože je to taká veľkolepá vec, že máte niekoho, kto vám rozumie, vašej duši, a kto má dušu. Taká ohromná
vec! Ako môžete byť k sebe neláskaví. To ma zraňuje najviac zo všetkého. A prvá a vec, ktorú mi musíte dať, je súrodé, nádherné,
milujúce spoločenstvo, v ktorom má jeden druhého rád. Ak k tomu dôjde, že naozaj ľúbite, nehľadiac na svoje osobné pohnútky...
Chcem povedať, že teraz samozrejme nemáme v Sahadža joge veľa ľudí, ktorí sa snažia zarábať peniaze, ale sa snažia mať
pohodlie. Musia mať najlepšiu izbu, musia mať najlepšie miesto, musia mať... „Nedostal som toto, mal som mať toto, hento...“
Skúste robiť viac ako iní. Ja viem, že sa vás ľudia niekedy snažia zneužiť, veľmi rýchle však zo Sahadža jogy odídu. 58:08
Ubezpečte sa teda, že sa v tomto ohľade stanete štedrými, veľmi štedrými. A štedrosť by mala začínať pri vašich
sahadža-jogínskych bratoch a sestrách. V sahadža-jogínskej kultúre musíme úplne vstrebať zmysel pre cnosť, aby bublal cez
naše nervy. Je to nevyhnutnosť, či sa vám to páči alebo nie. Nemali by jestvovať žiadne zlé úmysly k inej osobe pokiaľ ide o
vzťahy, ktoré nie sú čisté. Absolútne čisté vzťahy, čisté oči bez smilstva, znevažovania, by som to nazvala. Čisté oči sú základom
Sahadža jogy. Verné, ustálené, čisté oči, pretože vaše oči sú veľmi mocné. Neviete, aké mocné sú. Aby sa stali takými, na
precvičovanie, upierajte svoju pozornosť dovnútra a smerom ku sahasráre. Dokážete to. Svojimi očami nasávate. Len tým, že sa
na mňa pozeráte so šraddhou, s radosťou, nasajete ho prosto dovnútra, môj obraz. Vložte ho do svojej sahasráry, vložte ho do
svojho srdca. Dokážete to urobiť. Prináša to veľa radosti. Keď ho vložíte do sahasráry, získate poznanie. 1:00:12 Keď ho vložíte
do svojho srdca, získate radosť, a keď ho vložíte do svojej pečene, získate silu konania. S fotografiou to tiež môžete robiť: vsajte
ju, premiestňujte ju. Ale prejavuje sa to v tom, ako sa správate k druhým: úplne sebaisto, láskavo. Žiadna arogancia. Krk ani tak,
ani tak (Šri Matadži skloní hlavu a zdvihne veľmi vysoko.), ale v strede, veľmi dôstojne. Takže v sahadža-kultúre, keďže duša je
dôstojnosť, je majestátnosť, je glória Boha, musíte posudzovať sami seba: „Povedal som niečo, čo je úctyhodné voči mojej duši?
Urobil som niečo, čo nie je skvelé?“ Videla som napríklad ľudí, ktorí, keď som tam, mi neustále kladú stovky otázok: „Má to byť
biely uterák? Zelený uterák? Mal by som urobiť to, mal by som urobiť hento?“ Prečo? Pretože my nežijeme s výbermi. Žijeme s
hocičím, čo dostaneme, a v tom je dôstojnosť. Ak si začneme vyberať, je to hlúpe. V skupine sahadža-jogínov - jedlo. „Čo si dáš?“
Trvá im štyridsaťpäť minúť, kým sa rozhodnú, ak idete do reštaurácie, pretože si v prvom rade uvedomujú: „Platíme za to.“ A
niekto si dá to, niekto si dá hento. Chudák čašník zuteká. (Smiech.) 1:02:12 Ale prečo by sme mali mať odlišné? Je to úplne
jedno. Čokoľvek má Mama, si dáme aj my. Hotovo. Ak nie, tak aspoň to, čo majú všetci ostatní. Prečo každý zvlášť? Vyberanie v
Sahadža joge nemáme, pamätajte si túto zásadu veľmi jasne. Vyberanie tohto, vyberanie tamtoho: „Ja nemám rád, mám rád.
Toto nie je dobré, tamto nie je dobré...“ My totiž potrebujeme všetko na úrovni vibrácií, tak dochádza k výberu. Ak nie sú
napríklad vibrácie dobré, nepovieme to, ale nedáme si to. Nie je to však otázka toho, či je to zelené, alebo červené, alebo žlté,
alebo biele. Takto si z vás robia bláznov. Dajú tomu značku: Cartier. Hotovo. Ľudia zaplatia hocijakú sumu za Cartiera. Je to
nejaká obyčajná vec, nič zvláštne. Vidíte však to ego? „Ja mám Cartiera. Zaplatil som viac, aby som ukázal, že som zaplatil viac.“
Že som bol hlupák! (Smiech.) Zaplatiť viac za niečo, čo je také lacné. To je to, za čo platia. Pamätajte si to. Musíte si teda
pamätať, že keď ste sahadža-osobnosť, máte svoju vlastnú dôstojnosť. Tieto veci vám nedajú dôstojnosť. Vy dávate dôstojnosť
im. To však neznamená, že zajtra prídete ako klaun, alebo „vznášajúc“ sa na nose. 1:04:05 Samozrejme musím vidieť aj druhú
stránku vždy, inak sa to zvrhne na druhú stranu. Keď sa stanete dôstojnými, budete automaticky vždy nosiť niečo, čo je dôstojné.
Budete robiť všetko, čo je dôstojné. Je to automatické, že sa stanete dôstojnými. Nie je to nič umelé. Dôstojnosť, ktorá sa
nadobudne, je ako keď sa pozeráte na svoju Mamu. Ak mi niečo dáte na pudži, zoberiem si to, dobre. Ale inak mi nič iné dať
nemôžete. Ak mi dáte, vrátim to. Nejako. Nejako to vrátim. Človek, ktorý je orientovaný na peniaze, nemôže mať dôstojnosť,
pretože ho vnímate ako žobráka. Viete, ak je zameranie na peniaze príliš silné, klesne na úroveň - môžete to pozorovať - v ktorej



nemôže jestvovať dôstojnosť. Človek, ktorý je zameraný na moc, je idiot. Vyzerá ako idiot. Takže sa nemôžeme stať idiotmi. V
poriadku, takže nemôžeme byť zameraný na moc. Ten, kto je čosi ako romantik, alebo ktorému ide o lásku, je hlupák. Správa sa
ako hlupák: na ulici sa bozkávajú a bozkávajú, celý čas. „Kam idete?“ „Na rozvod, ale mysleli sme, že sa ešte naposledy trochu
pobozkáme.“ (Smiech.) Ide o sebaúctu. „Seba“ je vaša duša. Úcta k duši by mala byť zdrojom dôstojnosti. Ale v súkromí ste
nežní k svojmu manželovi, ste nežní k svojej manželke. Musíte sa naučiť, ako byť nežný k nej v súkromí, nie na verejnosti. To je
hrozné! Obzvlášť v Indii. Povedali mi, že ľudia sa prechádzajú s takým „romantizmom“ a tak ďalej. 1:06:07 Takže, prosím, nerobte
všetky tieto romantické veci v Indii. Je mi to veľmi trápne, veľmi trápne. Nemôžeme teda robiť veci, ktoré privádzajú našu Mamu
do rozpakov. Keď budete vedieť: „Toto privedie Mamu do rozpakov, nemôžeme to robiť,“ automaticky to nebudete robiť. Takže
keď sa to vztiahne na mňa, okamžite: „Čo si Mama o mne pomyslí? Je to spôsob, akým sa má správať k Mame?“ Okamžite
dostanete odmenu, pretože to pracuje cez vás, akoby ste sa takým stali. Sahadža-kultúra je sahadža-povaha. Automaticky to
budete robiť. Budete tak hovoriť, budete tak rozprávať, budete tak žiť. Chcem povedať, že som videla ľudí, ktorí ma nikdy
nepoznali, no rozpoznajú vás pri medzimestskom telefonáte alebo pri telefonickom rozhovore! Vedia, že som čosi neobyčajné -
ak sú dostatočne vnímaví - z mojej fotografie, podľa toho, ako sedím, podľa toho, ako hovorím. Okamžite sa všetci pýtajú. Minule
som šla s mojím manželom na zasadanie, všetci sa pýtali: „Kto je tá pani?“ „Kto je tá pani?“ „Kto je tá pani? V jej osobnosti je
niečo...“ S každým sa rozprávam pekne, som veľmi láskavá. Nemôžeme byť ako otroci a nemôžeme nikoho zotročovať. Musíme
sa s láskou a úctou starať o ľudské bytosti, pretože sú my. Nikým nepohŕdať, z nikoho sa nesmiať. V sahadža-kultúre sa musíte
stať expertom: znalectvo. Znalectvo sa vyvíja tým, že lipnete na vašej Mame. Znalectvo... Vy všetci by ste mali byť expertami. A
ten, kto vám dá certifikát, je len Mama. Kto iný? 1:08:13 Možno tak nepoviem ja, ale vaša duša to povie, a nie vaše ego. V tomto
krátkom čase, čokoľvek bolo možné... Je to taká rozsiahla téma, kultúra. Nemôžete... No prihovárala som sa vám, nepovedala by
som veľmi analytickým spôsobom, ale veľmi syntetickým spôsobom. Dala som vám teda syntézu celej veci. „Analyticky“ by bolo
po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, po piate. Stručne - po druhé, po tretie, po štvrté, po piate, tak. Nie je to tak. A takto musíte
sa musíte prihovárať ľuďom. Po prvé je taká. Po druhé je také. Po tretie je taká. Hotovo. Nie ste sahadža-jogíni, ak vo svojich
prejavoch hovoríte takto a hotovo! Predtým ako začnete niečo hovoriť alebo niečo robiť, dajte ľuďom malú predstavu o tom, kam
ľudí vediete, aby sa nerozptýlili, aby sa ich pozornosť nerozptýlila. Vnuknite im malú predstavu, ako hovorím ja, alebo ich počas
hovorenia priveďte k bodu, ktorý je dôležitý, aby vo vete čakali, kým sa dostanú k pointe. Formulujte však celú vetu tak, aby
vyzerala, že smeruje k istému bodu. Takže sahadža-jogín musí vždy poukázať na to, o čom hovorí, nielen bľabotať, kecať. Čo je
pointa, na ktorú chcete poukázať? Nech robia čokoľvek, musia vedieť: „Čo tým dosiahneme?“ Zoberme si manželstvo. „Čo
dosiahneme manželstvom?“ Rodinu? Dom? Každý to má, ešte aj somár to má. (Smiech.) 1:10:11 Čo je na tom také veľkolepé?
Vytvoríme rodinnú jednotku, kde sa rodia realizované duše, budeme sa o ne starať náležitým spôsobom a potom vyšleme túto
jednotku do sveta ako nádherný diamant zasadený do prekrásnej fazóny rodiny, čo dáva svetlo celému svetu. Takže život
človeka by nemal byť nezmyselný a reč by nemala byť nezmyselná a každý moment by mal byť naplnený výsledkami vašich vízií
a snov, pomaly a neustále, čo vôbec nie je ťažké. Ak sa dokážete zbaviť ega a superega, hotovo, to je všetko. Také jednoduché!
(Smiech, Šri Matadži sa smeje.) Nech vás Všetkých Boh žehná! Hm, je to dobré, príjemné, uvoľnené, hm? Uvoľnení. Svedkovia.
Všetci sa vyčistili, myslím. A viac ne... Jednu vec musím povedať nakoniec, ako som ju povedala predtým, ktorú som nepovedala
tu. Nik nebude hovoriť, že to urobil bhút, pretože taká osoba bude poslaná do klanu bhútov. (Smiech, Šri Matadži sa smeje.) Nie
do Sahadža jogy. Neprenášajte zodpovednosť na bhútov. (Smiech, Šri Matadži sa smeje.) Buď ste sahadža-jogíni alebo ste bhúti,
jedno z toho. Nemôžete byť oboje.
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Šrí Mahalakšmi pudža 06-01-1986 Problémom bolo, že sa nedalo zorganizovať varenie bližšie k miestu pobytu, tak ste sa tu veľa
nachodili. Myslím, že prechádzky boli príjemné a určite vám pomohli. Sú dobré proti hnačke a iným problémom, ktoré máte.
Videla som síce (stanové) miesto, ale nevidela som, všetky hostely a ubytovne. Pre vašu informáciu, niekto Mi práve daroval
jeden aker (0,4 ha) pôdy úplne zadarmo, blízko pri mori, na druhej strane. Je tam prekrásne. A všetci by ste mu mali poslať za to
ďakovný pozdrav. Som si istá, že nasledujúci rok zorganizujeme niečo oveľa lepšie, oveľa kolektívnejším spôsobom.
Nasledujúca ceta pôjde, ako viete, cez Punu, Rahuri, Akluj. A tieto miesta majú pre nás veľký význam, pretože Rahuri je miesto,
kde vládli Moji predkovia, takže je to miesto s veľkou silou, pretože boli veľkí ctitelia Devi. Tiež všetci Nathovia, ako Mačindranát,
Gorakhnath, všetky tieto vyvinuté duše nazývané avaduti, ktorí boli inkarnáciou veľkých Prapôvodných Majstrov, pracovali v tejto
oblasti. Boli to práve oni, ktorí o kundalini rozprávali otvorene. Puna, ako asi viete, sa nazýva Punjapatanam, je stáročia veľmi
svätým miestom. A potom pôjdete na miesto nazývané Nira, je to vlastne rieka nazvaná podľa Mňa, a táto rieka má vôkol seba
veľké územie ktoré sme kúpili, a tam budeme robiť poľnohospodárske práce. A taktiež uvidíte rieku Bhima kde si budete robiť
ranné kúpele, a bude sa vám táto časť rieky veľmi páčiť. Tiež vás tam pozývajú na prácu. Majú plný program na dva dni. Preto
tam neprídem, pretože by som tam nemohla robiť programy v tom čase, ale vy si to užite s radosťou. Potom pôjdete na ďalšie
zaujímavé miesto nazývané Wani, je to stanica vo vrchoch a prekrásne miesto, kde je tiež aj priehrada, a potom sa vrátite naspäť.
Využívam túto možnosť vám to porozprávať, pretože zriedkakedy mám čas sa s vami rozprávať. Teraz, čo sa týka všetkých
vonkajších vecí, všetky by mali podporovať, vyživovať váš vzostup. Pozorujte sa, ako ste vo vnútri vyrástli, aký temperament ste
si rozvinuli, akú odpútanosť, akú kolektívnosť a koľko štedrosti a veľkomyseľnosti. Všetky tieto aspekty si treba všímať. Súďte
seba, nežiadajte iných aby vás posudzovali. Koľko vyrovnanosti, koľko múdrosti, pretože všetky tieto veci vám umožnia usadiť sa
spôsobom, ktorý vám dá potrebnú vyrovnanosť. Neviem, ešte koľko rokov to môžeme robiť, ale myslím, že je to veľmi dobré,
pretože teraz vidím rozdiel vo vibráciách ľudí. Keď sme vtedy v Ganapatipule začínali a dnes, je to tak úžasný rozdiel. Vlastne
teraz cítim chladný vánok z vašej strany! Takže hlavná pozornosť je na vzostupe a ten je aj hlavným záujmom nás všetkých.
Prišli ste sem kvôli svojmu vzostupu. Viem, že musíte prekonávať veľa ťažkostí a veľa nepohodlia; niektorí ľudia si spálili
pokožku – mrzí ma to. V tejto krajine sa preháňanie považuje za niečo nevhodné, a mali by sme sa pokúsiť vyhnúť sa extrémom
vo všetkom. Preháňaním sa dostávame doprava, alebo doľava a preto prosím, pokúste sa vyhnúť všetkému, čo je extrémne.
Napríklad, veľmi radi sa kúpete v rieke Bhima, ale je to krásne tam, kde je plytká; ale kde je hlboká by ste nemali ísť. Toto ma
trápi, pretože to pretrváva, mali by ste tomu rozumieť a dobre sa starať o seba a nechodiť na miesta ktoré sú nebezpečné.
Nielenže to je nebezpečné pre vás, je to nebezpečné pre celé Sahadža-jogínske hnutie a taktiež pre Mňa, pretože ma to veľmi
trápi a rozrušuje, keď sa vám niečo stane. Hlavná vec je aby ste sa držali v strede. Nezachádzajte v ničom do extrémov. Všetci si
vás budú vážiť, keď budete v strede, ale keď zájdete do extrému, všetci si pomyslia že je s vami niečo zlé, zásadne zlé. A naruší
to celý program. Moja rada znie: „Držte sa v strede, nič nepreháňajte, všetko udržujte v správnych medziach; pretože je to pre vás
ľudia namáhavé putovať takto, čeliť tomuto slnku. Toto je najstudenšie obdobie v Maharaštre, viete si predstaviť čo by ste inak
robili? Myslím tým, že by sme mali dosiahnúť výsledky s maximom kombinácií. A je mi ľúto tých, ktorí dostali úpal; a pretože som
ich musela liečiť preto som tak meškala a celý program mešká, mešká, mešká – myslím, že tých úpalov bolo príliš veľa. Ale teraz
už dosť, už stačilo. Prosím, vôbec nechoďte na slnko, netreba, už ste mali dosť slnka. A slnko roztápa váš mozog, a to spôsobuje
šialenstvo v tejto krajine: ak pôjdete na slnko, skončíte ako blázni. Čiže niečo sa stane aj s mozgom, preto je lepšie vôbec
nechodiť na slnko – držte sa toho. Na chvíľku je to v poriadku, ale neseďte na slnku. Je to veľmi lákavé, Ja viem, pretože nemáte
slnko, ale slnečné lúče prenikajú aj dovnútra tejto miestnosti, všade. Preto by ste nemali vôbec vysedávať na slnku. Mohlo by
vám to skutočne spôsobiť problémy, pretože slnko v Akludži bude veľmi silné, a hovorím vám to aj preto, že tam nemusím byť s
vami. Preto prosím, dajte si na seba pozor, to jediné môžete pre Mňa urobiť. Pre seba, musíte meditovať, musíte sa starať o svoj
vzostup a nenechávajte si veci povaľovať sa tu a tam, buďte opatrní. Som šťastná, že sa k vám správali úctivo v chráme
Mahalakšmi, a uctili si vás a dali vám niečo vo vašom oti, a to je niečo skutočne od nich veľmi milé že boli pripravení prijať vás aj
váš štýl do svojho spoločenstva, ako vidíte. A povedali “nedokážeme rozoznať kto je Ind, a kto nie je Ind,” pretože myslím, že v
Ganapatipule aj vaša pokožka sa stala menej popolavá a možno preto povedali, “Nedokážeme rozoznať, kto je kto.” Je veľmi
dobré, že teraz sa veci vypracúvajú tak, že máte o trochu viac homogennu povahu. Čo sa týka pudží, keďže sme predtým mali tri
pudže a štvrtú v Ganapatipule, budete tu mať taktiež tri pudže. Po tých troch pudžiach som si istá, stane sa z vás pokojnejšia
skupina, získate oveľa viac, a veci budú oveľa lepšie. Ak by ste mali nejaké problémy, tak Mi povedzte, všetko vyriešime. Jedno
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však dodržujte, určite nezachádzajte do extrémov, ani nehladujte, ani sa neprejedajte. Nerobte ničoho príliš veľa, nie je to dobré
pre tento výlet. Myslím, že v druhej skupine dosiahneme oveľa viac, ako sme dosiahli doposiaľ. Takže ľudia v druhej skupine by
sa mali pokúsiť žiť normálny život, mať viac pozornosti na duchu, viac pozornosti na svojom vzostupe. Posledné nemenej
dôležité správy sú, že veľa ďalších párov sa chce zasnúbiť. Veľmi rada ich zasnúbim, buď v Pune, alebo v Rahuri. Je to veľmi
dobrý nápad, všetci ktorí sa chcete zasnúbiť. Ak sú ešte ďalší ľudia, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, dajte Mi vedieť. Možno by
sme to mohli zariadiť v Rahuri. Ale najlepšie je, aby sa ohlásili tí, ktorí sa chcú zasnúbiť, dá sa to ľahko zariadiť, a je to výborný
nápad. Dajte mi vedieť predtým ako odídeme z Puny, každý kto to chce. Ak máte teraz nejaké otázky alebo niečo, čo by ste chceli
povedať povedzte to prosím teraz, pretože potom nebudem mať takú šancu sa s vami rozprávať, s takou malou skupinou aká je
tu – inak vždy len na pudži; teraz v Pune bude prinajmenšom päťkrát toľko ľudí, ako je vás tu. Čo hovorí? Ťažké časy pre vašu
pozornosť – čo? Čo je to? Chce vedieť, ako ustáliť svoju pozornosť, a ísť hlbšie do meditácie. Vaša pozornosť ide na rôzne
miesta, to je pointa. Pokúste sa vôkol seba viac uvidieť. Viete, predovšetkým v meditácii musíte o tom hovoriť, a mnohí ďalší vám
môžu povedať, ako to vypracovali. A po druhé najlepšie je, viete, pozerať sa na Matku Zem. Sústrediť sa na Matku Zem, je to
najlepšie. Keď sa prechádzate, pozerajte sa na Matku Zem. Ak vám niekto niečo hovorí, pozerajte sa na Matku Zem. Viete,
potom prijmete všetko ľahšie a budete kľudnejší, dobre? Je veľmi dobré rozmýšľať o tom, že naša pozornosť by nemala byť
odvádzaná preč. Postupne sa usadíte. Myslím, že pre väčšinu z vás, ktorí ste sem prišli po prvý krát, to bude spočiatku trochu
náročné si na to navyknúť, ale postupne sa vám to podarí. Pretože naša pozornosť je predovšetkým na maličkostiach, na
malichernostiach, ako “musím sedieť na dlážke”, alebo “treba ísť autobusmi”, alebo na niečom nečistom, čo ste niekde videli.
Takže pozornosť si vždy všíma defekty, nedokonalosti a naštrbenia a špinavosti, pretože pozornosť je taká. Ale potom si začne
všímať krásne miesta. V drobnostiach a maličkostiach začnete vidieť krásu, V drobnostiach a maličkostiach začnete vidieť
Božské. A napokon nastane čas, mali by ste to vedieť, keď sa vaša pozornosť poteší zo všetkého. Ale normálne viete, že
pozornosť, obzvlášť pozornosť ktorú máme, si všíma zlé veci. Čo je to naštrbené? Každého posudzujete, posudzujete každé
miesto. Pozrime sa teraz sem, kde sedíte: Mne sa zdá úžasné, vám sa môže zdať len vytvorené z niečoho – tento biznis mysle,
toto, tamto; o všetkom začnete premýšľať. Mne sa to zdá prekrásne, pretože tu vidím rozprestreté prekrásne sári a prekrásne
vytvorené kvetové dekorácie je to niečo špeciálne. A pozadie a všetko je vytvorené s takou starostlivosťou. Ako ste na to prišli, a
tieto veci dokázali k sebe priviazať? Je to pozoruhodné. Toto všetko Mi prichádza na myseľ, a postupne ma napĺňa veľká radosť,
že Moji chlapci pracovali tak tvrdo, aby to všetko postavili a ako krásne, ako to krásne naaranžovali. Takéto myšlienky mi
prichádzajú na myseľ a cítim sa veľmi povznesene. Nevidím konzervy, ani nič podobné. Vidíte práve to, na čom máte pozornosť.
Pokúste sa uvidieť niečo krásne. Existuje veľmi veľa prekrásnych vecí, ktoré môžete uvidieť. Teraz všade kam sa pozriem vidím
srdcia Mojich detí, prekrásny spôsob ako to tu spravili, však? Ak ste hlbokou osobou tak vidíte ako milo sú tu rozprestrené sári,
ako sú navôkol kvety, ako sú naaranžované. Takže je to pozornosť: na čo sa zameriava? Keď sa začnete starať o seba, “Aké
mám pohodlie? Mal by som mať toto, mal by som mať tamto”, tak v tom nie je žiadna radosť. Radosť tkvie v tom, že vidíte hlbšiu
stranu toho, čo druhí pre vás robia, ako pre nás pracujú, ako pre nás priniesli veci, ako pre nás s láskou navarili. Nerobíte žiadnu
prácu v porovnaní s tým, čo robia títo ľudia, o tom niet pochýb. Pohybujete sa skutočne ako kráľovskí ľudia …. A oni to musia
všetko urobiť. Obzvlášť Ganapatipule je veľmi namáhavé miesto. Ľudia prišli celú cestu z Nagpuru, 50 ľudí prišlo, len aby pre vás
varili. Peniaze nie sú všetko. Aj keď zaplatíte peniaze, nedokážete to urobiť. Je to láska, je to pocit, je to pozornosť, je to štedrosť
starať sa o hostí. A takto by sa mal človek tešiť ako veľa pre nás spravili, ako sa z toho tešíme. Takto sa vaše srdce stane hlbšie
a hlbšie. Ale keď máte stiahnuté srdce, ktoré vždy hľadá niečo nesprávne, niečo zlé, niečo také, alebo myslí na veci, “Čo by som si
mal kúpiť, čo si kúpim?” To všetko, by malo vyjsť z vašej hlavy. Ale ak chcete kúpiť niečo pekné s láskavým srdcom, potom
jednoducho nájdete všetko, čo chcete. A podarí sa vám to veľmi rýchlo. Keď som včera robila veľký nákup pre všetky centrá a
všetko hodnotné som kúpila, myslím, azda za jeden lakh rupií – pre všetky Indické centrá, podarilo sa mi to veľmi rýchlo. Pretože
to bolo pre nich, mala som veľké šťastie. Ak by to bolo pre Mňa, nemyslím, že by som tak výhodne nakúpila. Boli by ste
prekvapení, nikdy si nič pre Seba nenakupujem, Nemám na to čas. Vy Mi dávate tak veľa, že si nemusím nič kupovať. Takto treba
pozerať na veci, pracovať na nich, ako ich vypracovať. A obchod, v ktorom dom včera bola, bol plný vôní. Všetko bolo milé a
voňavé a každý to cítil. Bolo to tak, pretože ma to všetko tešilo, tešila ma práca pre ostatných. Nie sú to druhí – kto sú druhí?
Pretože Sahadža jogíni nie sú pre Mňa druhí. Pracujem pre Seba, pre Moju väčšiu bytosť, Moju vyššiu bytosť. Takto by ste sa
mali pozerať na veci, dobre? Potom sa budete tešiť. A teraz musím povedať ľuďom zo Sangli, že je to tu, kde sme robili pudžu už
v minulosti a aj nedávno sme znovu robili pudžu, a tiež v Sangli sa veľa písalo v novinách a preto sa tam urobilo veľa práce. A tu
sa Sahadža joga tiež môže rozvinúť, pretože atmosféra je tu veľmi pekná a tichá, a tiež všetci ľudia sú tu pripravení pomôcť.
Preto by som chcela ľuďom zo Sangli dať malý darček, a prosím, aby ho prijali, je to Moja prosba. Mám ešte ďalší darček, ale
ešte ho nedodali. Kto ho prevezme? Ešte stále neprišiel. Kúpila som veľa vecí, ale ešte ich nedoručili, tak potom Vám dám ešte



jednu vec. Prineste to, poďte sem. Toto je náš Sahadža jogín, pán Tawde, ktorý je tu veľkým dôstojníkom. Urobil toto. Tento
džentlmen je pán Mali, ktorý je okrskárom – ako poviete okres? – je tu okesným poľnohospodárskym zástupcom, ktorý dohliada
na poľnohospodárstvo celej oblasti, a získal realizáciu v 1975. A teraz ho preložili sem, takže prišiel na pudžu. Je tu celá jeho
rodina. Takže pán Tawde, ktorý urobil pre Vás veľa dobrej práce, zatlieskajte mu. Taktiež je tu pán Yadav Sahib ktorý publikoval
všetko na papier, a ktorý je tu vyslaným novinárom. Pán Yadav – zatlieskajte mu. Zastávajú vysoké funkcie, ale sú skromní –
pozrite na nich. Je tým, ktorý je za toto všetko zodpovedný, je inžinierom. A je ten, ktorý má na starosti všetky oblastné
poľnohospodárske aktivity, je zodpovedný úradník. A ďalším človekom je redaktor z novín. Viete, keď sa ľudia stanú
egoistickými, nenadväzujú vzťahy so svojím okolím. Nerozumejú, ako sú od neho ďaleko. Sú ako balón, ktorému ste dali impulz a
vyletel do vzduchu, bez poznania, že je len balón plný vzduchu. Preto ich nazývame nafúkanci, viete? Preto tí ľudia, ktorí sú
skutočne solídni, ktorí prešli solídnym tréningom a výchovou, nepadajú do nástrah ega, nerobia takéto výlety. Sú predovšetkým
veľmi skromní, a snažia sa učiť a stávajú sa skromnejšími, a neustále sa učia a stávajú sa skromnejšími. Ako povedal Newton:
“Som ako malé maličké dieťa zbierajúce okruhliaky na brehoch poznania” – a to povedal človek ako Newton. Ale v súčasnosti
zisťujem – je veľmi ťažké nájsť ľudí toho druhu. Ale tí, ktorí sú veľmi učení, aj na Západe vidím, že sú veľmi pokorní ľudia; podľa
ich kníh, aj podľa ich celého správania vidíte, že sú veľmi pokorní ľudia. Pokora je znakom poznania. Keď je strom obťažkaný
plodmi, tak sa ohýba nadol. Keď je obťažkaný plodmi, tak sa ohýba nadol. Rovnako aj osoba ktorá má poznanie sa ohne, bude
veľmi pokorná. Dnešná pudža je skutočne veľmi dôležitá, keďže je dnes Pudža k Šrí Mahalakšmi, a dôležitosť Šrí Mahalakšmi v
Sahadža Joge je najväčšia zo všetkých Šakti. Pretože Šrí Mahalakšmi je Šakti, ktorá prechádza cez Sušumna kanál, sídli v ňom, a
cez ňu je aktivovaný parasympatetický nervový systém. Aby sme posilnili Šrí Mahalakšmi Šakti, v našej evolúcii sa vyskytli
mnohé udalosti, a medzi významnými udalosťami bola inkarnácia Šrí Mahalakšmi. Šrí Mahalakšmi mala veľa inkarnácii, a je taká
odvážna, že na seba vzala ľudskú podobu a zrodila sa v tomto vesmíre, a spravila veľa práce. Je prekvapujúce, že nám nik nedal
informáciu o všetkých týchto inkarnáciách Šrí Mahalakšmi, a nik ich neopísal detailne a do hĺbky. Teda Princíp Šrí Mahalakšmi je
založený na Princípe Šrí Lakšmi. To znamená, že Matka Šrí Lakšmi je Šrí Mahalakšmi, mali by sme hovoriť, Matka Šrí Lakšmi. To
znamená, že keď Šrí Lakšmi prichádza k ľuďom, Šrí Lakšmi je žena s rovnováhou, žena vo forme Devi. Je v takej rovnováhe, že
môže stáť na lotose. Má dva lotosy v ruke. Jeden z lotosov je ružový, a v tomto lotose je tiež nežnosť. Význam ružového lotosu je
taký, že osoba, ktorá je lakšmipati, má v sebe Šrí Lakšmi, ktorá je v povahe tejto osoby aj tá ružovosť; to znamená, že bude mať
sladkosť vo svojej povahe. Nebude suchá. Druhou vecou je, ak pozorujeme lotos, všimnite si, že lotos, dokonca aj keď sa naň
posadí včela, pre včelu sa v ňom tiež nájde miesto, a včela má tak veľa pichliačov, ale aj tak je pre ňu miesto v lotose. To
znamená, že je tiež vítaná. Preto, osoba, ktorá má Šrí Lakšmi, privíta každého, akéhokoľvek hosťa. Snaží sa pohostiť každého, či
malého alebo veľkého. Postará sa o každého podľa jeho sociálneho postavenia, bude pohostinná ku každému rovnako. Treťou
vecou je, že to znamená, že človek by mal byť štedrý. A keď v rukách osoby niet štedrosti, potom taká osoba nie je lakšmipati.
Danat (kvalita štedrosti) je taká radosť - dávajúca kvalita, a nedá sa porovnať so získaním čohokoľvek. Osoba, ktorá získa silu
štedrosti, myslím, že taká osoba je najväčšia zo všetkých, pretože dosiahla vrcholný bod evolúcie ľudstva. Človek by mal byť
schopný štedro dávať. Ako Šrí Lakšmi dáva s ľavou rukou, rovnako osoba, ktorá je lakšmiputra (označujúca princíp Lakšmi v
človeku) by mala tiež štedro dávať s ľavou rukou tak, že o tom ani pravá ruka nevie. Dávať s ľavou rukou znamená dávať veľmi
sahadž (spontánne) bez úsilia. A jedniným želaním musí byť štedrosť. A v skutočnosti v tomto svete je tak veľmi veľa
materiálnych vecí, a myslím že tieto veci majú len jediný význam, a to ten, že tieto veci môžeme dávať iným. Štedrosťou
ukazujeme veľkosť nášho srdca. Môžeme nimi prejaviť našu náklonnosť a teplo, to je význam všetkých vecí, inak materiálne veci
nemajú žiadny význam Existuje veľa sošiek swajambus. Medzi nimi soška Šrí Mahalakšmi je považovaná v Sahadža joge za
najvýznamnejšiu. S Jej požehnaním naša S Jej požehnaním naša Kundalini stúpa v kanále Šrí Mahalakšmi. Je nad princípom Šrí
Lakšmi. Teraz táto (pravá) ruka, je takto. Táto ruka je symbolom ochrany. Má dva významy: ochrana – dáva každému útočisko,
táto ruka každého ochraňuje. Ale v skutočnosti vidíme len opak. Lakšmipati na každého tlačia a dávajú im strach. Naopak Ona
(Lakšmi) len stojí ticho na lotose, nijako sa zvlášť nepredvádza. Inak ľudia potrebujú autá a toto a tamto, aby ukázali, že sú takí
bohatí a nadradení v porovnaní s ostatnými. Na druhej strane, nazaťažuje ani netlačí na ostatných. Stojí tak ľahko, tak jemne, že
nikomu nepôsobí ťažkosti. Skutočná lakšmipati sedí niekde v kúte, sedí s úplnou vierou a tichosťou, a ticho odíde. Dokonca aj
keď chce niečo darovať, tak daruje a povie, “Šrí Matadži, toto je môj dar, ale prosím neprezraď moje meno a prijmi to. Dávam ti to
k Tvojim Lotosovým chodidlám – to stačí, už s tým viac nič nemám.” Keď som povedala, že neberiem žiadne peniaze, treba ich
dať nadácii (a pre ňu potrebujeme meno darcu) potom povie, “Môžete to tam vložiť pod akýmkoľvek menom, nemám námietky.
Daroval som to Tebe nechcem, aby bolo moje meno zverejnené. Ak treba, povedzte moje meno daňovému úradu, to mi nevadí,
ale inak nechcem, aby bolo moje meno zverejnené.” Takto pokorne požiada o nezverejnenie svojho mena. Takého človeka
môžeme nazvať skutočným lakšmipati. (Pravá) ruka Šrí Lakšmi ukazuje takto nahor. To znamená, že Vaša pozornosť by mala



byť hore, smerom k vyššiemu cieľu. Takže keď sa osoba stane lakšmipati, potom jej pozornosť je taká, že začne premýšľať:
“Teraz sa stávam lakšmipati, ale ako sa priblížim Bohu?” Keď sa ľudská bytosť dostane do tohto stavu, má bohatstvo a získava
plno bohatstva. Stáva sa bohatým, a potom keď začne mať pocit, že nedosahuje vnútorné bohatstvo, potom možno povedať, že
sa v ňom prebúdza Princíp Šrí Mahalakšmi. A v Princípe Šrí Mahalakšmi sa Kundalini prebúdza. A keď je prebudená, hovoríme:
“Udo, Ambe” – čo znamená “Šrí Kundalini, prosím, prebuď sa.” Hovoríme to v chráme Šrí Mahalakšmi, pretože sa môže prebudiť
len cez kanál Šrí Mahalakšmi. A takto je prebudená v kanáli Šrí Mahalakšmi a potom prenikne čakrami nad ňou, a vzostúpi a
úplne prenikne Sahasrara čakrou. Pozrime sa, koľko inkarnácii Šrí Mahalakšmi sme mali. Predovšetkým, Princíp Šrí Mahalakšmi
je veľmi blízko majstrovi, vzťah plný lásky a čistoty. Ak sa pozrieme od počiatku, na všetkých Adi Guruov, narodila sa im ako
dcéra, alebo sestra. Ako dcéra Džanaka bola Šrí Sita – Bola formou Mahalakšmi, bola Princípom Mahalakšmi. a bola dcérou
Džanaka. Potom sestra Šrí Nanaka – Nanaki - Bola Mahalakšmi. Jej vzťah bol sesterský. Rovnako, dcéra Mohammed Sahiba,
Fatima, bola Mahalakšmi. Po nej, Radha: Radha bola forma Mahalakšmi. Po nej prišla, Mária: Mária bola Šrí Mahalakšmi, a jej
vzťah bol čistý. Bola taká čistá, že so svojou čistotou porodila Šrí Krista. Bola formou úplne čistej Panny. A keďže bola
stelesnenou Pannou, kvôli svojej čistote, mala syna čistého ako bol Kristus. Kvôli týmto inkarnáciám Šrí Mahalakšmi, sa naše
čakry na vrchole upevnili. To znamená, Šrí Ramova čakra je na pravej strane srdca – tu je vo forme Šrí Sity, tu zase vo forme
Radhy, tu vo forme Márie. A na tomto mieste sa tieto sily Šrí Mahakali, Šrí Mahalakšmi a Šrí Mahasaraswati, stretávajú vo forme
jednej Sily, ktorou je Šrí Ádi Šakti. Sídli v Sahasráre ale hovorí sa, že v Sahasráre existuje vo forme Mahamaje. Adi Šakti existuje
vo forme Mahamaje. Preto výslednica všetkých troch síl bola táto, Šrí Adi Šakti, ktorá prichádza na tento svet vo forme
Mahamaje a dokáže preniknúť Sahasrárou každého. Ako viete, Ona je pred vami a viete o tom všetko, preto Vám nemusím
hovoriť už nič viac. Takto sa zo Šrí Mahalakšmi inkarnovala Šrí Adi Šakti. Má všetky tri sily Šrí Mahakali, Mahalakšmi a Šrí
Mahasaraswati. Všetky tieto sily sú v Jej vnútri. A len takto Princíp Šrí Mahalakšmi, naše čisté želanie – ktoré je Šrí Amba, čo je v
skutočnosti sila Šrí Mahakali – môže byť prebudená. Môže to urobiť. Preto je Adi Šakti taká dôležitá, pretože cez tieto tri sily,
dokonca aj keď je všetko pripravené, ale keď treba poslednú prácu zavŕšiť, na to je potrebná Šrí Adi Šakti. To znamená, že práca
je zavŕšená pomocou týchto Síl. Aj keď je to pre nás ľahko dosiahnuteľné, získame to ľahko, ale stále musíte tvrdo pracovať; inak
sa tá práca nedokončí. Je to dosť zložité. Ak by to mohla urobiť len Šrí Adi Šakti, potom by nebolo treba robiť všetky tieto zmätky.
Musíte tvrdo pracovať, a vaša podpora je potrebná na splnenie úlohy. Vy ste teraz na scéne, nie Ja. Môžete využiť Moju silu, ale
vedzte, že vy ste teraz na scéne. A preto ste hodní uctievania. Ste špeciálni. Čo som Ja? Akékoľvek sily mám, mám ich od
večnosti; na tom nie je nič zvláštne. Ale vy by ste ich mali používať. Musíte ich prijať, musíte ich dosiahnuť, musíte získať
majstrovstvo v ich ovládaní. To je skutočné želanie Šrí Adi Šakti, to je Jej čisté prianie. A pre toto čisté prianie Ona celý čas tvrdo
pracuje. A toto by ste sa mali všetci naučiť, dosiahnuť to, prijať to s láskou, neustále sa v tom zdokonaľovať. To je pre Mňa veľmi
veľké uspokojenie. A v tejto spokojnosti zabúdam na všetko, ako napr. koľko som musela v minulosti trpieť. V minulosti som
mnoho rokov veľmi veľa trpela. Koľko musela trpieť Sita, koľko trpela Radha, ako veľmi musela trpieť Mária: Celú túto minulosť
som zabudla. Cítim, ako by sa nič v minulosti nestalo, a čokoľvek sa deje teraz je niečo špeciálne. Ale pri tejto inkarnácii si treba
pripomenúť jednu vec, že Šrí Mahalakšmi sa inkarnovala do ľudskej bytosti – ako človek. Ale Devi, ktorú nazývame Šrí Mahakali
sa ešte neinkarnovala do ľudskej podoby. Vždy existovala v podobe Devi. Preto prísť v podobe Devi je ľahké, ale prísť v podobe
ľudskej bytosti je veľmi ťažká úloha. A bojovať ako človek a žiť s ľuďmi je ešte ťažšie. Taktiež žiť tak, že sa držíte obmedzení
ľudských bytostí je ešte oveľa ťažšie. Všetku túto prácu v podobe ľudských bytostí robili všetci Dévovia, a dnes zažívame
priaznivé plody všetkej práce vykonanej v minulosti. Veľká práca vykonaná v Ganapatipule stojí za zápis do histórie; vykonali ste
veľkú prácu, a bude to pokračovať ešte niekoľko rokov. Mojim veľkým želaním je, že by to malo pokračovať aspoň ďalšie tri, štyri
roky. Ak sa tak stane, potom aj vy ľudia získate o tom predstavu, ako sme začali od Ganapati a ako to úžasne dosiahlo
Sahasráru. Je to ako Aditi(Prvotné), je to ťažko vyjadriť slovami. A toto všetko by ste mali získať. Mali by ste získať všetko, čo
patrí Mne, to je Moje jediné čisté želanie. A keď sa toto vypracuje, potom už nebudem chcieť nič. Nech ženy robia pudžu. Poviem
Vám, čo máte urobiť a ony nech to urobia. Nedotýkajte sa toho, nedotýkajte sa toho s rukami. Opatrne, nemali by ste sa dotnúť
ani misy, nedotýkajte sa jej rukou. Držte ju za okraje. Držte len okraje, a teraz položte. Povedzte Šrí Sukta mantru, povedzte
Ganapati Atharva Šírša. Položte. To je správne. Nech to urobia. Žiadne ruky. Tu to držte. Teraz takto, všetci muži sem, najprv
odstráňte toto, a povedzte im, aby umyli Moje chodidlá. Nalejte vodu na chodidlá a umyte ich. Povedzte Šrí Sukta. Položte!
Odstráňte to. Nedotýkajte sa rukou. Odstráňte to, na tom tanieri. Tento kumkum je veľmi dobrý, pretože bol navibrovaný. Všetci
by ste si mali trochu zobrať neskôr dajte každému s lyžicou. Nedotýkajte sa rukami. Len prineste vodu, nie príliš horúcu. Pudžu
treba robiť s tichosťou a mierom v mysli. Nič potom nebude zle. Teraz vidíte, nepoužívali slovo chudoba; alakšmi! to znamená, čo
nie je Lakšmi Princíp – nepoužívali slovo “daridrya” (chudoba). Nepovedali znič daridrya, ale povedali alakšmi. Všimnite si, aké je
to subtílne. Všetko, čo je nepriaznivé, to, čo nie je v Lakšmi princípe, to všetko – pokrýva rozsiahlu oblasť. To všetko bolo



zapísané po dlhom štúdiu – s jasným a správnym myslením Skúste si vibrácie. Ó, nie do tohto. Predtým tam bola voda, nie?
Teraz to urobte; čo možno urobiť, teraz sa to stalo. To je to, čo som povedala. Teraz to vylejte, teraz to netreba, nie je v tom
žiaden rozdiel. Teraz to urobte takto, teraz Ma počúvajte. Nalejte vodu na Moje chodidlá, a odložte to nabok, bez toho, aby ste sa
tej vody dotkli. Z Kamal to ide do Višwa, nič nie je medzitým! Pochopili ste to? Popis Mahalakšmi, Má veľmi rada lotos, a potom
Ona miluje celý vesmír. Nič medzitým! Rozotrite si to po rukách. Teraz začnite 108 mien. Máte ešte nejaké otázky ohľadne Šrí
Mahalakšmi? A tomuto treba dobre porozumieť tomu, že Mahalakšmi Tattwa sa stáva Viratangana, to znamená Buddhi, mozog
– vedomie, môžme povedať, Ona sa stáva vedomím. Narajani Šakti, alebo hovoríme Viratangana je sila Viraty v mozgu. Napokon
je princíp Šrí Mahalakšmi – centrálny nervový systém je tiež Mahalakšmi Tattwa, určitým spôsobom. Práve mu vysvetľujem, že
to čo sa udeje, tento Mahalakšmi princíp sa rozvinie potom ako sa prejaví Lakšmi Tattwa: to znamená, že keď Lakšmi sa ukazuje
cez hojnosť a uspokojenie z hojnosti, potom sa Mahalakšmi Princíp v nás začne rozvíjať, uvažujeme o našom vzostupe. Potom
sa udeje to, že v našom mozgu máme tri Sily – Mahakali, Mahalakšmi, Mahasaraswati – nad Agnya čakrou. Tam sa udeje to, že
dve Sily, Mahakali a Mahasaraswati, sú požehnané, sú požehnané Mahalakšmi Princípom. A Mahalakšmi Princíp je v základe
Princíp Narajanu. Narajana je Višnu; a Višnu sa stáva Šrí Krišnom. A táto Šrí Krišna Šakti, ktorá je tu, sa tam stane Viratovou Šakti
– to je Viratangana. Ale keď sa Ona spojí s tými dvoma, potom sa začne prejavovať Sila Mahamaji, pretože Ona je – viete aký bol
Krišna, vždy zvykol robiť triky, toto tamto, to schovať, tamto urobiť – všetky tieto veci začínajú pri tej Sile. Teda preto to nie je tak
úplne otvorené. Ako Mahakali Sila, ktorá je tak otvorená; Mahalakšmi Sila je skrytou silou, ako Mária. Nik nemohol uveriť, že
Mária by mohla byť Mahalakšmi či Radha alebo Sita: jednoduchá, ďaleko ukrytá, ale veľmi mocná. Ale v čase Sahasrary sa stáva
Mahamajou. Ľudia nevedia, ako zistiť skutočnosť o Adi Šakti. Rozumiete tomu? Ona je tou, ktorá nesie celý vesmír a stáva sa
Dušou, Dušou celého vesmíru - Višwa, tej Višwa, o ktorej písal Gyanešwara. Povedal, “Višwatmake Devi” – Boh celej Duše
vesmíru. Tak sa potom stala vesmírom. Môžu byť dvaja muži a dve ženy zo zahraničia môžu prísť sem, ktorí sú ženatí, vydaté.
Richard ty by si nemal prísť s ostatnými. Prosím, zostaň sedieť. Ty máš vždy možnosť. Mali by prísť tí, ktorí nemajú túto šancu.
On je prvý, ktorý vždy príde, povedala som ti. Prosím sadni si. Prosím, nie z Anglicka, pretože angličania majú často šancu. Musia
byť z Austrálie či niektorých miest kde nemajú túto možnosť. Angličania by mali dať šancu ostatným. Stretávate Ma tak často,
vtedy umývate Moje chodidlá. Poďte sem. Kde je jej manžel? Je angličan, či nie? Nech vás Boh žehná. V poriadku. Nech prídu
austrálčania. Myslím, ak aj nie ste ženatý s tou pani, nie je to nutné. Ale nejakí austrálčania, či rakušania či niektorí ktorí nemajú
tú možnosť. Zo Španielska je dobré. V poriadku. Nech vás Boh žehná. Angličania sú najprivilegovanejší ľudia, povedala by som,
je to tak? Chcete umývať Moje chodidlá? Ešte ste nikdy neumývali Moje chodidlá? V poriadku, poďte sem. Teraz to držte s
pravou rukou, a umývajte s ľavou. Už ste umývali – Moje chodidlá, však? Už ste umývali. A vy ste umývali Moje chodidlá? Umývali
ste Moje chodidlá? Umývali ste Moje chodidlá s vodou? Robili ste to, v poriadku, tak ho nechajte to robiť. Všimnite si teraz
vibrácie. Položte si tam svoje ruky. Lepšie? Teraz lepšie? V poriadku. Nech vás Boh všetkých žehná. Nech vás Boh všetkých
žehná. Nech vás Boh všetkých žehná. Nech vás Boh všetkých žehná.



1986-0803, Šri Bhúmi Dhara pudža

View online.

Šri Bhúmi Dhara pudža, Shudy Camps, Anglicko 3. august 1986

Dnes sme sa tu stretli, aby sme urobili pudžu k Matke Zemi. Voláme to Bhúmi pudža, Šri Dhara pudža. Volá sa Dhara. Ako viete,
„dha” znamená „vyživovať.” Ra-dha - tá, ktorá vyživuje energiu, je Radha. A Dhara, ktorá je tou, ktorá je výživou samou, Ona nás
vyživuje. Na Nej žijeme. Ako viete, táto Matka Zem sa otáča obrovskou rýchlosťou, a nebyť jej gravitácie, neexistovali by sme tu.
Okrem toho, je na Nej taký veľký atmosférický tlak. Ona rozumie, myslí, koordinuje a tvorí. Toto môžete zistiť, len keď ste
realizovanou dušou. Videli ste, ako vyťahuje vaše negativity, keď na Nej stojíte – bosými nohami, uctievajúc Ju, žiadajúc Ju, aby
prijala vaše negativity so svetlom pred vami, pred Mojou fotografiou.

Ona Ma pozná, pretože je Mojou Matkou. Môžeme povedať, že je vašou starou mamou; preto vás vyživuje, stará sa o vás. Keď
skoro ráno vstávame, keď na Ňu položíme svoje chodidlá, musíme povedať: „Ó, Matka, prosím, odpusť nám, že sa Ťa dotýkame
svojimi chodidlami.“ Ale to nevadí, deti sa môžu dotýkať matky svojimi chodidlami alebo rukami – to nie je rozdiel. Ale Ona je
tvorkyňou tela Šri Ganešu. Ona je tá, ktorá je v nás zastúpená ako Kundalini. Sama sa pohybuje okolo slnka v špirále. Slnko sa
tiež pohybuje hore a dole, a Ona sa hýbe okolo slnka v špirále; ale pretože sa obe relatívne hýbu, nevidíte pohyb slnka. Vzťahy
medzi Matkou Zemou a všetkými ostatnými hviezdami, planétami a súhvezdiami sú udržiavané, konštantné a variabilné s veľkou
starostlivosťou. Keď hovoríme o materializme, konáme proti našej Matke Zemi. Namiesto toho, aby sme sa učili z Jej
subtílnejších kvalít, snažíme sa Ju využiť, vydolovať, používať Ju pre svoje sebecké pohnútky.

Čo nám robí? Tvorí pre vás toto nádherné ovocie, aby ste ho mohli jesť. Vytvára pre vás nádherné stromy, aby ste mohli vyrábať
nábytok, robiť pekné domy. Dáva vám zelenú trávu, aby upokojila vaše nervy. Nosí toľko veľa riek a toľko veľa obrovských
oceánov na Svojej bytosti. Vždy je väčšia ako ten najväčší z oceánov. Ona je takou veľkou vecou, že čo Jej robíme, je, že Ju
chceme úplne nekriticky využiť. Potom sa dostavia reakcie. Nádherný cyklus prírody je narušený naším agresívnym postojom, a
úplne nerozvážnym. Potom táto Matka Zem nerobí nič také Sama, nie veľa; ale potom začína konať éter a vy máte problémy,
ktoré nazývame kyslými dažďami, plastmi, všetkými druhmi problémov, ktoré vyplývajú z tohto nerozvážneho tvorenia.

Keď sme začali vyrábať stroje, bez akejkoľvek rovnováhy, začali sme produkovať stroje ako blázniví. A dôsledkom toho sme sa
teraz stali otrokom strojov. Nič nevieme urobiť svojimi vlastnými rukami. Kvôli strojom sa ľudia stali nezamestnanými. Ako som
už povedala veľakrát, stroje sú pre nás, my nie sme pre stroje. Ale dnes je situácia úplne iná. Sme výhradne v rukách strojov –
znovu rovnaké nerozvážne správanie, znovu rovnaké nerovnováhy. Matka Zem nás učí rovnováhe. Keby Ona nebola v rovnováhe,
všetci by sme skončili. Učí nás príťažlivosti.

Učí nás, ako byť príťažlivý pre inú osobu bez toho, aby o tom iná osoba vedela, cítila to. Bez zotročovania, bez očarúvania, bez
láskavosti priťahovať a dávať, bez očakávaní. Ona nám dáva bez akýchkoľvek očakávaní; či už si Ju vážime, alebo nie, ako s Ňou
budeme zaobchádzať, odovzdajme sa Jej. Ale keď sa veľmi rozčúli, ako v... ...počuli ste, že v Mexiku vybuchla. Viete, čo sa dialo v
Mexiku, dávno som vám to rozprávala, že používajú všetky druhy čiernej mágie, vyrábajú všetky druhy drog. Kolumbia robí to
isté. A ak robíte všetky tieto veci, aby ste ubližovali ľuďom, potom sa dostane do sopečného stavu, a potom začne vybuchovať
sopka. Ako viete, Los Angeles a všetky tieto miesta na západnom pobreží Ameriky sú stále ohrozené sopkami. Prišli a usadili sa
tam všetci možní guruovia, objavili sa všetky druhy čiernej mágie. Je tam čarodejníctvo, ktoré je úradne uznané.

Úradne sú zaregistrovaní. Nikomu nevadí robiť hocičo, pretože hovoria, máte ľudskú slobodu, aby ste mohli robiť všetky druhy
diabolských vecí. V mene ľudskej slobody robia všetky druhy hrozných vecí. V dôsledku toho si Matka berie prestávku. Je to vždy
kolektívna prestávka. Je to vždy kolektívna prestávka, prosím, pamätajte si to. Ale keď Sita chcela opustiť Šri Rámu, Ona sa
otvorila a zobrala Ju do svojho vnútra. To je prijatie Matky, to nie je ničenie alebo výbuch. Ale výbuch ubližuje kolektívne a
niekedy sú tam zabití aj nejakí nevinní ľudia. Smrť v božskom jazyku neexistuje.

Tí, čo sú mŕtvi, sa môžu znovu narodiť. Ale smrť by mohla byť niekedy používaná na trestanie ľudí, na ich ničenie, aby odišli zo
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scény. To je to, čo robí Matka Zem. Niekedy môže byť jej hnev taký veľký, že doslova dokáže zničiť tisíce a tisíce míľ zeme a veľa
ľudí, ktorí boli extrémne bezbožní, nekolektívni. Tiež, v Sahadža joge tým ľuďom, ktorí nie sú kolektívni, snažia sa byť nekolektívni,
môže ublížiť; ale veľmi tajnostkárskym spôsobom, ktorý musia pochopiť, alebo môžeme povedať, veľmi subtílnym spôsobom.
My, sahadžajogíni, sa stávame nekolektívnymi hovoriac: „Toto je môj dom, môj domov, toto je moje súkromie. Toto je moja
manželka, moje dieťa, moje veci. Nemôžem prísť na pudžu, pretože mám takýto problém. Nemôžem robiť túto prácu pre
Sahadža jogu, pretože mám taký problém” – keď sa stanú nekolektívnymi, potom Matka Zem veľmi jemným spôsobom, ktorá je
v nás zastúpená ako Kundalini, sa rozčúli. A keď sa rozčúli, začína konať štýlom, ktorý môže byť pre ľudí veľmi nebezpečný.

Vlastnenie nie je kvalitou Matky Zeme. Nevlastní nikoho. Napríklad, ak ste Ind, môžete prísť do Anglicka, môžete ísť kamkoľvek,
môžete žiť kdekoľvek. Ona nevlastní nikoho ako takého; len my, ľudské bytosti, sme pretvorili tento svet na rôzne krajiny, rôzne
miesta – všade naše vlastné hlúpe myšlienky. Je len jeden svet, je len jeden svet, ktorý vytvoril Boh. On nevytvoril … Je tu dosť
neznesiteľne. V poriadku, teraz je lepšie. Nevytvorila všetky tieto národy. Sú tu len rokle, cez ktoré tečú veľké rieky. Niekedy,
kdekoľvek sa zdvihla, tam sú hory.

To sú Jej rôzne obmeny a rozličné variácie, len aby vytvorila krásu. Povedzme, že by bol celý svet ako holohlavý pán, čo by sa
nám stalo? Najprv, všetci by sme sa pošmykli, myslím! Alebo inak, čo by sa stalo, keby nebolo nič, všade len lesy, alebo všade len
hory, alebo všade len rieky? Na vytvorenie krásy použila všetky tieto veci, aby nás urobila šťastnými, dala nám radosť, zabávala
nás. Vytvorila pre nás celú túto nádhernú scénu. A čo robíme my? Rozdelili sme Ju na časti, že toto je moja krajina, toto je tvoja
krajina, toto je ich krajina. Keď zomrieme, čo bude naša krajina? My sme všetci mŕtve telá, či už ste pochovaný v kostole alebo
vonku, ste všetci v Matke Zemi.

Čo je naša krajina, je to, že my sme Matka Zem. Takže musíme pochopiť, že toto telo je vyrobené z tej Matky Zeme, do ktorej
musí ísť a my sme hlúpi, keď cítime, že patríme k tejto krajine alebo k tamtej krajine. Samozrejme, že toto je najväčší zázrak
máje, že ľudia toto vedia, ale stále tomu nechcú veriť. Je toľko veľa práv, ktoré poznajú: sú si istí, že o tom vedia, ale nechcú tomu
veriť. Alebo tomu aj veria, ale nechcú to prijať. A dokonca, aj keď to prijmú, nechcú o tom vedieť. Je to zvláštny ľudský zázrak, že
vedia, že nič nám nepatrí. Keď prichádzame na túto zem, naše ruky sú takto; keď odchádzame, všetko je takto. Napriek tomu,
napriek tomuto porozumeniu, stále sa so sebou zahrávame, podvádzame sa a snažíme sa veriť, že ja som táto krajina, ja som
tamtá krajina, som skvelý atď. Ale ľudské bytosti sa narodili v určitých krajinách skôr ako v iných krajinách.

To jednoznačne urobilo rozdiely v tradícii a porozumení života, ktorý je ľudským životom. Umenie zostáva rovnakým, ale toto sa
mení. Táto klíma môže byť iná, preto môže byť aj ovocie iné. Je to všetko len zmena. V celom pláne je taká dobrá zmena, žiaden
spor, žiaden problém; je to znovu len variácia. Povedzme, že všetky banány by rástli na celom svete, kto by sa o ne staral?
Napríklad, ak dáte banán Indom, budú sa na tom smiať. Ale ak im dáte jablká, povedia: „Ó, jablká, počkaj!” Naopak pre
Angličanov: ak chcete dať niekomu ako dar jablko, budú sa na vás pozerať: „Čo je s touto osobou?” Takže toto je znovu Jej
vlastný štýl hrania sa a dávania vám rôznych typov podnebí, rôznych typov produktov, aby ste si vychutnávali rôzne veci. Ak by
nebola rôznorodosť, tak by ste sa nemohli radovať. Ako veľmi vám rozumie a ako veľmi Jej rozumiete vy?

Pre sahadžajogína je dôležité pochopiť, že my si odtiaľto nič nezoberieme. Nie je to nič iné, len hlina. A hlina tu zostane a zmizne
na veky vekov. Čo si so sebou zoberieme? Čo so sebou budeme mať? Celý čas je to náš vývoj, teraz je to náš Duch. Takže my
sme Duch, nie sme toto ani tamto, ani hento. Čo sme, sme Duch, a vôbec nie sme nijako znečistení niečím, čo sa volá hmota.
Takže by sme mali vidieť podstatu Matky Zeme, že Matka Zem používa svoju hmotu, aby iným robila radosť. Rovnako, ak my
použijeme Ju, aby sme iným dávali radosť, tak potom budete nasledovať Jej cestu.

Na druhej strane, ak sa Ju snažíte využívať, je to ako robenie dier, alebo kopanie do Tej, ktorá je vašou Matkou. Ak sa Ju snažíte
rozdeliť na časti, to znamená, že krájate Jej telo na rôzne kúsky. Všetky tieto ľudské chápania sú proti Matke. Ale najhoršie zo
všetkého tohto je to, že nerešpektujeme Šri Ganešu v nás, ktorý je vytvorený touto Matkou Zemou. Šri Ganešu, ktorý je
nevinnosťou v nás, si nevážime. Nevážili sme si nevinnosť, ktorá k nám prišla. Spôsob, akým sú deti trápené a týrané a
zneužívané je ohromujúci: ako sa ľudia neboja, že možno jedného dňa veľká sopka vybuchne v krajine, ako je táto, kde sa s deťmi
takto zaobchádza? V tom prípade Matka Zem zničí všetky ľudské bytosti, ktoré sa takto správajú, a vezme všetky tie sladké deti
do svojho lona, a prenesie ich niekam inam. Je veľmi dôležité pochopiť, že pokiaľ si nevážime Šri Ganešu v nás, našu nevinnosť,



našu cudnosť, nemôžeme si dovoliť volať sa sahadžajogínmi. To je prvý začiatok, prvý krok k nášmu vzostupu.

Nemôžeme hovoriť o ničom inom, pokiaľ tento základ neleží v Matke Zemi. Preto som sa dnes rozhodla, že by sme mali mať
Bhúmi pudžu v Anglicku. Dúfam, že týmto bude v tejto krajine nevinnosť ctená, bude milovaná, bude ochraňovaná a bude
vyživovaná. Týmto bude nevinnosť v dospelých ľuďoch prebudená, budú si vážiť svoju nevinnosť, vážiť si svoju cudnosť
nadovšetko. Touto Bhúmi pudžou si vážime podstatu Matky Zeme, ktorou je Kundalini v nás, a vážime si tým svoju
Sebarealizáciu. Dúfam, že čo dnes idem urobiť, bude schopné premeniť túto krajinu do jej skutočnej podoby, ktorú volám srdce
Vesmíru. Dúfam, že týmto Matka Zem rozpustí kamenné srdcia tejto krajiny a premení je na nádherné lotosy, na voňavé kvety
všade navôkol. Nech vám Boh žehná! Dnešná pudža bude veľmi malá, nebudeme mať veľmi dlhú pudžu. Bude to len Šri Ganeša
pudža a Gauri pudža, nebude to veľmi dlhá pudža.

Jediná vec je, že dnes s plnou pozornosťou by ste si všetci mali sadnúť s ľavou rukou ku Mne a pravou rukou na Matku Zem; na
Matku Zem, pravú ruku na Matku Zem. Ak sedíte na stoličkách, môžete si položiť ľavú ruku ku Mne a pravú ruku k Matke Zemi.
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Šrí Ganeša pudža, Upevnenie  Šrí Ganeša princípu, 07-09-1986 Dnes oslavujeme, v krajine Šrí Krišnu narodeniny Šrí Ganéšu. Je to
niečo nevídané a výnimočné, že by ste mali oslavovať narodeniny syna Šrí Krišnu v jeho vlastnej zemi. Viete, že Šrí Ganéša sa
inkarnoval na tejto Zemi ako Mahavišnu a bol synom Radhi, inkarnoval sa aj ako pán Ježiš Kristus. Takže dnes, oslavovaním
Jeho narodenín spoznávate najvyššiu pravdu, že pán Ježiš Kristus bol synom Šrí Krišnu. V Devi Mahatmayam sa dočítate príbeh,
ako sa toto Prapôvodné Dieťa premenilo na vajce a polovica zostala ako Šrí Ganéša a druhá polovica ako Mahavišnu.
V evolučnom procese sa všetky tieto udalosti zaznamenali, no dnes cítim spokojnosť, že na ľudskej úrovni bolo pochopené, že
Kristus je inkarnáciou Šrí Ganéšu. On je Večné Dieťa, ale keď prišiel vo forme Ježiša, prišiel ako syn Šrí Krišnu. Ale keď vytvorila
Šrí Parvati Šrí Ganéšu, bol to jedine Jej syn. Nemal Otca. Parvati chcela mať vlastné dieťatko. Ako boli anjeli, ktorí boli oddaní buď
Šivovi, alebo Višnuovi, podobne Ganovia sú oddaní len Šivovi. Takto chcela mať vlastného syna, ktorý by šíril Jej sily na tejto
Zemi. Takže na počiatku keď vytvorila Šakti tento vesmír a Sadašiva sledoval Jej tvorenie, prvé čo vytvorila na tejto zemi bola
nevinnosť a stelesnenie tejto nevinnosti bol Šrí Ganéša. Celý vesmír bol preniknutý nevinnosťou, čo nazývame Omkara.
Nevinnosť ochraňovala všetko stvorenie sveta a prenikala do všetkej hmoty. Hmota je nevinná. Ak hmotu udriete, udrie vás to
lebo je tak vytvorená. V žiadnom prípade vám nechce ublížiť avšak ak sa pokúsite ju udrieť, udrie vás to, je to jej prirodzenie. Bolo
to nazvané Jada, ten, ktorý koná podľa svojho prirodzenia. Nevinnosť zvierat je iná záležitosť, keďže zvieratá si neuvedomujú, že
konajú niečo zlé. Zvieratá keď sa povie, že zabijú iné, alebo vstúpia na váš pozemok, a narobia všade zmätok, neuvedomujú si, že
sa dopúšťajú priestupku alebo nedodržujú nejaké pravidlá. Riadia sa zákonmi, ktoré sú v nich zabudované, preto sa nazývajú
pašus čo znamená otrotctvo – paša. Paša znamená otroctvo. Sú podriadení zákonom daným Bohom. Šrí Šiva sa nazýva
Pašupati. Do tohto bodu zostáva nevinnosť nedotknutá, pretože sa v nich nevyvinulo ego. Takže sú nevinné. Tiger môže zjesť
kravu, stále bude nevinný, alebo slon môže zašlapiť ľudské telo, stále bude nevinný. Ale pokiaľ ide o vyšší stupeň, Matka Šakti,
Prapôvodná Matka uvažovala o vytvorení osobnosti, ktorá by ochraňovala nevinnosť ľudských bytostí. Nad hmotou a nad
zvieratami, vytvorila Šrí Ganéšu. A poznáte príbeh Šrí Ganéšu - ako prišiel k slonej hlave – čo symbolizuje, že Šrí Ganéša, hoci je
ľudskou bytosťou, je ako zvieratá - pokiaľ ide o Jeho hlavu, teda hlavu Šrí Gadžananu, čo znamená, že má hlavu slona, ktorý je
najmúdrejším zvieraťom v ríši zvierat. Takže v takej hlave, ktorá je nevinná, sa ego nemôže vytvoriť. Nie je tam ego. Je to stav
bez ega. Ale ľudské bytosti boli vytvorené odlišným spôsobom a keď bol vytvorený uhlík, aby vznikli aminokyseliny, taktiež ich
usmernil v pohybe, v ľudských bytostiach išlo o nový druh evolúcie – kedy na úrovni Višudhi sa ľudské bytosti takto vzpriamili
(svoje hlavy). Zvieratám hlavy smerujú k zemi takže energia prúdi do Matky Zeme, ale keď človek vzpriamil svoju hlavu, navzdory
zemskej príťažlivosti, nastal nový problém v prúdení energie - takto nastal vo Višudhi problém, kde Kundalini nemohla vyživovať,
alebo starať o problémovú Višudhi. Príčina je taká, že keď si narovnáte hlavu smerom od Matky Zeme, odtiahnete sa od prírodnej
sily Matky Zeme. Keď takto narovnáte svoju Višudhi, následok toho vidieť v tejto krajine, ktorá je krajinou Višudhi čakry, čiže ste
sa upriamili na stroje, ktoré idú proti prírode, odčerpávajú prírodu, narúšajú ju vytváraním atómových bômb, tým, že zmenia atóm.
To znamená, že ste išli proti samotnej prírode vztýčením hlavy. Ale keby to bolo urobené v úplnej oddanosti Bohu , s hlavou
sklonenou k Matke Zemi, neublížilo by vám to. Ale ak sa úplne oddelíte od tejto prírody, ktorá je tak štedrá a pôvabná. Včera ste
videli tie krásne obrázky prírody, ktorá vás v tejto krajine obklopuje. Taká bohatá krajina ako Amerika, bez akejkoľvek vďaky
svojmu Stvoriteľovi vztýčili hlavu – a tak začal ten problém s Višudhi. V každom ohľade a v celej sociálnej štruktúre sme boli
učení bojovať proti prírode, a nie s ňou žiť v harmónii. Takže prvý útok bol proti nevinnosti – na samotnú Muladháru. A tak sa od
prirodzených spôsobov Muladháry upustilo. Manželstvo tu bolo dávno pred Kristom, dávno pred Abrahamom, dávno pred
Mojžišom a posvätnosť manželstva, ktoré bolo prijaté spoločnosťou, bolo od nepamäti vážené. Ale človek vo svojej spupnosti
začal voči manželstvu namietať, proti prirodzenému spôsobu ako viesť cnostný život. Keby bol spôsob akým vedú ľudia svoj
súkromný život prirodzený, prečo by dostávali všemožné ochorenia? Ak ste prirodzeným človekom, žiadne ochorenia
nedostanete. Pretože ste neprirodzení, preto bolo v tejto krajine zavraždených toľko mužov a žien kvôli žiarlivosti? Keby bolo
prirodzené byť zamilovaný do desiatich žien či mužov k čomu je potom žiarlivosť? Mali by ste byť šťastní, to je veľmi prirodzené.
Pretože ste vztýčili hlavu na úrovni Višudhi čakry, bez odovzdania sa Šrí Krišnovi, začala sa rozvíjať neprirodzená atmosféra.
A tento spôsob života priviedol túto ohromnú krajinu, na okraj úplnej deštrukcie. Útok na nevinnosť je najväčšou slabosťou tejto
krajiny. To, že si nevážite silu cudnosti a cudného života je najväčšou chybou tých ľudí, ktorí začali všemožné trendy a módne
výstrelky. Ganéša je koreňom tvorenia. Keď idete proti Šrí Ganéšovi začnete strácať svoje korene, celkom stratíte svoj základ.
A potom sa necháte vtiahnuť do hocijakého nezmyslu, do všelijakých novostí. Až do takej miery, že uznávate osobu ako Freud
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a na Krista zabudnete, On povedal, „Nebudete mať smilné oči.” Ganéša úroveň je taká, že aj oči musia byť nevinné. Vo vašich
očiach by nemala byť žiadostivosť. Ale spupnosť im dáva pocit, „Čo je na tom zlého? Čo je zlého na tomto? Čo je zlého na tom?”
Teraz celá krajina prechádza veľkou krízou kvôli arogantným skutkom. A ešte robia zo všetkého čo je deštruktívne martýrstvo.
Je to veľkou zodpovednosťou Sahadža Jogínov, ktorí žijú v krajine Šrí Ganéšu. Ale ľudia, ktorí žijú v krajine Šrí Krišnu, majú
zodpovednosť celkom na svojich pleciach a nemôžete sa z toho vyzuť. Pokiaľ ste vo svojom živote nepochopili dôležitosť
nevinnosti nemôžete zachrániť túto krajinu, nech by som robila čokoľvek. Ste to jedine vy, kto ju zachráni. Ste to jedine vy, kto to
vykoná. Keď stúpa Kundalini Šrí Ganéša je vo vás prebudený, ten Ganéša, ktorého ste nikdy nerešpektovali, sa pomaly preberie
zo svojho spánku, napriek zraneniam a urážkam, ktoré ste mu spôsobili, predsa sa prebudí. Ale čo my ...? Ako mu dodáme
výživu? Ako sa postaráme o Jeho rast? Zodpovednosť Sahadža Jogínov v Amerike je veľká. Nemôžu sa už naďalej klamať.
Nemôžu sa uspokojiť so svojou spupnosťou. Chyby boli veľké. Musíte sa dať na boj proti týmto chybám a upevniť Šrí Ganéšu
v plnej miere, aby vám dal potrebnú rovnováhu a korene, ktoré by vás vyživovali. Je to hlavne šok. Proste nemôžem pochopiť; je
to vylúčené - ako ste mohli prijať také nezmyselné ideje; ako ste sa mohli dať na také podivné veci, ktoré sú zjavne otrasné. Nie
sme si vedomí niektorých pojmov ako prostitúcia? A všetky tie špinavé slová čo používajú, ktoré ani nechcem teraz hovoriť,
alebo stratili svoj význam? Všetci sme si to uvedomovali, všetci sme o tom vedeli. [Nerobte to … Nemali by ste. Keď rozprávam
buďte potichu, dobre?] Stratili sme všetok rozum, že nie sme schopní vidieť čo sme si spôsobili? Nevážime si sami seba.
Spupnosť do takej miery je veľmi nebezpečná, veľmi nepredvídateľná. A Boh vie, čo môže vzísť z týchto dobrodružstiev, na ktoré
sme sa dali. Sahadža Jogínom by som povedala, dala som im rady čo sa týka niektorých ľudí – ako by mali rešpektovať
súkromie svojho života, hlavne ženy – v Amerike. Ak majú byť Šakti, musia rešpektovať svoju cudnosť. Ale je tak prekvapujúce,
keď vidíme tieto veci navôkol ako sa to všetko deje, dokonca aj po príchode do Sahadža Jogy, sa niektorí z nás pokúšajú byť
medzi tými, ktorí smerujú do pekla. Ak ich máte zachrániť, tak sa pokúste poriadne upevniť svoju pozíciu. Šrí Ganéša má štyri
ruky a ruka, ktorá drží deštruktívnu zbraň Paraša - na tú si musíte dávať pozor. To je Jeho práca a ak to zanedbávate, tá sila bude
konať a bude konať neúprosne, že napriek svojej sebarealizácii sa vám možno nepodarí zachrániť sa. Neberte svoju realizáciu
ako samozrejmosť. Pokiaľ nie je váš Šrí Ganéša upevnený, vaša realizácia nemá vôbec zmysel. Sledujte sa, máte žiadostivé oči?
Je vaša myseľ smilná? Čo očakávate od Sahadža Jogy? Mnohí si myslia, že v Sahadža Joge vás Boh žehná, a že potom musíte
získať dobré zdravie, peniaze pozíciu, a moc. Prvá vec, o ktorú musíte žiadať je čistota Ganéšu, Nirmal Ganéša. „Ó Matka, prosím
daj nám požehnanie z upevnenia čistoty nášho Šrí Ganéša princípu.” Vo vzťahoch, v správaní, v postojoch, pokúste sa posúdiť,
ste nevinní? Kristus povedal, že čokoľvek proti nemu bude tolerované, ale nič proti Adi Šakti. Ale musím vám, ako vaša Matka
povedať, že to tak nie je. Možno niektoré veci proti Mne budú tolerované, ale nič, čo je proti Kristovi, Pánovi, nič proti Šrí
Ganéšovi. Všetko čo vykonáte proti nemu, po realizácii, bude svedčiť proti vám a budete vyhostení z Ríše Boha, ako celkom
degradovaní ľudia. To je jedna vec, ktorá nikdy nebude tolerovaná, nikdy nebude odpustená, nebude prijateľná. Čokoľvek ste
vykonali v minulosti je skončené, pretože ste noví. Ale potom ako ste sa ním stali, ak sa stále oddávate nesprávnym predstavám
nijako vám nemôžem pomôcť. Napokon, Šrí Ganéša je Môj syn lebo On je čistý. Teraz nie je Mojím jediným synom - mám toľko
dcér a synov a urobila som z vás to isté ako zo Šrí Ganéšu, bez Otca, sama. Vašu Matku nepoteší nič iba čistota srdca a čistota
tela. Všetko čo je nečisté musí byť odhodené. Samotné Moje meno znamená čistota. Ste toho schopní. Ste oprávnení to urobiť.
Máte na to Kundalini. Ale prvé čo musíte urobiť je očistiť sa a o zvyšok sa nemusíte starať, Šrí Ganéša sa o to postará. Ak túto
čakru udržujete čistú, o zvyšok bude postarané. Všetky nevyliečiteľné choroby od chorôb svalstva, cukrovka, všetky
nevyliečiteľné choroby ako rakovina a iné, všetky psychosomatické problémy počnúc schizofréniou, všetky pochádzajú
z narušenej Muladháry. Keď nie sú korene v poriadku, ako môžete liečiť strom? Ak sú korene v poriadku potom má medicína
dosah na akékoľvek centrum, ktorékoľvek miesto, oblasť, na ktorékoľvek ovocie. Ale ak nie sú v poriadku korene, ako to môžete
vypracovať? Dnes ste Ma sem zavolali, aby ste vo Mne uctievali Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša vo Mne je mocná osobnosť. Keď ho
uctievate musíte si uvedomiť, že takú mocnú vec musíte v sebe upevniť a po upevnení sa musia sily Šrí Ganéšu cez vás prejaviť
silou jeho veľkosti je priaznivosť. Je to koeficient; je to formula, môžeme vedecky povedať, ktorá vyžaruje priaznivosť. Je to
magnet Matky Zeme. Ten istý magnet je vo vás, je ním Šrí Ganéša. Nechajte ma osamote a poviem vám kde je sever, juh východ,
západ. Aj so zavretými očami vám to poviem. Ako viete jestvuje mnoho vtáctva, ktoré letia celú cestu do Austrálie, na Sibír
pretože v sebe majú magnet, majú v sebe tú nevinnosť. Jestvuje toľko rýb, ktoré majú v sebe magnet. Vedci by to mali zistiť.
Rovnako je v nás Šrí Ganéša magnetický. Takže osoba, v ktorej sa prebudí Šrí Ganéša sa stane magnetická a magnet priťahuje
oceľ – nie suché lístie, to nie, ale oceľ. A oceľ je ako Guru Tattwa. Je to človek z ocele, povedala by som. „Človek z ocele” –
človek, ktorý má charakter, presvedčenie a ktorý nemôže byť ovládaný pokušeniami, je to človek z ocele. Takže tento magnet
priťahuje oceľ. Oceľ má len jednu nevýhodu, a tou je to, že je neohybná, nepoddajná, ale magnet priťahuje, čo znamená, že v oceli
vytvára tú špeciálnu kvalitu, že sa pohybuje smerom ku magnetu. Rovnako aj vy užasnete keď sa tento magnet, vo vás prebudí.



Miesto toho, aby ľudia utekali preč od vašich ašrámov budú sa utiekať k vám. Je to neuveriteľné. Nech idem do akéhokoľvek
domu, ak sa to dozvedia, Boh Ma ochraňuj – nech je to hocikde, hocijaké miesto. Takže čo je tento magnet? Je to čistá láska. Je
to čistá láska a podstatou čistej lásky je, že nezávisí vôbec na ničom len sama na sebe. Je oporou sama sebe. Je ako svetlo,
ktoré sa šíri vo svojej prirodzenosti, nechce nič, nič neočakáva. Len sa všade šíri a osvecuje srdcia druhých ľudí. Preto ich to
priťahuje. Tí čo Ma ani nevideli, tí čo Ma ani nepoznali, len pri Mojom mene, videla som to, na mieste ako Kalkata, mali sme tam
taký problém, taký zástup, že hovorili, „Musíme zavolať políciu”. Povedala som, „Nie je potrebné volať políciu, ale nejako si
poradíme.” V Pune sme mali taký dav ľudí, že ten dotyčný, čo nám poskytol halu sa preľakol. Hovoril, „Matka, dám Ti veľké
priestranstvo kde si môžete posadať, veľké priestranstvo mrzí ma to, lebo moja hala bude zničená.” Povedala som, „Nestrachuj
sa, všetko bude v poriadku.” Mali sme tam také zástupy, že ľudia sedeli na zemi, na schodoch, všade, keď som rozprávala nikto
sa nepohol ani o piaď, ako obraz. A hovorila som hodinu a pol. Presne ako obraz. Žiaden pohyb rúk, nôh, očí – nič. Len sedeli ako
na obraze. A ten pán, ktorý vlastnil tú halu nič také predtým nevidel. Počas hodiny a pol, vôbec žiaden pohyb. To čo pracuje je
magnet. Aj keď ste oceľ, tak to bude fungovať, ale ak ste magnetom bude to priťahovať takým spôsobom, že magnet nikdy
neopustia. Takže v Joge je dôležité, aby ste upevnili svoje magnety Šrí Ganéšu, ktorý je detskou osobnosťou. Dieťa, ak je tam
jedno dieťa, všetci sú k tomu dieťaťu priťahovaní. Ak nejaké dieťa zostane visieť vo vzduchu, či je Ruské, Americké alebo Arabské,
všetci si oň budú robiť starosť. Čo sa deje s tým dieťaťom? Nebudú premýšľať: to je Arabské dieťa, alebo to je Americké dieťa,
nie. Pokiaľ to nie je diabol. Akáže to príťažlivosť detí? Pretože ich magnet je nedotknutý. Ich ego sa ešte nevyvinulo. Naše ego sa
vyvinulo, muselo sa, pretože sme sa mali rozhodovať v našej vlastnej slobode, čo je správne a čo nesprávne. Takže vyvinutie ega
bolo v poriadku. Do tej miery, že sme si mali vyvinúť ego. Ale my sme ho rozvinuli príliš, a ešte prekrylo aj superego. Žiadne
podmienenosti, nič. Budeme robiť čo sa nám zapáči. Dnes nosím šortky, zajtra budeme nosiť dlhé nohavice, dobre. Potom si
ostriháme vlasy, alebo urobíme toto či ono. Žiadna podmienenosť. Aj superego bolo prekryté – egom. Toto ego by bolo
v poriadku, keby ste si zachovali svoju Ganéša tatwu. A to je sila múdrosti Šrí Ganéšu. Druhou silou Šrí Ganéšu je, že vám dáva
múdrosť. Ak stretnete farmára a veľkého profesora, alebo veľmi vzdelaného človeka a porozprávate sa s oboma - zistíte, že
farmár má ďaleko viac rozumu ako tento, bláznivý PhD. Prečo? Pretože dennodenne pracuje s Matkou zemou. Pozná živé
procesy. Vie o nevinnosti Matky Zeme. Takže nevinná osoba je tá najmúdrejšia ... Nevinné dieťa je oveľa múdrejšie ako desať
ego - orientovaných ľudí. Takže druhou kapacitou Šrí Ganéšu je, že sa stanete múdrou osobou. Keď prehovoríte, ľudia si vás
začnú všímať. Hovoríte ako Kabira, ako Nanaka. Hovoríte takým spôsobom, že ľudia začnú cítiť svojho ducha. Toto nazývame
Sahadža jogín. Sahadža jogín, ktorý postráda múdrosť nie je na nič dobrý. Príde do Sahadža Jogy je ako býk v aréne, vráža do tej
a tamtej osoby, a do ďalšej osoby. A keď sa tých troch zranených opýtate, povedia, „Ten býk, ten istý býk”. Všetci sa sťažujú na
toho istého býka. „Ach, to je ten.” Takže vám udeľuje múdrosť. Ak máte silu Šrí Ganéšu, vaše oči žiaria. Vo vašich očiach je iskra,
svetlo, keď je On vo vás osvietený; potom nemôžete pozrieť na niekoho, kto je smilný. Ale tento pohľad je taký mocný, že aj jeden
pohľad stačí, aby očistil tisíc ľudí. Len keď sa otvoria oči a vy uvidíte ako sa všetko zmení na krásne ráno z celkom temnej noci.
Pohľad môže prebudiť Kundalini. Matka Kundalini sa nemôže pohnúť, pokiaľ nedá Šrí Ganéša povolenie. Je ako kancelár, ktorý
stráži všetky čakry. Musí dať potvrdenie, „V poriadku. Vystúp. Prejdi,” ku každej čakre. A keď Kundalini stúpa, Šrí Ganéša sa
prebudí, inak Kundalini nemôže stúpať. Ale potom, keď zadrieme, Kundalini je ním pohltená. Teraz si myslíme, že sme svoju
nevinnosť stratili. Nie je ľahké ju stratiť. Je nezničiteľná. Jediné čo ste urobili je, že ste ju prekryli niečím čo bráni, aby sa v nás
prejavil princíp Šrí Ganéšu. Utlačili ste ju. Vyvinuli ste na ňu tlak. Prekryli ste ju množstvom nezmyslov. To je celé, ale nikdy
nezahynie. Je to večný princíp celého univerza. Ďalšou kvalitou osoby, ktorá je obdarená silami Šrí Ganéšu je, že On odstraňuje
všetky prekážky. Ak sa osoba takého razenia niekde nachádza, všetci ostatní ľudia, ktorí sú na blízku budú zachránení, ak sa
stane nehoda, alebo vyskytne nejaký problém, ktorý je deštruktívny, všetci budú zachránení. Zistíte, že sa to deje. On je Ganapati,
je Pánom všetkých Ganov. On vás vedie. Sahadža Joga sa nedá vypracovať bez Šrí Ganéšu. On je ten, ktorý je Sahadža. On je ten,
ktorý vytvára všetku spontánnosť na svete. On je ten, ktorý vás privedie na správnu cestu. On je ten, ktorý vám všetko ľahko dá.
On je ten, ktorý vytvára všetko čamatkars, všetky zázraky, všetky kúzla sveta. On je Ganapati. On je ten, ktorý sedí na všetkých
Ganoch, v tom zmysle, že on je ako kráľom Ganov. Ten kto poteší Šrí Ganéšu poteší všetky Bohyne a Bohov, pretože všetky
Bohyne a Bohovia sa snažia potešiť Šrí Ganéšu, takže čo viac treba? A Šrí Ganéša je veľmi chytrý. On vie, potešiť svoju Matku je
jediná prostá vec, ktorú musí urobiť. Má všetku moc sveta, aby bola Matka potešená. Je toľko kvalít Šrí Ganéšu, o ktorých by sa
dalo hovoriť. On je ten, ktorý nám dáva potešenie z jedenia. Ak jete nejaké jedlo, môže vám chutiť, nemusí vám chutiť, ale On je
ten, kto vám povie to bolo pripravené Sahadža jogínmi, vašou Matkou. To znamená, že vám dáva potešenie z jedla, ktoré pre vás
uvarili. Pretože On je láska. Dáva vám nápady - ako vyjadriť svoju lásku. Raz Ma požiadali, aby som zaspievala pieseň. Kedysi
som zvykla pekne spievať, ale po toľkých prednáškach, som svoj hlas, ako vidíte stratila. Nevedela som dobre spievať, tak sa Mi
zdalo. Jedného dňa Ma požiadali zaspievať pieseň a Ja som si spomenula na jednu pieseň a zaspievala som im ju. A asi po roku



na programe, povedali, „Matka chceme Ti zaspievať pieseň.” Táto pieseň bola každému neznáma, neviem odkiaľ ju získali, odkiaľ
mali melódiu. Začali spievať tú istú pieseň. Toľká radosť, zaplavili Ma slzy. Nedokázala som tú radosť ovládnuť. Všetky tieto
pocity radosti sú vynálezom, ktorý produkuje Šrí Ganéša. Má veľa práce, aby vytváral vzťahy, nádherné. Ako? Na narodeniny
dieťaťa, čo povieme? „Tak teda zajtra ráno ti vtáčik prinesie darček.” A dieťa vstane a nevidí žiadneho vtáčika. Je to jedine
Ganéša, čo nám dal ten nápad. Môžeme povedať, že je Santa Klaus. Dáva vám spôsoby a nápady a vraví vám ako jemne
vybudovať vzťah, čistý vzťah. Ako skrývať, ako zabalíte malý darček, len ho tam položíte a osoba, pre ktorú je, ho zbadá, „Ó Bože.”
A vidíte tie kvetiny, ktoré zrazu vynesiete, dáte ich sem, je to všetko snaha Šrí Ganéšu, Jeho spôsob, Jeho nápad. Zo stvoreného
kvety vyjadrujú podstatu Šrí Ganéšu. A podstata Šrí Ganéšu pochádza z podstaty Matky Zeme, je to vôňa. Takže osoba, ktorá je
obdarená požehnaniami Šrí Ganéšu vonia, niekedy ako čandan, niekedy ako ruže, niekedy ako gardénia. Proste neviete odkiaľ sa
tá vôňa šíri. Tá vôňa prichádza od Šrí Ganéšu a to tým magnetom vo vás. Taká osoba vonia, šíri vôňu po celý čas. Šrí Ganéša šíri
rôzne vône od takej osoby. A tak môžete cítiť, kedy je váš Šrí Ganéša v poriadku. Toto Božstvo vo vás by sa dalo popisovať do
nekonečna. Je tam usadený, je tam po celý čas, čaká kedy ho očistíte, aby vztýčil hlavu, ako lotos v bahne. Pomôžete tomu
rešpektovaním a On tam bude, vôňa vo vás. To je tak dôležité pre túto krajinu kde sme vztýčili hlavu bez odovzdania sa Viráte,
kolektivite, Šrí Krišnovi. Vztýčili sme hlavu, so Šrí Ganéšom ju skloníme, za všetky požehnania, ktorými nás Boh obdaril. Všetka
spupnosť zmizne pri lotosových chodidlách Šrí Ganéšu. Dá nám múdrosť. Dá nám zmysel pre chápanie. Dá nám silu prekonať
našu spupnosť, ktorá je v nás. On je ten, ktorý daruje poznanie. On je ten, ktorý nám dáva svetlo. Mnohí ľudia v Indii tiež uctievajú
Šrí Ganéšu, dookola „Šrí Ganéša, Šrí Ganéša, Šrí Ganéša, a robia rôzne smiešne veci. Je to - akoby ste sa zbytočne podvádzali. Je
tak jednoduché upevniť v nás Šrí Ganéšu. Ale pochopte, že je nevyhnutné, aby ste vy ľudia, ktorí ste Sahadža jogínmi upevnili Šrí
Ganéšu, čo je vo vás tichá sila, nerozpráva. Je to tichá sila, ktorá koná. Je to proste dynamická sila bez nejakého hluku, bez
nejakého cirkusu. A to je to, čo by som dnes povedala, keď som povedala všetky tie veci od srdca, že vy Sahadža jogíni v sebe
upevníte Šrí Ganéšu. A od vás sa bude šíriť taká sila, že aj ostatní budú schopní upevniť svojho Šrí Ganéšu v tejto krajine. Nech
vás Boh žehná. Nazvime ju Gauri. Dnes je deň Šrí Ganéšu čiže Gauri je to meno. Ahoj. Teraz na deň Diwali uctievať Šrí Ganéšu
a v ten deň aj Šrí Lakšmi, takže deň keď uctievame Šrí Ganéšu, musíme uctievať aj Šrí Lakšmi, takže dnes ju pomenujem Lakšmi.
V poriadku? Ďakujem. Pozri na toto malé bábätko, neplače. Ty si také veľké dievčatko. No pozri malé bábätká neplačú. Ty si
veľké dievča …prečo plačeš? A čo máš obuté na nôžkach? Pozrime sa. Robia hluk? Nie? Môžeme ti obstarať lepšie. Pozrime sa
aké veľké máš nôžky. Pozriem sa. Sú veľmi drobné všakže. Si veľké alebo malé dievčatko? Malé? Nie, nie je veľká, dokáže sa
postaviť? Pozrime sa. Haló. Pristúp, poď sem. Čo s ňou je? Vždy je takáto? Pomenujeme ju Siddhi. To je sila. Siddhi je dobré
meno. Dobre. Nech vás Boh žehná. Bude v poriadku. Pozrite na to. Odfoťte to. Nech ťa Boh žehná, nech vás žehná. Postav sa. V
poriadku. Musíš vstať. Poď sem, poď sem. Ach. Pomenujeme ho Vinayaka. To je meno Šrí Ganéšu, Vinayaka. Kto tam ešte je? No
poď. Ahoj. Pomenujeme ho Ganapati. Nech ťa Boh žehná. Poď sem. Pomenujeme ich Gauri a Ganéša. Gauri a Ganéša. Môžeš
prísť? Ganéšove ďalšie meno je Omkara. Pomenujeme ho Omkara. Nech ťa Boh žehná. Poď sem. Dobre. Teraz si Omkara. V
poriadku? Dobré meno, Omkara. Tak teraz... Ramma. Ramma je meno bohyne Parvati. Je to meno matky Ganéšu, Ramma.
Ramma je tá, ktorá hrá v srdci. Džanaki. Džanaki. Šarmila, Šarmadayini, Šarmila, Šarmadayani Šarmadayani je rieka blaženosti.
Rieka slasti. Darkyňa blaha. Šarmila je meno Bohyne. Ona je darkyňou blaha, Šarmadayani, je darkyňa blaha. Nech ťa Boh žehná.
Môžete pristúpiť a pomôcť pri pudži. A pošlite mi deti. Poďte, umyte Moje Chodidlá. Poďte, obaja, poďte. Najskôr si vyhrňte
rukávy, dobre si vyhrňte rukávy. Dobre. Oboma rukami. [Jogín: Pozdravujeme toho, ktorý sa inkarnoval ako minulosť. Bhuta
bhava.] Celá ľavá strana. On je základom ľavej strany, takže budete rozumieť, čo hovorí. On je ľavá strana, je minulosť. “Bhuta” je
“minulosť”. Nie, … najskôr povedzte význam. Potom povedzte toto, tak budú rozumieť, tak sa to dá zapamätať, dobre? Najskôr
význam. Teraz ako druhé povedzte. “Bhuta sangha” znamená všetko čo bolo stvorené. “Bhuta sanghana videha manah”:
“videha” znamená “v tele”, “manah” znamená “v srdci toho tela,” v sanskrite. V srdci. “Bhutatmanaha”. Atmana je Duch. “Bhut”
znamená “stvorený”: čokoľvek stvorené, On v tom sídli ako Duch. “Bhutatmanaha.” Teraz by som rada povedala, že je to Šrí
Ganéša, ktorý je Omkara, ktorý je vibráciami. On je teda pravda. Čo hovorí je pravda, to, čo hovoria vibrácie je pravda. On je
pravda. Omkara sú teda vibrácie, ktoré sú Šrí Ganéšom. “Paramadhama”. Priveľa. Priveľa. Radšej odoberte. Teraz uviažte tieto.
[Hindi] Nech si urobia fotografie. Môžete teraz prísť? Opatrne. Môžete to uviazať? Vyhli ste sa pri fotení tomuto? Vyhli ste sa?
...ukazujte? Nie, nie, dajte to preč, tamto. To je dobrá fotka, dobre? Toto je hrozná fotografia s hlavou Šrí Ganéšu. Nech vás
všetkých žehná Boh. Ó Bože … wow, nádherné. Ďakujem. Od talianskych sahadža jogínov. Pre Mňa to je príliš. Veľmi pekne
ďakujem. Čo je to? Wow, nádherné! Veľmi pekné. Odkiaľ to máte? Oh, vidím, je to veľmi dobré. Čo je to? Ona prišla až z Austrálie?
Ah! Z Rakúska! Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Aké je to nádherné. Nádherné. Ďakujem vám veľmi pekne.



1989-1225, Vianočná Pudža: Pred Sebou Máte Krista

View online.

Vianočná Pudža, Púna, India 25. decembra 1989 Dnes sme sa tu zhromaždili, aby sme oslávili narodenie Krista. Keď
premýšľame o jeho narodení, každý vie, že sa narodil na veľmi skromnom mieste a celý život žil veľmi skromne. A tiež ako
sahadža jogíni viete, že bol inkarnáciou Šrí Ganéšu, čo je podstata nevinnosti, a bol ukrižovaný kvôli hlúpemu chápaniu
zaslepených ľudí. Bol večným dieťaťom a je veľmi smutné, že keď hovoríme o Kristovi a o kresťanstve, cítime, že kresťanstvo išlo
presne naopak, ako ide Kristus. Ak jedno je konštrukcia, tak druhé je deštrukcia a ak jedno je nevinnosť, druhé je prefíkanosť. Ak
sa pozriete na kresťanské národy, je veľmi prekvapujúce, kam sa až kresťanstvo dostalo vo svojej praxi. Je to veľmi
prekvapujúce, že tu nevinnosť nemá miesto, žiadnu úctu, cudnosť tu nemá miesto, žiadnu úctu, to, čo bolo podstatou Krista. Bol
z nej vytvorený. Niekedy je to prekvapujúce, ako tieto takzvané kresťanské národy tak veľmi Krista ohovárali a ako zničili toľkých
ľudí so svojimi hlúpymi myšlienkami, ktoré dovoľujú ľuďom dopriať si všetky možné špinavosti. A druhá vec je veľmi dôležitá,
vidieť, ako sa narodil vo veľmi skromnom príbytku, ako veľmi skromne žil. Bol synom tesára, tak žil ako tesár, ale v západnom
živote sú ľudia tak materialistickí a pre nich žiť v bohatstve, predvádzať sa svojím majetkom a drancovať ľudí, drancovať jednu
krajinu za druhou kvôli materiálnemu zisku je bežnou vecou. Tak isto necítia, že to nie je správne a sú na to dosť hrdí. A treťou
veľkou vecou o Kristovi je, že chcel, aby sa ľudia navzájom milovali a boli skromní, ale aroganciu a krutosť, ktorú človek vidí u
kresťanských národov, nemožno pochopiť, ako by mohli byť blízko Krista. On o tom povedal: „Blahoslavení tí, ktorí sú pokorní.“
Kde žijú títo pokorní ľudia? Nie sú v západných krajinách, ani v krajinách kde uctievajú Krista, kde sú postavené chrámy,
postavené na jeho počesť a kde uctievali Matku po veľa rokov. Aké hriešne je toto urobiť Kristovi. Najväčším hriechom je hovoriť,
že nasledujeme Krista a robiť pri tom všetky tieto hrozné veci. Všetci takíto ľudia pôjdu do najhoršieho pekla, bezpochyby.
Možno si to neuvedomujú, ale už do neho idú, už majú tento problém. Sú horší ako tí, ktorí ukrižovali Krista, toto je každodenné
ukrižovávanie. Takže dnes je veľká príležitosť na oslavu narodenia Krista, ktorý prišiel na túto Zem pomôcť nás vzkriesiť, hovoriť
o Duchu Svätom. Niesol celú ťarchu ľudí, všetko, ale výsledok tohoto života je taký hrôzostrašný, že sa niekedy obávam a dúfam,
že neurobia niečo také aj Mne. Ľudia na západe majú také hlúpe myšlienky, že každý rozumný človek môže vidieť, že sú
emocionálni, romantickí, nezmyselní. Nemajú žiadnu sebaúctu a nasledovať Krista s takýmto postojom, myslím, že nemajú
žiadne povolenie, žiadne právo, ale deje sa to. Vy ste sa znovu narodili, ako Kristus povedal: „Musíte sa znovu narodiť.“ Dosiahli
ste stav, o ktorom Kristus hovoril. Ste zvláštni ľudia. Musím povedať, že som v to nikdy nedúfala. Prvé stretnutie bolo tak hrozné,
že som nemyslela, že sa mnohí z toho nedostanú, ale mnohí z vás sa z toho dostali a skutočne ste dali lesk Kristovmu menu,
nepochybne. A vydržali ste. Teraz by som vás požiadala, aby ste vedeli, že ste sahadža jogíni a že ste nasledovníkmi Krista. Ste
gnostici, ako bolo napísané, ste tí, čo vedia, a preto musíte pomôcť ľuďom v ich emancipácii. Je veľmi prekvapujúce, že západný
život, hlúpe, deštruktívne myšlienky nezabili nevinnosť. Ako oblaky, sú tam všetky vplyvy, ale ak raz Kundalini vystúpi, tak
nevinnosť sa sama začne prejavovať. Povedala by som však, že táto zamilovanosť musí preč. To je najviac nekresťanské, lebo
ako vidíte jeho život, bol to život „tapasviho“, človek, ktorý žil veľmi odpútaným spôsobom, nisanga. Takže sahadža jogíni, ktorí
prichádzajú z kresťanského života, musia pochopiť, že ak sa toho zbavia, tak by mali byť takí. Ale naopak, vidíme záujem o
sobáše, záujem o rôzne podobné veci a po sobáši, je toho príliš veľa. Je to tak veľmi, až je to absurdné, v Sahadža joge je to
absurdné. Je to jeden zo životných štýlov, je to v poriadku, jedna časť, nie je to všetko a zakrýva to celú osobnosť, kresťanskú
osobnosť. Nie je to tak s moslimami alebo s hinduistami, to som videla. Tiež som vydatá. Ale neprekrýva to celú moju bytosť.
Ako by mohlo? A to je problém, že keď raz začal manželský systém, všetko začína: „Ó, stalo sa to veľmi dôležité“ a ja stále čelím
problémom. Ak sa vykoná sobáš, potom začnú chodiť listy: „Toto sa stalo môjmu manželstvu.“ Musia sa sobášiť! Nikto nie je
taký, povedzme, že jedno skončí, nemôžu žiť bez manželstva, jednoducho nemôžu. Kristus sa nikdy neoženil. Nemôžu mať toto
„tapasvita“ a veľmi na tom závisia, zničia svoje manželky, zničia svojich manželov, zničia Sahadža jogu. Odvedie ich to. Ale je to
niečo prekvapujúce - kresťanská myseľ úplne minimalizuje dôležitosť Sahadža jogy. Neviem odkiaľ beriete tieto myšlienky. Je to
presne naopak, ako hovoríte, presne naopak. Nie je žiadna podobnosť medzi životom, ktorý Kristus myslel, aby ľudia viedli, a
životom, ktorý vedú. Takže pre sahadža jogínov je nevyhnutné mať dôstojnosť a zmysel a musia vedieť, že sú upevnení v
Sahadža joge a manželstvo a všetky tieto veci sú vedľajšie. Nie je to koniec života. A keď vidím, že sa to deje v Sahadža joge,
som dosť prekvapená. Musím sobášiť ľudí, lebo verím, že človek by mal viesť riadny manželský život. Lebo ak sa dáte na
sanyasa bez toho, aby ste prešli manželským životom, môžete byť veľmi pokryteckí. Ale to neznamená, že manželstvo je všetko.
Nie je to také dôležité, je to len niečo, čo sa má stať. Nie je to dôležitejšie ako akákoľvek pudža, nie je to dôležitejšie ako modliť
sa ku Mne, nie je to dôležitejšie ako meditovať, nie je to vôbec dôležitejšie ako jesť vaše jedlo. Viem, že čím viac to robíte, tím
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viac upadáte do tej istej pasce, z ktorej som vás vytiahla. Tak ako som raz ľuďom hovorila, čo majú robiť s kastovým systémom,
ktorý máme v Indii. Takže v spoločnosti sahadža jogínov by to mala byť len jednodňová alebo najviac dvojdňová záležitosť. Ale
toľko dôležitosti manželovi, manželke, sobášu, potom riešenie ich problémov, bolí ma z toho hlava. A vždy prídu: „Vieš, moja
žena je taká a sestra manželky je taká a maželkine toto.“ Myslím, že človek by sa mal hanbiť čo i len vysloviť „moja žena“. V Indii
tak nikto nehovorí. Myslím, že nikto by nepovedal „moja žena“. To sa nerobí. Najviac povedia „matka mojich detí“ a ak nemáte
deti, tak nepovedia nič. Takže toto je záhuba, z ktorej ste vystúpili. Prosím, snažte sa pochopiť. Vyšli sme z pekla, mali sme úplne
zlé myšlienky, vyšli sme z toho, teraz buďte dôstojní, buďte rozumní. Prehnaná dôležitosť veciam, ktoré sú tak nedôležité, vám v
živote nedovolí vyrásť veľmi vysoko. Nehovorím však, aby ste sa nesobášili, vy musíte. Samozrejme, ak máte sahadža jogínku,
ktorá je tiež dobrou sahadža jogínkou a vie o Sahadža joge, samozrejme, to vám veľmi pomôže, určite. Získate oveľa viac síl, viac
porozumenia, viac radosti a to je veľmi dobré, ale celý vzťah je tak dôležitý, malé drobnosti, jednoducho to neviem pochopiť.
Potom som videla, že ak sa dievčatá zamilujú do muža, za ktorého sa vydajú, tak koniec. Muž skončil, žena skončila. Dnes
využívam túto veľkú príležitosť, aby som vám povedala, že Kristus sa narodil Immakuláte (nepoškvrnenej) a takto som vám dala
vaše druhé narodenie a ste tak čistí. Takže všetky nečistoty musíte jasne vidieť. Viem, že ich nemáte radi, ale stále sa kde-tu
priplazia. Samozrejme, v spoločnosti, viete v západnej spoločnosti, kde nie je rodina, žiadna manželka, nič také, takže je to o
málo lepšie ako toto - ale opäť sa zaseknete. Ak máte vystúpiť na túto úroveň, musíte sa vzdať schodiska. Myslíte si, že ste veľa
dosiahli, lebo máte usadenú rodinu, usadené deti a stále sa trápite len kvôli svojim deťom. Nie, to je ďalšie pokušenie. Je to veľké
pokušenie. Takže pri veľkej príležitosti narodenia Krista si musíme sami sebe povedať, že sme odovzdaní Sahadža joge, to je
hlavná vec, všetko ostatné je vedľajšie. Dúfam, že budete rozumieť, že teraz sme na vrchole vlny, z ktorej skočíme na druhú vlnu,
ktorá bude oveľa vyššia ako táto, ale musíte byť toho hodni. Ak nie ste spôsobilí na moreplavbu, utopíte sa. Takže si musíme
rozvinúť túto spôsobilosť a Krista máme pred sebou. To je život, aký to bol život! Žil ako človek, pokorne a aký to bol život! A ako
pravdivo a priamo všetko povedal, tak jasne. Rovnako aj vy budete mať svoju silu, keď budete vedieť, že ste oveľa viac ako
manžel, manželka a ste oveľa viac ako vaša národnosť. Ste vyššia osobnosť, sahadža jogín, prebývajúci v blaženosti Kráľovstva
Božieho. To je požehnanie, nie požehnanie rodiny a požehnanie detí, ale požehnanie Boha. Nech vám Boh žehná!



1989-1230, Za 10 rokov môžeme zmeniť celý svet, Pudža v Brahmapuri

View online.

Za 10 rokov môžeme zmeniť celý svet, Pudža v Brahmapuri Brahmapuri Pudža. Brahmapuri (India). 30. decembra 1989. Je mi
ľúto, čo sa včera stalo, ale myslím, že začala vojna medzi zlom a dobrom a nakoniec dobro preváži. V týchto moderných časoch
obyčajne prevažovalo zlo nad dobrom, ale teraz, v Krita juge, bude zlo úplne porazené dobrom a nielen to, dobro sa bude všade
šíriť. Zlo má schopnosť zachádzať do extrémov a potom úplne vypadne z evolučného procesu. Keďže sú slepí, tak nemôžu vidieť
dobro, a preto sú zlí. Ak by videli dobro, tak by sa vzdali svojho zla. V našej krajine, ktorá je krajinou jogy - obzvlášť v Maharaštre,
ktorá je krajinou svätcov, som s prekvapením počula, že sú ľudia až takí. Zdá sa, že jedným zo skutočných zdrojov týchto
nezmyslov je Radžníš, hrozný človek, lebo tu organizoval výstavu, ktorá úplne osočuje všetky božstvá, a pri tom hovoril
všemožné špinavosti a myslím, že miestny hlavný minister je s ním tiež jedna ruka a títo všetci sa snažia dokázať, že Boh
neexistuje, že duchovnosť neexistuje. Chcú presadiť, že veda je všetkým. My v Indii nemáme dedičstvo vedy, my máme dedičstvo
duchovnosti. Myslím tým, že nikto v tejto krajine nie je známy ako veľký vedec. Nikto nevynašiel žiaden zvláštny vynález a to, ako
to organizujú v mene vedy, len sotva niekto urobil niečo vo vede. Takže je to zlo, ktoré na seba vzalo túto novú formu rozprávania
o vede a osočovania Boha. Samozrejme, to isté sa deje aj na západe vo veľkej miere, ale nie až v takej. Nezavrhli všetko, čo bolo
duchovné. Ale tu na to idú bezhlavo, tých zopár, čo sú tam, veľmi, veľmi málo, ale sú tam. Takže je to veľmi zlý rast v tejto krajine,
neprežije to viem, nemôže to prežiť, lebo táto krajina je tak plná duchovnosti. Pretože sa ľudia na západe dali na vedu, stratili celú
kultúru spoločnosti. Neexistuje kultúra spoločnosti. Etikety sú obmedzené na vidličku a lyžicu alebo ako druhému pogratulovať.
Žiadna kultúra. Je to úplne povrchné, skutočne tam niet nič hlbokého. Lebo sa dali úplne na moderné alebo môžeme povedať, že
je to priemyselná revolúcia ľudí, dali sa na toto všetko a stratili kontakt s realitou. Kultúra akejkoľvek krajiny môže prežiť len na
duchovnom základe. Veda o tomto nevie hovoriť a má tak veľa obmedzení a dokonca nedokáže odpovedať ani na zopár
jednoduchých otázok, ktorým čelí. Predovšetkým netušia, čo je láska, nemajú predstavu, čo je všeprenikajúca sila. Vy všetci ste
to teraz cítili a viete, čo to je a viete, ako to použiť. Za týchto okolností teda zisťujem, že tí, ktorí sú v Sahadža joge priemerní,
nemôžu veľa pomôcť pre upevnenie dobra. Musíte byť vo vnútri veľmi čistí, musíte byť vo vnútri veľmi silní a musíte byť
mimoriadne citliví. Takže nestrácajme svoju energiu, svoju pozornosť na povrchných a nezmyslených veciach. Musíme sa z toho
dostať a musíme sa stať ľuďmi, ktorí sú odpútaní, odpútaní od všetkého, čo robí problémy. Ak máte odpútaný pohľad na všetko,
tak budete mať taký život, ktorý vyživí vašu spoločnosť, ktorá je teraz chorá, je to chorá spoločnosť, je to upadajúca spoločnosť.
A pre úpadajúcu spoločnosť potrebujete ľudí, ktorí sú morálne veľmi silní, ktorí sú ohromne čistí a ktorí vedia všetko o Sahadža
joge. Na západe je priemernosť v Sahadža joge veľmi bežná, veľmi bežná. Sú tak veľmi vtiahnutí do svojich osobných problémov,
že nemôžem pochopiť, ako vyrastú z toho nezmyselného osobného nazerania. Takže každý si musí uvedomiť, že celý strom,
ktorý navonok tak veľmi vyrástol vďaka priemyselnej revolúcii, musí hľadať svoju vlastnú výživu v duchovnosti, ktorá je v Indii.
Bezpochyby. Duchovnosť bez rozvoja nemá význam. Duchovnosť musí mať vonkajší vývoj, inak sa stratí v Matke Zemi. Musí
klíčiť a musí ukázať výsledky, ktoré sa bez pochybností ukazujú. Indickí sahadža jogíni sa to snažia ukázať toľkými spôsobmi,
napriek tomu, že sú v tom dosť pomalí. Takže je to niečo smiešne, že ľudia na západe sú dosť pomalí, sahadža jogíni sú vo svojej
duchovnosti dosť pomalí a v Indii sú ľudia dosť pomalí vo svojom vonkajšom prejave. Pokiaľ skutočne nevynaložíme nejaké
sústredené úsilie, tak to nebude fungovať. Takže dúfam, že keď sme rozposlali listy, neprišli sme sem pre zábavu, ale kvôli
odovzdaniu a kvôli svojmu vzostupu a toto je púť. Voľne rozprávať, rozprávať o maličkostiach, hádať sa navzájom, to,
samozrejme, neprichádza do úvahy. Ale dominancia, hrozná dominancia falošnosti, len si predstavte, že ste lídrami alebo: "Prečo
je on líder?" viete, to ukazuje, že ešte nie ste toho hodní. Takže spôsobilosť lode je veľmi dôležitá, ak má zvládať turbulencie
mora. Ak nedokáže zvládať turbulencie mora, tak definitívne nie je vhodná na more a je úplne zbytočná, lebo nedokáže prejsť.
Rovnako aj vy, ak máte niečím byť, musíte to tak vypracovať, že sa skutočne stanete spôsobilými na prekročenie tohoto oceánu
ilúzií, a tak by ho mnohí mohli prekročiť s vami. Ako v Indii začali s centrom na každom mieste, v každom dome, v každej rodine.
Ak pozvú ľudí, tak nehovoria o ničom inom, len o Sahadža joge. Teraz môžete všetci ísť a hovoriť o tom, dávam vám povolenie
povedať im, že som prišla, niet čo skrývať. A vy musíte ísť a otvoriť dvere mnohých kostolov a mnohých chrámov a mnohých
organizácií a povedať im, že som tam. Teraz prišiel čas, môžete to jasne vidieť, je to tak jasné. Predtým som hovorievala: "Nešla
by som do novín, to a tamto nie je dobré, vypracujme to." Ale teraz to zašlo tak ďaleko, že musím povedať veci a poviem ich
veľmi otvorene, poviem im. Ale chcem, aby ste všetci boli takí, aby nikto na vás neukazoval prstom, hovoriac: "Ó, to je sahadža
jogín. A ako sa tento sahadža jogín správa!" Ak je niekto hlúpy a nevypracúva to, je lepšie sa takého človeka zbaviť. Alebo mu
pomôcť a povedať mu: "Musíš ísť. Nemôžeš byť tu, nechceme tu polovičatých ľudí. Chceme výnimočných, čistých ľudí." Čistota je
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hlavná vec, ktorú musíme mať. Ak ste čistí, tak sa nemusíte trápiť, potom sa o vás postarám. Ale čistota mysle, čistota srdca a
čistota pozornosti - tieto tri veci sú veľmi dôležité. Keď sa to vypracuje, budete prekvapení, že okamžite vyrastie kolektivita.
Medzi sahadža jogínmi je tiež tendencia stále sa vracať k tomu istému materializmu a snažíte sa mať svoj vlastný dom, svoju
rodinu, svoje deti - istý druh nezmyslu. Musíme byť v ašrámoch a musíme to vypracovať, musíme to nádherne vypracovať, aby
sme všetci v ašráme žili šťastne. Ale zisťujem, že ľudia to stále nemôžu takto vypracovať. Viac ich zaujíma ich práca, zaujímajú
sa o svoje veci. Ak raz žijete v ašráme, vidím, že dostávate všetko. Ale ak nechcete požehnania od Boha, ako vám môže niekto
pomôcť? Je teda potrebná obrovská obeta. Samozrejme, ako viete, v Sahadža joge ja od vás nepotrebujem žiadne peniaze, ale
obetovanie je veľmi dôležité, obetovanie nezmyselných ideí, ktoré máte. Všetkými spôsobmi musíme ukázať, že sme sahadža
jogíni. To, ako sa obliekate, to, ako žijete, to, ako myslíte, to, ako sa správate, to, aké máte medzi sebou vzťahy a to, ako vediete
svoj manželský život a to, ako sa staráte o svoje deti. Pokiaľ nemáte čistotu, svetlo lásky nebude svietiť, svetlo lásky nebude
svietiť. Svetlo lásky musíte absorbovať do seba. Ale nemôžete, pokiaľ nie ste čistá osobnosť. A túto čistú osobnosť si rozviniete
pomocou vašej meditácie, tvrdou prácou. Je to otázka niekoľkých rokov. Za desať rokov môžeme zmeniť celý svet, za desať
rokov! Ale musíte byť skutočne veľmi odovzdaní. Ste to vy, kto ho musí zmeniť, nie ja. Vy to musíte vypracovať, nie ja. Urobila
som, čo som mohla, ale za desať rokov by malo byť možné, že každý sahadža jogín by sa mal stať ohromnou silou Sahadža jogy.
Takže, prosím, skúste sa vyhnúť všetkým priemerným. Ak objavíte priemernosť, tak lídri ich musia napraviť, všetkým to treba
povedať. Netolerujte. V tejto veci nemusíte byť veľmi mierni. Musíte im úprimne povedať: "Pozri, si veľmi priemerný človek pre
Sahadža jogu. Sahadža joga nie je pre priemerných. Nie je pre hlupákov, nie je pre sprostých, je pre tých, ktorí sú pripravení
obetovať všetko pre pravdu." Títo ľudia hovoria: "Prečo nejdete cestou vedy?" Ja hovorím: "Prečo nejdete cestou pravdy?" Dajte
sa na pravdu. Veda nie je pravda. Dnes by sa mohla javiť, zajtra sa stratí. Dnes si možno myslíte, že je správna, no každá
hypotéza je spochybnená, každý zákon, ktorý je spochybnený, nie je zákonom. Musíte použiť Sahadža jogu v každom praktickom
živote, všade. Ale v žiadnom prípade v tom nemáte byť fanatickí. Ako napríkad, videla som ľudí, ktorí začali dávať vibrácie alebo
si začali dvíhať ruky na bandhan, aj keď tam sedím, tak to robia. Nie je na tom nič hlúpe, musí to byť veľmi vznešené, primerané a
slušné. Ale na to skutočne potrebujeme kvalitných ľudí. A musím povedať, že je potrebná úplná poslušnosť. Indom som už vtedy
povedala, že musia pre nich urobiť správnu vec. Jednoducho ma v tom čase vôbec nepočúvali, povedali: "Matka, prečo to chceš,
vieš, budeš mať problémy a tak podobne." Ak by ma vtedy počúvali, teraz by nebol žiaden problém. Ale musíte ma počúvať, čo
hovorím, nedávať mi vysvetlenia, nedávať mi logiku. Lebo viete, že viem všetko. Viem všetko. Máme pre vás niečo dobré, zoznam
sobášov. Ale manželstvo nie je až tak dôležitá vec, ako si myslíte. Nie je to pre vás až tak dôležitá vec, aby ste jej venovali celú
svoju pozornosť. Je to len tak mimochodom, lebo manželstvo musíte mať, tak preto. Niekedy dokonca ani nie je potrebné. Ale vy
ho musíte mať a potom jednoducho nechcem čítať plno listov o vašom manželstve, o vašich deťoch. Nič o Sahadža joge. Ak ste
odpútaní, tak nech má vaša žena akékoľvek kvality, neupadnete, akékoľvek kvality má váš manžel, neupadnete. Takže človek by
sa mal zaujímať o to: Čo robíme? Čo sme dosiahli? Čo dáme svetu? Pre mňa ste mojimi nástrojmi. Nemám koho požiadať. Ste
mojimi nástrojmi a vy to musíte vypracovať. Nie ste pre mňa zbytočnými ľuďmi, tvrdo som pre vás pracovala, veľmi tvrdo. Tak,
prosím, nemrhajte tiež mojou energiou a snažte sa byť dobrými sahadža jogínmi v každom možnom smere, v každom smere by
ste mali byť odovzdaní, v každom smere by ste sa mali snažiť mať veľmi vysoké kvality. Videli ste, ako sa ľudia stávajú násilnými
a násilnosť je na vzostupe. Samozrejme, že toto možno nebude pokračovať, ale je to jeden zo znakov, na čo musíme byť
pripravení, byť veľmi silní, veľmi silní ľudia a som si istá, že to bude fungovať. Hodili minimálne 400 kameňov, možno aj viac
podľa policajného záznamu, a veľmi málo ľudí bolo zranených. Čo to znamená? Že je tu niekto, kto sa vyhýba všetkým týmto
problémom. Čo sa týka našej ďalšej cesty, rozhodla som sa, že nepôjdeme to Atith, lebo je tam komisár, ESP mi povedal, že je
lepšie tam neísť, je to veľmi - tí ľudia sú veľmi zlí a sú to kriminálnici. Takže teraz až do volieb sa budú takto správať. Po voľbách,
samozrejme, pôjdu dole. Mali by ste teda vychádzať z porozumenia času a priamo do Sangli, takže pôjdeme do Sangli, tam
budeme mať pudžu, môžete nakupovať, čo chcete a odtiaľ pôjdeme do Ganapatipule. Ale nie je to zábava, nie je to zábava. Je to
náš vývoj. Inak budete prichádzať do Indie a vracať sa s tými istými prázdnymi rukami. Chcem, aby bol každý maximálne aktívny
vo svojej sfére života, hovoril o Sahadža joge. Musíte nosiť moje odznaky, musíte nosiť moje prstene, musíte nosiť moje retiazky,
tak, aby sa vás ľudia pýtali: "Kto to je?" Potom by ste mali povedať: "Ona je Duchom Svätým". Môžete povedať" "Myslíme si, že je
Duch Svätý". Uvidíme, čo sa stane. Je to vážna vec, cítila som, že k vám mám hovoriť a musíme byť veľmi, veľmi opatrní v tom,
ako sa na seba pozeráme. Musíme si uvedomovať, musíme si byť vedomí sami seba a toho, čo sa deje. Veľakrát som vám to
hovorila, musíme si uvedomovať, kto sme a čo sa deje. Ale ak je dôležitá vaša práca, všetko ostatné je dôležité, ako vypracujeme
Sahadža jogu? Musí tu byť vedomie a s vaším vedomím sa svetlo rozšíri. Ale to nie je tiché, musíte o tom hovoriť. Výrečnosť je
potrebná, musí to byť výrečné, celé vaše svetlo musí hovoriť. Svetlo musí povedať, svetlo sa musí vyjadriť a musí to byť veľmi
presvedčivé. Pozrime sa, koľkí si po tejto tour upevnia nové veci. Podľa môjho názoru je zatiaľ 50% sahadža jogínov na západe



stále dosť priemerných. A 25% z nich to len využíva. Ak môžu dostať niečo zadarmo, tak to radi urobia. 25% ľudí je takých. Je to
veľmi smutné, ale je to tak. Ale musím povedať, že Indovia sú chudobní, ale nikdy nič neurobia, nikdy si nič zadarmo odo mňa
nevezmú, nič. Neurobia to, majú veľkú sebaúctu. A to si musíme rozvinúť, túto sebaúctu. Napríklad, videla som, mala som dom v
Hounslow, všetci tam prišli a zostali tam bezplatne. Teraz máme dom v Shuddy Camp, kde všetci chodia, všetci, ktorí nemajú
prácu, a zostanú tam. Je to tak nezmyselné. Tak sa obávam otvoriť akýkoľvek ašrám v Londýne, lebo to bude to isté. Ak môžu
mať z toho výhody, tak tam radi prídu. Radi by si odniesli aj lyžičku. Myslím, že pre sahadža jogína je hanebné takto sa správať.
Musíme mať úplnú sebaúctu a musíme pochopiť, že sa musíme obetovať, niečo pre to urobiť. Pretože toto je posledná etapa,
povedala by som, keď s vami o tom všetkom budem hovoriť v nádhernej atmosfére tu na brehu rieky Krišna. Musíme chápať, že
keď rieka tečie, vytvára zvuk, vytvára zvuk, aby ukázala, že existuje. Ale my nie sme len rieky, sme všetky pohoria, rieky, sme
všetko vo vesmíre. A náš prejav je ako veľká nula, akoby sa Matka Zem vyprázdnila. Je čas, aby sme sa sledovali a videli, čo je s
nami zlé. Veľmi dôležité. Musela som to zopakovať znova a znova, ale nerada to hovorím, lebo vás veľmi milujem a veľmi sa o
vás starám a vy ma tiež milujete. Ale milovať ma nestačí, musíte milovať sami seba a vážiť si samých seba. Jedine vaše Ja to
vypracuje. Ako povedal Šivadži Maharadž: "Swa-dharma radžja." "Musíte si rozvinúť náboženstvo svojho Ducha." Toto máme
urobiť, rozvinúť náboženstvo svojho Ducha. A keď sa to stane, tak sa celý svet môže úplne emancipovať. To je naša práca a ak
zlyháme, tak je to zodpovednosť sahadža jogínov a nikoho iného. Takže každému musím povedať, že vás nemusím potešiť, vy
musíte potešiť mňa. Ľudia reagujú na drobnosti, kvôli maličkostiam sa cítia zle. Ak sa na niekoho neusmejem, tak sa cítia zle.
Kvôli maličkostiam sa cítia zle a reagujú. Nech poviem čokoľvek, tak reagujú. Ako teda do vás môže niečo vojsť? Ak je tu taká
konvexnosť, ako to absorbujete? Je dôležité, aby ste sa pokúsili absorbovať s pokorou, s porozumením. Teraz ste sahadža jogíni,
viete, ja som Adi Šakti, máte fotografie, vedeli ste, že som Adi Šakti. Ale koľko absorbujeme? Koľko si do seba zoberieme? Táto
práca je oveľa väčšia, ako tá, ktorú urobila ktorákoľvek inkarnácia. Je väčšia ako práca Krista, je oveľa väčšia ako práca Rámu,
oveľa väčšia ako práca Šrí Krišnu. Vytvorte teda medzi sebou takých skvelých ľudí. Lebo máme silu, jedinú vec, ktorú musíte mať,
je sila absorbovať, schopnosť prijímať. Ale ak sa naháňate za niečím lacným a niečím ľahkovážnym, tak je to nemožné. Musíte
žiadať o svoju hĺbku a musíte prijať všetko, čo vyžaruje z mojej bytosti. Dúfam, že to teraz budete všetci brať vážne. Meditujte
každé ráno v akomkoľvek čase. Musíme meditovať každé ráno a musíme vidieť, že svoju prácu dokončíme v noci a potom trochu
meditujeme a ideme spať. Bez meditácie nemôžete rásť, a preto musíte pri všetkom vedieť, že ráno musíte vstať, meditovať a
potom môžete pracovať. Počas dňa, ak chcete, môžete chvíľu oddychovať. Teraz sme na takom mieste, že máme čas na chvíľu
si oddýchnuť, ale ráno musíte vstať bez ohľadu na to, kedy ste šli spať. Musíte trochu premôcť svoj spánok, dáva vám veľa
letargie. Minulú noc som šla spať pred treťou, tak nejak, a potom som bola celý deň zaneprázdnená písaním správ, to a tamto. Ak
to dokážem v tomto veku, tak vo vašom veku by ste mali byť schopní niečo také zvládnuť. Nemáme čas na spanie, nemáme čas
na diskutovanie, argumentovanie či na jedenie. Máme čas len na meditovanie, to je všetko. Všetkým želám, aby ste absorbovali
môj prejav a pochopili ho bez reagovania. Nereagujte, prosím. Nepremýšľajte: "Matka sa ťa sanží kárať." Nie. Snažím sa vám
pomôcť vyrásť, toto je spôsob, ako vyrásť, niekedy veľmi rýchlo. Je to len váš rast, prečo sa trápim, pre nič iné. Nech vám
všetkým Boh žehná! Bola som veľmi šťastná, ako ste spievali všetky piesne a ako ste seba vyjadrili.



1990-0422, Veľkonočná pudža: Musíte rásť vertikálne

View online.

Veľkonočná pudža: Musíte rásť vertikálneEastbourne (Anglicko) “Musíte rásť vertikálne” Veľkonočná pudža, Eastbourne,
Anglicko, 22. apríl 1990 Dnes sme tu, aby sme si uctili vzkriesenie Krista. A tiež, aby sme mu poďakovali za to, že nám dáva
ideálny život svätca, ktorý musí pracovať pre dobro celého sveta. Hovoríme o Kristovi, spievame o Šrí Ganéšovi, hovoríme, že v
neho veríme, hlavne sahadža jogíni cítia, že je ich najstarším bratom a ohromnú pokoru nachádzam medzi západnými sahadža
jogínmi, hlavne ku Kristovi. Možno preto, že sa narodili v kresťanskom náboženstve alebo možno preto, že zistili, že život Krista
je veľmi výnimočný. Ale pre Sahadža jogu a pre vás sahadža jogínov On musí byť oveľa viac. Mnohí veria vo veľa božstiev.
Napríklad, niektorí veria v Šrí Krišnu, niektorí v Šrí Rámu, niektorí v Budhu, niektorí v Mahaviru a niektorí v Krista. Po celom svete
veria v nejakú vyššiu bytosť. Ale táto viera je na začiatku bez spojenia a stáva sa istým klamom, kedy veria, že Kristus im patrí,
Ráma im patrí alebo im patrí Šrí Krišna. Myslia si, že sú vlastníkmi všetkých týchto božstiev, pretože sú im zaviazané, lebo v nich
veria. A s týmto prišla väčšina vierovyznaní. A aj keď v Krista horlivo veria, všetky tieto viery zlyhali. Lebo keď verili v Krista, verili v
to, že cez Krista môžu dostať preplatené svoje šeky. Bolo to ako banka. Modlíte sa k Bohu: “Nech som v poriadku.” Dobre.
Potom: “Nech je moja matka v poriadku, môj otec, moja sestra nech sú v poriadku.” “Daj mi toľkoto peňazí! Daj mi bohatstvo!”
Alebo zdravie, čokoľvek. Myslia si, že kvôli tomu, že veríme v Krista, je nám zaviazaný, že za to musí platiť a musí sa o nás starať
a že my sme praví vlastníci jeho požehnaní. Potom robia kostoly, chrámy, mešity, kluby veriac v to, že: “Teraz patríme Kristovi!”
Všetky tieto skupiny sú zvláštne vyvolené! Alebo: “Patríme Rámovi, alebo Krišnovi, alebo niekomu takému.” A nech “patria”
komukoľvek, ten, ktorému patria, nevie o nich nič! Kristus povedal: “Budete ma volať Kristus, Kristus, ale ja vás nebudem poznať!”
Toto je veľké varovanie pre tých, ktorí hovoria: “Veríme v Krista.” Takže ak v niekoho veríte bez spojenia, tak to nemá význam. Je
to ako nejaká vymyslená, romantická predstava, že ten, v ktorého veríte, má s vami zvláštny vzťah. Takže takéto uistenie, že:
“Verím v niečo,” alebo domnievanie sa, že: “Verím v niečo a pretože v niečo verím, tak mám plné právo dostať všetky požehnania,
o ktoré žiadam,” to všetko je výmysel, čo ste si museli po Sahadža joge uvedomiť. Ale ak sa stanete sahadža jogínom, potom
získate spojenie so všetkými a s Kristom. Ale toto spojenie je subtílnym spôsobom opäť rovnaké. Napríklad, opäť sa snažíme
žiadať, že toto by sa malo stať, tamto by sa malo stať. “Moja Agnya je poškodená. Matka, prosím, vyčisti ju!” alebo “Bolí ma hlava,
prosím, daj ma do poriadku!” Pretože veríte v Sahadža jogu, očakávate, že Sahadža joga je vám zaviazaná: “Pozri, teraz vo mňa
veria, je to pre mňa veľký záväzok!” “Takže Sahadža joga musí pre mňa niečo urobiť!” To, čo vy urobíte pre Sahadža jogu, nie je
dôležité. Len preto, že veríte v Sahadža jogu, pretože Sahadža joga vám dala Realizáciu, tak je Sahadža joga veľmi zaviazaná a
mala by sa o vás starať. “Som sahadža jogín, prečo by som mal trpieť? Som v Sahadža joge, prečo by nemala byť moja matka v
poriadku?” “Som v Sahadža joge …” Akoby nejaká organizácia, ktorej ste zaplatili peniaze alebo niečo a predpokladáte, že získate
všetky odmeny. Ale teraz sa pozrime, aký by mal byť náš rozumný postoj po Sahadža joge? Prvé je: “Teraz som sahadža jogín a
teraz som spojený s Kristom. Takže čo je mojou zodpovednosťou?” Kristus sa cítil zodpovedný za celý svet! V Devi Puránach je
opísaný ako podpora celého vesmíru. Hneď ako ste spojení s Kristom, musí sa zmeniť celý postoj. Takže byť spojený s Kristom
znamená, aké kvality Krista ste do seba nasali? To je to najmenej. Čo ste získali z jeho života? Je to tak, že liečil ľudí, dobre, takže
by ste sa mali vyliečiť? Dával ľuďom zrak, takže by sa vám mal vrátiť zrak? Šrí Matadži: Nevadí vám, ak to dáte preč? (vonné
tyčinky) Alebo je to tak, že Jeho život, ktorý ste zakotvili, by mal z vás tiež urobiť niečo, o čo by bolo možné zakotviť, niečo, čo by
sa dalo rešpektovať, čo by sa dalo nazývať ako odraz Kristovho života? Pozrime sa na Jeho život, aký život viedol. Čítali sme
Bibliu, myslím, že ju nosíme všade a dokonca som videla Bibliu v hoteli, akoby to bola súčasť vybavenia, mali Bibliu ako mydlo!
Samozrejme som ju čítala, neviem, koľkí z vás ju čítali. Ale potom sa to nestane, povedzme to, že ste sahadža jogín, ak ste cez
spojenie s ním neprijali žiadne z jeho kvalít. Napríklad toto je pripojené k zdroju, takže cez to spojenie získavate elektrinu. Tento
prístroj nedáva elektrinu zdroju, ale prijíma. Takže vy musíte od neho niečo prijať a to, čo musíte prijať, sú kvality, ktoré mal. Mohli
by ste povedať: “Matka, ale On bol božský, bol synom Boha.” Ale bol tiež synom svojej Matky a vy ste tiež synmi vašej Matky.
Takže s priemernosťou v našom charaktere nemôžeme povedať, že sme spojení s Kristom, lebo žiadna energia Krista do nás
neprúdi. Ak bude energia Krista cez vás prúdiť, tak ju prejavíte. Ako včera, ten pán, čo hral a myslím, že cez neho začala prúdiť
sila Saraswati a ako nádherne hral! Nemohol ovládať svoje prsty. Povedal: “Všetko sa to deje tu, neviem ako!” Ak sa pozriete na
celý jeho život, bol človekom, ktorý sa stále staral o dobro sveta. Ako jasne hovoril ku kňazom a povedal im: “Vy my nerozumiete,
lebo ste slepí.” Povedal im, že pozná svojho Otca a jeho Otec pozná jeho: “Ale vy ma nepoznáte a nepoznáte ani môjho Otca.”
Tak otvorene, bez hanby rozprával. Nebál sa, že pôjde do väzenia. Nebál sa, že ak povie také veci, tak ego druhých bude
napadnuté, lebo nebol domýšľavý. Nerobil nič, čo nebolo pravdivé. Hovoril pravdu a pravda má tú schopnosť vyjadriť sa cez jeho
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osobnosť. Ale my si skutočne veríme? Skutočne veríme, že sme sahadža jogíni, že môžeme hovoriť k ľuďom, ako k nim mohol
hovoriť Kristus? Ako veľmi mladý dvanásťročný mohol ísť a hovoriť ku kňazom. Aká odvaha! On to nepotreboval. Mohol sa
skutočne oženiť, ako to robia sahadža jogíni a pekne sa usadiť so svojou ženou a deťmi. Lebo sa zdá, že pre sahadža jogínov je
hlavná starosť manželstvo a ich deti! On sa nikdy neoženil. Bol taký vzácny, že nechcel strácať svoj čas s takýmito vecami. A
zomrel tak mladý, vedel, že musí zomrieť. Vidíte, že jeho život nebol život bežného svetského človeka, nebol svetský, nebol
obyčajný. A keď hovoril s tou istotou, s takým poznaním pravdy, že mu ľudia verili, museli mu veriť. Nemohli si pomôcť. Aj vy
máte túto silu a môžete robiť to isté. Ale tak, ako on používal svoju silu, prečo to nemôžeme urobiť aj my? Lebo v tom nie sme
silní. Naša pozornosť je na niečom inom, čo je dosť ľahkomyselné, čo je zbytočné. Dobre, sme sahadža jogíni, tak na čo
myslíme? Prvá vec, na ktorú budeme myslieť: “Dnes je pudža, čo by som si obliekol?” Potom: “Ešte nemám vyžehlené šaty,”
alebo “moje sárí nie je v poriadku. Musí to sedieť a ako sa oblečiem.” Všetky tieto ľahkovážne veci prichádzajú do nášho mozgu
ako prvé. Alebo ráno, keď vstanete v ašramoch alebo kdekoľvek, na čo myslíte? Ak by to bol Kristus, povedal by: “Stále ešte
spím? Musím meditovať! Musím byť zajedno s Božským!” Nepovedal by: “Nie, nie, Božské sa postará, to je v poriadku. Božské
bude za mňa meditovať!” “Nakoniec, nech medituje Paramačajtanja. Prečo by sme mali my meditovať? My všetci sme sahadža
jogíni.” “Všetko je sahadž, tak nech Božské za nás medituje!” “My nemôžeme ráno vstať. Je to ťažké. Nemôžeme, viete
jednoducho nemôžeme.” Ale potom nemôžeš byť sahadža jogín! Predpokladá sa, že ste spojení so všetkými božstvami, nielen s
Kristom. A zatiaľ nedokážete ani vstať z postele na meditáciu. Zatiaľ čo všetky božstvá sú už hore, čakajú na vás kedy vstanete,
to je všetko. A nerozumejú, čo sa stalo týmto sahadža jogínom. “Ako môžu byť tak nízki? Matka im nakoniec dala Realizáciu,
myslela si, že sú niečo veľké. Ako mohli dostať Realizáciu? Sú takí obyčajní, takí svetskí, takí zbytoční!” Božstvá sa začínajú
čudovať: “Prečo im Matka dala Realizáciu?” Lebo človek, ktorý sa nedokáže tešiť zo svojej meditácie, nemôže byť sahadža
jogínom. To je prvý znak sahadža jogína, že sa teší na čas, kedy môže meditovať. To je čas, kedy ste skutočne spojení s
Božským a najviac sa tešíte. Vždy keď mám možnosť, tak vstúpim do meditácie. Je pre mňa zložité ju opustiť! Myslím, že dnes
sa mi to stalo. Najskôr som si myslela, že sa musím namáhať kvôli tejto pudži. Budem to musieť vypracovať. Neviem, ako sa
dostanem z toho meditačného stavu. Ale bolo prekvapivé, že tak veľa ľudí tak meditovalo. Zvlášť Indovia mi to povedali. Je to
veľmi prekvapujúce, že sa zdá, akoby meditovali a zrazu vstanú: “Aký koláčik? Aké veci? Čo ste navarili?” to a tamto. Chýba v
nich pokoj meditácie a hneď začnú myslieť na jedlo. Ako je to možné? Takto sa nemôžete preberať zo spánku, rovnako sahadža
jogín sa takto nemôže dostať zo svojej meditácie. Je to také radostné. Chcete tam byť. Takže jedným zo znakov, že ešte nie ste
blízko Sahadža jogy, je, že sa nemôžete tešiť vašou meditáciou. Predstavte si, ak sa tešíte televíznou šou alebo niečím
podobným, musíte to vidieť, však? Nemôžete povedať: “Dobre, teraz spím a idem sa tešiť televíziou.” Takže musíte byť prebudení,
ale toto prebudenie je vo vnútri a tam uvidíte svoje vlastné spojenie. Je to radosť, ktorú skutočne nemôžem opísať. Je na to len
jedno slovo: nirananda, čo znamená len “Nira”, to je “len radosť, absolútna radosť”. A kto by sa chcel vzdať radosti, kvôli čomu?
Kvôli koláču alebo kvôli čaju, alebo kvôli niečomu podobnému? Premýšľajte o tom! Tá radosť je taká hlboká, taká intenzívna, taká
nádherná. Neviem, čo viac povedať. Neochutnali ste nektár. Inak by ste povedali, že je to akoby vám nektár stekal po jazyku.
Taká je chuť radosti. Zistila som ale, že sme sa nedotkli tej hĺbky, ktorá je v nás. Všetci máte túto hĺbku. Nie je to tak, že by ste ju
nemali. Nedala som vám Realizáciu len preto, že ste tam boli, ale preto, že máte v sebe tú hĺbku. Ste zvláštni ľudia s tou hĺbkou.
Ale vy ste sa jej nedotkli. To ukazuje, že ste sa jej nedotkli. Povedzme, je to ako studňa plná vody, ale vy stále visíte niekde nad
tým, ešte ste sa nedotkli tej hĺbky. Lebo ak sa raz do toho dostanete, budete úplne zmáčaní a stratíte sa v tom. Ale ak to tak nie
je, tak to ukazuje, že stále visíte niekde nad tým a kedykoľvek môžete mať problémy. Takže sami sa posúďte. Teraz je čas, aby
ste sa súdili, či ste v spojení s Kristom. On dosiahol svoje vzkriesenie, ktorým musíme dosiahnuť naše vzkriesenies. Ale čo sme
urobili preto, aby sme dosiahli to vzkriesenie, ktoré On dosiahol? Žil intenzívne život plný obety a úplného sústredenia na jeden
cieľ: musel dosiahnuť svoje vzkriesenie. Pre neho nebolo nič iné dôležité. Celá pozornosť bola na jednej veci, že: “Musím
dosiahnúť vzkriesenie. Musím byť ukrižovaný a musím byť vzkriesený, lebo celý svet musí byť vzkriesený.” Ale sahadža jogíni,
neviem koľkí takto rozmýšľajú, koľkí si myslia, že je potrebná oddanosť. A najlepšie na tom je, že to dáva tak veľa radosti. Každý
krok vpred dáva tak veľa radosti. To ponáranie sa do tej studne je tak radosť dávajúce. Nie je to bolestivé, nemusíte sa ukrižovať,
nemusíte niesť kríž. On to pre vás urobil. Takže aká je vaša obeta? Je to vaša lenivosť! Ak sa jedná o uspokojenie ega, ľudia sú
nadmerne aktívni. Sú ako vystrelení. A keď ide o uspokojenie ich fyzického pohodlia, tak sa stanú - neviem. Bol jeden rakšasa
menom Kumbakarna, ktorý spával šesť mesiacov a šesť mesiacov býval hore. Ale tu vidím ľudí, ktorí spia dvanásť mesiacov, ako
by ste ich nazvali? Potom povedia: “Matka, nemôžeme byť hore!” Prečo? Lebo nemeditujete, nie ste s Kristom za jedno. Potom
jeho Agnya, On ju ovláda. S takou Agnyou nemôžete spať. Ak sú tam jeho požehnania, v Agni, tak nemôžete spať. Neuveríte, ale
pri najmenšom svetle, najmä umelom svetle, nemôžem spať. Lebo Kristus je stále prebudený, a tak musím byť hore. Takže si
musíte uvedomovať tú skutočnosť, že sme sahadža jogíni. Máme zvláštnu zodpovednosť, pretože máme spojenie s Kristom.



Našou hlavnou zodpovednosťou je, stále, intenzívne myslieť: “Čo môžeme urobiť pre zlepšenie ľudí? A čo pre to robíme?”s
Predtým som hovorievala: “Počítajte svoje požehnania,” lebo to bolo najlepšie, aby ste si uvedomili, že v Sahadža joge sú
požehnania. Teraz by som povedala: “Počítajte svoje skutky.” Čo ste urobili pre Sahadža jogu? Sahadža joga pre vás urobila tak
veľa. Povedať, že Paramačajtanja sa o vás postará, je úplne absurdné! Ak by mohla Paramačajtanja všetko urobiť, prečo by
stvorila ľudí? Jeden Adam a Eva by stačili. Vy to musíte urobiť. Pokiaľ sa nestanete hlbokými, nemôže sa to spustiť, je to
zbytočné. Bude to fungovať len cez vás. Ak nie je nástroj, elektrina nemôže pracovať, všakže? Teraz by ste povedali: “Elektrina
samotná musí ísť predo mnou a všetko musí urobiť!” Musíte mať nástroj a vy ste nástrojom a ak to nechcete urobiť, ako to môže
urobiť Paramačajtanja? Je to, akoby ste povedali niečo také: “Nech elektrina vykoná prácu, nemáme žiadne nástroje.” Môžem to
vypracovať? Môžete to vypracovať? Takže Paramačajtanja má svoj vlastný štýl. Môže pracovať len vtedy, ak to chcete vy ľudia
vypracovať. Je to energia a vy ste nástrojom. Ale nástroj je viac zaneprázdnený prácou, rodinou, rôznymi nezmyslami.
Povedzme, že tento nástroj (mikrofón), ktorý je tu kvôli mojej prednáške zabudne, načo je, a bude sa správať ako naberačka v
kuchyni, lebo má rád jedlo, napríklad. Tak potom aký význam má vyrábať taký zbytočný nástroj? Nerobí to, čo by mal robiť. Nevie,
na čo bol vytvorený. Nemá vôbec žiaden význam. Je to úplná zbytočnosť. Takže cítim, že je to istá letargia, istá veľmi subtílna
letargia, ktorá to spôsobuje, ako napríklad: “My sme si urobili svoju prácu. Nech to teraz robia mladí!” Vy ste zrelí a zrelí majú
robiť prácu. “Urobili sme, čo sme mohli!” Čo ste doteraz urobili? Stále treba veľa urobiť. A nejako sa musíme dotknúť tej oblasti,
kde sú takíto ľudia ako včerajší hudobník. On nerobí prácu Boha. On je umelec a tvrdo pracuje na svojom zdokonalení. Dostal by
rovnakú odmenu, či je dokonalý, alebo nie, ale on doma cvičí, počúva, snaží sa zlepšiť. Stále na tom pracuje, aby bola jeho
dokonalosť vynikajúca. Takže hľadá dokonalosť. Priemernosť namá v Sahadža joge miesto. Tešiť sa budete len cez dokonalosť.
Jedine cez dokonalosť sa naozaj stanete sahadža jogínmi. Inak by ma z vás mohla bolieť hlava, mňa a tiež vás. Sahadža jogínov
by z vás mohla bolieť hlava. Najzaostalejší, deštrkučný element je človek, ktorý nie je ostražitý, povedala by som. Musíte byť
uvedomelí, uvedomovať si svoju zodpovednosť. Doteraz som vravievala, že stále sa pripravujeme, musia sa napraviť, musia sa
vyčistiť, musia ešte vypracovať svoje predsudky, toto ego. Ale teraz už prešlo dvadsať rokov a pozor! Uvedomte si, že dvadsiaty
prvý rok bude veľkým skokom. Varujem vás znova a znova a znova a znova. A musíte veľmi tvrdo pracovať, aby ste sa rozvinuli
vertikálne, v rovnováhe s vaším horizontálnym rastom. Moja prednáška nie je pre zábavu či niečo podobné, mala by ísť do vášho
srdca, do vášho mozgu, do vašej bytosti, lebo je veľmi dôležitá. A nepremrhajte to. Stále musíte myslieť na to, že ste sahadža
jogín a musíte vedieť, čo máte v Sahadža joge robiť a ako to dosiahnuť. Nemali by ste sa uspokojiť, pokiaľ nedosiahnete túto
dokonalosť. To je dnes veľmi dôležitý, zásadný bod. Chcela som vám to povedať, lebo dnes je Veľká noc, ktorá je veľmi
zásadným bodom pre rozvoj a rast Ducha, lebo inak nikdy nedosiahneme Sahasráru, ak je Agnya zablokovaná. Kristus mohol
povedať: “Dobre, nech to vypracuje Paramačajtanja! Nech sa Paramačajtanja obesí sama. Prečo by som to mal robiť ja?” Musel
to urobiť a On bol nástrojom a urobil to. Takže Sahadža joga nie je len pre vykorisťovateľov. Ak sa snažíte Sahadža jogu len
využívať, budete tiež využívaní. Je len na získavanie radosti. Ale to je možné len vtedy ak rastiete, dotýkate sa svojej hĺbky. Ak nie
ste dosť hlbokí, zostanete visieť vo vzduchu, ako som povedala. A to treba vypracovať, treba objaviť: ako najlepšie to môžete
urobiť, koľkých ľudí môžete osloviť, koľkým ste dali Realizáciu, koľkým pomôžete v zlepšení ich zdravia, mentálneho stavu a
koľko rozprávate o Sahadža joge. Takže toto vypracuje to, čo nazývam kolektívny vzostup ľudí. Nech vám Boh žehná! Byť v
spojení s Kristom znamená tešiť sa z meditácie. Dobre. Pudža je ďalšia vec, viem, že vám veľmi pomáha. Povedala by som, že
vás riadne posunie, ale vy tam nezostanete. Nezostanete tam. Tak aký to má význam? Takže sa tam musíte tiež udržať, mali by
ste mať silu udržania. To je možné len ak ste sa dotkli svojej hĺbky, ktorú máte. Som taká šťastná, že som sa k vám vrátila. Všetci
ste mi veľmi chýbali. Cestujem a tvrdo pracujem. Neviem, či tvrdo pracujem. Nikdy o tom nepremýšľam. Takže ak raz viete, že
toto máte byť, potom nepracujete, samo to pracuje. Potom si nemyslíte, že vy pracujete. Toto je subtílne, tomu musíte
porozumieť, že všetko funguje a vy tak pracujete, a tak to funguje, ale vy nepracujete. Ako keď svieti slnko. Ak by ste sa slnka
opýtali: “Úbohé slnko, ty musíš tak veľa pracovať!” Povie: “Kedy? Kedy to bolo?” Vy na to: “Ráno musíš vstávať, potom musíš,…”
“Nie, nie, nie, nie! Bolo som len sebou, nič viac. Bolo som sebou, tešilo som sa samo sebou. Kedy som pracovalo?” Keď ste sami
sebou, nie je šanca, aby ste sa nudili, nie je šanca, aby ste sa unavili, nič také. Ste so sebou, hotovo! Ale pokiaľ sa to vo vás
nestane, potom tieto problémy prídu, a tak, prosím, prosím znova, povedala by som, vážte si svoju Sebarealizáciu, vážte si svoju
Realizáciu, vážte si svoj život. Vy všetci ste veľmi vzácni ľudia a ste tí, ktorí sú vyvolení. Dúfam, že všetci prídete na Deň
Sahasráry po veľmi intenzívnom meditačnom čase. Lebo potom objavím ľudí, ktorí robia Sahasrára pudžu so svojimi
poškodenými Sahasrárami. Nech vám Boh žehná!



1990-0831, Šrí Hanumana pudža, Elektromagnetická sila, Schwetzingen, Schwetzingenský palác
(Nemecko)

View online.

Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Germany), 31 August 1990. Môžete sedieť aj tu, niekoľkí... Myslím, že môžete prísť sem, je tu
miesto. Niektorí sa môžu podať sem, aby mali miesto. Nebude to teda problém. Seďte tu vpredu. Je vám lepšie, vidíte? Dobre.
Otvorte tieto dvere, bude to lepšie. Je to v poriadku, môžete otvoriť dvere, ak chcete. Je to v poriadku. Radšej ich otvorte. Nedajú
sa tie dvere otvoriť? Neotvárajú sa? Pane Bože! Potrebujete vysokého človeka. Potrebujete Hanumanu! Povedzte jeho meno a
otvorí! Postavte pred ne stoličku. Dnes sme sa tu zišli, aby sme urobili Hanumanovu pudžu. Šrí Hanumana v nás zohráva veľmi
významnú úlohu a pohybuje sa od swadištány až po váš mozog a je nám všestranným poradcom a vodcom pri plánovaní našej
budúcnosti, ako aj pri našich mozgových činnostiach. Vedie nás a ochraňuje. Ako viete, Nemecko je miesto, kde sú ľudia
náramne aktívni, veľmi pravostranní, nadmerne používajú mozog a sú veľmi zameraní na stroje. Je veľmi udivujúce, ako môže
božstvo, akým je Šrí Hanumana, ktorý je večné dieťa... Vyzeral totiž ako opica, mal opičiu hlavu ak nie sloniu. Bol teda večné
dieťa, a pritom spravoval pravú stranu. Povedali mu: „Musíš dohliadať na slnko.” Ako prvé mu dali na starosť slnko, aby slnko v
ľuďoch... Ak majú priveľa slnka, musí sa ho snažiť dostať pod kontrolu, schladiť a stlmiť ho. A tak, keďže bol dieťa, hneď ako sa
narodil, keď sa dozvedel, že má dozerať na slnko, povedal si: „Čo keby som ho zjedol?“ Prebehol teda celým telom Viráty a zhltol
Suryu. Museli mu vtedy povedať: „Nie, nie, nie, nie. Máš na Slnko dohliadať, nemusíš si ho vložiť do žalúdka.“ Myslel si totiž, že na
slnko lepšie dozrie, ak ho bude mať v žalúdku. Pôvab jeho charakteru spočíva teda v tom, že je dieťa. A Šrí Hanumanove detstké
správanie musí držať pod kontrolou pravú stranu. Ak je matka pravostranná, alebo je otec pravostranný... Pravostranní ľudia
zvyčajne nemajú deti. Zvyčajne. Ak sú príliš pravostranní, potom aj keď majú deti, nemajú ich naozaj rady, pretože na ne nemajú
čas. Stále sú na ne prehnane prísni, okrikujú ich, revú na ne. Nevedia s deťmi zaobchádzať. Alebo sú príliš povoľní, pretože si
vždy pomyslia: „Ja som také niečo nikdy nemal, dožičím to teda aspoň môjmu dieťaťu.“ Tieto extrémne typy ľudí, ktorí sú
pravostranní, majú Hanumanu, ktorý je skrz-naskrz dieťa. Veľmi túži, veľmi túži vykonávať Šrí Rámovu prácu. Šrí Ráma je,
povedala by som, postava, ktorá je úplne vyrovnaná. Je benevolentný kráľ, ktorého opísal Sokrates. Preto potreboval mať stále
pri sebe niekoho, kto by vykonával prácu, vybavoval pre neho, pomáhal mu. Mohli by ste povedať sekretára. A Šrí Hanumana bol
ten, kto bol na tento účel vytvorený. Šrí Rámovi bol takýmto „asistentom“. Musím povedať, že tento výraz sa pre neho nedá
použiť. Mohli by sme povedať, že bol služobníkom Šrí Rámu. Ale, vidíte, ani služoníci neprechovávajú k svojmu pánovi toľko
oddanosti. Možno povedať ako pes alebo kôň, ale ani oni neprechovávajú ku Šrí Rámovi toľko oddanosti, že by ako on, keď
vyrástli, nadobudli „nava“, deväť siddhí, „navadha siddhi“. Nadobudol deväť siddhí. Sú to takéto siddhi: mohol sa zväčšiť, mohol
tak oťažieť, že ho nik nezodvihol, mohol sa stať taký „sukšma“, že ho nik nevidel - mohol sa tak zmenšiť, že ho nik nevidel. Je
deväť siddhí, ktoré dostal. Takže toho, kto má v sebe priveľa pravej strany, kontroluje pomocou deviatich siddhí. Ako však môže
držať pod kontrolou niekoho, kto sa strašne naháňa po celý život? Robí to tak, že reguluje jeho pohyb. Spraví s ním niečo, čo ho
prinúti spomaliť tempo. Vloží do jeho nôh ťažobu, a tak nemôže robiť tak veľa. Alebo vloží ťažobu do jeho rúk, takže dotyčný
nemôže priveľa pracovať rukami. Vie teda vložiť silnú... silnú letargickú „ťažobu“ do toho, kto je nadmerne pravostranný. Má aj
iné siddhi, ktoré sú veľmi zaujímavé. Môže predĺžiť svoj... Nemá veľa zbraní, v ruke má len jednu „gadu“. Ale dokáže si ľubovoľne
predĺžiť chvost a s ľuďmi urobí poriadok pomocou chvosta. Nepotrebuje na to ruky. Ak sedí tu, môže okrútiť chvost okolo
čohokoľvek. Ak sa mu zachce, urobí si z chvosta aj horu a posadí sa na ňu. Disponuje teda všelijakými „opičími trikmi“, dalo by
sa povedať - viete? A všetkými disponuje so zámerom dohliadať na ľudí, ktorí sú extrémne pravostranní. To je len začiatok. Ďalej
vie lietať vo vzduchu. Len tak, nemá krídla, vie lietať vo vzduchu bez všetkého. To značí, že vie zväčšiť svoj objem natoľko, že
vzduch, ktorý vytlačí svojím objemom, má omnoho väčšiu hmotnosť ako on sám - presne podľa Archimedovho princípu. Ak
poznáte Archimedov princíp - že sa zväčší natoľko, že sa, dá sa povedať, začne vznášať vo vzduchu ako loď, viete? Dokáže lietať
vo vzduchu a lietajúc vzduchom môže prenášať správy od jedného k druhému - cez éter. Podstata éteru, ktorý máme, je
podriadená Šrí Hanumanovi. Ovláda ho alebo je Pánom éteru, je podstata éteru alebo, povedzme, je príčina éteru a
prostredníctvom neho umožňuje komunikáciu, všetky druhy komunikácie, ktoré jestvujú - aj so žľazami s vnútorným
vylučovaním, ktoré máme v tele. Aj komunikácia s hypofýzou, so žľazami s vnútorným vylučovaním sa uskutočňuje vďaka
Hanumanovmu pohybu, pretože môže prechádzať do nirakaru, môže prejsť do beztvarého stavu. Aj komunikácie... Využívame ho
aj pri komunikácii, ktorú máme tu, možno by sme mohli povedať, že je... Máme reproduktor, máme však aj televíziu, máme rádio
a všeličo iné. Kdekoľvek sa napájame na éter, to všetko je požehnaním Hanumanu a je prístupné ľuďom, ktorí sú pravostranní.
Len pravostranní ľudia objavia takéto priestorové fenomény, ktorým hovoríme bezdrôtový telefón alebo prístroj bez...Máme aj
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telegrafy, kde sa nepoužívajú drôty. Takže sa zaobíde bez akéhokoľvek prepojenia. Všetky éterové spojenia sú teda dielom
tohoto veľkého inžiniera, Šrí Hanumanu. A sú také dokonalé, také perfektné, že im nemožno nič vytknúť, a nenájdete na nich
žiadnu chybu. Môže sa stať, že nie je v poriadku váš prístroj, ale čo sa týka jeho „éterovej stránky“, je bezvadný. Vedci toto všetko
objavili a myslia si, že je to danosť prírody. Nikdy sa ale nezamyslia, ako je to možné. Niečo poviem do éteru a ako to, že to prijmú
niekde úplne inde? Berú to ako samozrejmosť, že niečo tu povieme alebo odvysielame do televízie a vidíme to na inom mieste.
Nikdy sa nezamyslia, neskúmajú, ako to funguje. A je to zásluha Šrí Hanumanu, ktorý vybudoval nádhernú sieť, a všetky takéto
javy fungujú cez túto sieť. Takže pod pravú stranu dokonca spadajú aj vibrácie v molekulách. Ako viete, máme molekuly, ako je
oxid siričitý. Ak sa na ňu pozriete, síra má dva kyslíky a kyslík neustále takto pulzuje. Sú asymetrické, symetrické druhy vibrácií,
všetci ste o tom museli počuť. Kto teda všetky tieto fenomény, symetrické a asymetrické vibrácie vytvára? Nikto to nechce
vedieť, nik to nechce vypátrať. Pretože, koniec koncov, kto by v atóme alebo... Predstavte si len, kto by v molekule, tak hlboko,
konal túto prácu? Vykonáva ju svojským subtílnym spôsobom Šrí Hanuman. Má teda ďalšiu, znamenitú siddhi, ktorej hovoria
„anima“. Anima, anu – „anu“ znamená molekula, a znamená to, že vie vstúpiť do molekuly. Alebo „renu“ je atóm. Dokáže vojsť do
molekuly alebo do atómu. Mnohí vedci si myslia, že molekuly objavili v moderných časoch. Nie je to tak, pretože sú spomínané
už v našich starých písmach. Je tam opis animy. Anu, renu je tam, boli teda opísané už tam. Takže kdekoľvek vidíte pôsobiť
elektromagnetické sily, je to možné na základe Hanumanovho požehnania. On vytvára elektromagnetické sily. Teraz teda vidíme,
že tak ako má Ganéša v sebe magnetickú silu - je magnet, je ním - má magnetickú silu, tak môžeme povedať, že
elektromagnetická sila je tou silou, ktorej hovoríme Hanumanova sila. Z materiálneho hľadiska. Z hmoty však prechádza hore do
mozgu, stúpa teda od swadišthány hore do mozgu, kde zosúlaďuje, koordinuje aj rôzne časti mozgu. Koľko veľa nám teda dáva!
Veď ako nám Ganéša dáva múdrosť, dáva nám on silu myslieť. Chráni nás aj, aby sme nepremýšľali o zlých veciach. To
znamená, dá sa povedať, že ak nám Ganéša dáva múdrosť, potom nám Šrí Hanumana dáva vedomie. Dúfam, že chápete, aký je
medzi nimi rozdiel. Múdrosť je čosi, pri čom vedomie veľmi nepotrebujete, pretože ste múdri, viete, čo je dobré a čo zlé. Vedomie
je však potrebné v osobe, ktorá má byť pod dohľadom, a tento dohľad zabezpečuje Šrí Hanumana, ktorý v ľuďoch predstavuje
vedomie. Toto vedomie, ktoré je Šrí Hanumanovou subtílnou podobou v nás, ktoré nám dáva... V sanskrite sa tomu hovorí „sat
asat vivekabuddhi“, čo znamená – „sat“ je pravda, „asat“ je nepravda, a „viveka“ znamená rozlišovanie, a „buddhi“ je inteligencia.
Inteligenciu na rozlišovanie medzi pravdou a nepravdou nám teda dáva Šrí Hanumana. V sahadžajogínskom systéme je, ak
povieme, že Ganéša je ten, čo nám dáva... Je adhyakša, to znamená, že je... Hovorím mu rektor univerzity. Je ten, kto nám stále
udeľuje hodnosti: „Teraz si vystúpil nad tú čakru, tú čakru,tú čakru.“ A pomáha nám dozvedieť sa, na akej sme úrovni. Ganéša
nám teda dáva, nazvime to „nirvičara samádhí”, ktorému môžeme hovoriť bezmyšlienkové vedomie, a nirvikalpa samádhí. Dáva
nám toto všetko a ešte aj radosť. Ale chápanie: toto je správne, toto je pre naše dobro, rozumové chápanie nám dáva Šrí
Hanumana. A pre západných ľudí je veľmi dôležité, aby bolo rozumové, inak by bolo pre nich nezrozumiteľné. Ak čosi nie je
mentálne, nevedia o tom premýšľať. Musí to byť mentálne. Mentálne chápanie, či je čosi dobré alebo zlé, nám teda dáva Šrí
Hanumana. Bez neho, aj keby ste sa stali svätcom, budete... Samozrejme, budete svätcom a budete sa tešiť zo svojej svätosti.
Bola by ale takáto svätosť rovnako na mieste, či žijete v Himalájach alebo sa pohybujete medzi ľuďmi, aby ste im dávali
realizáciu? Všetku šikovnosť, túto vivekabuddhi, všetko figliarstvo, všetko rozlišovanie, všetky inštrukcie, všetku túto ochranu
nám dáva Šrí Hanumana. Keďže Nemecko je krajinou, ktorá je veľmi… Nesmierne… Povedala by som, že je ako „stelesnenie“
pravej strany, a pretože je stelesnením pravej strany, je veľmi dôležité, aby tu bol ochranca pravej strany uctievaný. Ale pri všetkej
svojej vivekabuddhi, schopnosti rozlišovať, vie jedno - že je bezvýhradne v službách Šrí Rámu. Kto je vlastne Šrí Ráma? Šrí Ráma
je benevolentný kráľ. Koná pre dobro. A samotný Šrí Ráma je „formálny“ kráľ, čosi ako „sankóča“, tak mu hovoríme. Musím
povedať, že to anglické slová nevedia dobre vystihnúť. Šrí Ráma je však taký, že sa nestavia do popredia. Drží sa v úzadí, je veľmi
vyrovnaný. Je veľmi vyrovnanou osobnosťou. Preto Hanumana, viete, stále túži vykonávať Rámovu prácu, vždy. Ak Šrí Ráma
povie: „Dobre teda, choď a dones... “ Povedal mu: „Choď a prines… sandžeevani,“ to je istá bylinka, ktorú potrebovali na oživenie
Lakšmanu. Šiel po ňu a priniesol celú horu: „Priniesol som radšej celú horu.“ Takáto je to osobnosť, vidíte? Priniesol teda… V tom
je detská podstata jeho správania. A riadil sa pritom princípom: „Ak Šrí Ráma o niečo požiada, nech je to, čo chce, urobím to.“ Je
to teda, povedala by som, ako vzťah gurua a Šeešu. Dokonca hlbší, pretože Šeeša je len čosi také ako hadí služobník. On je však
bezvýhradne oddaný Bohu, úplne oddaný Bohu a to, čo je v ňom najdôležitejšie, je odovzdanosť. Teraz sa pozrite: táto
odovzdanosť sama o sebe poukazuje na to, že všetci pravostranní ľudia sú oddaní Bohu a svojim šéfom. Väčšina
pravostranných ľudí je veľmi oddaná svojmu šéfovi, oddaná svojej práci, niekedy sú oddaní aj manželke. Posluhujú však
nesprávnym osobám, nevedia rozlišovať. Vždy dospejete k tomu, že nemajú žiadne rozlišovanie. Ak si však vezmete na pomoc
Hanumanu, napovie vám, že máte byť oddaní Bohu všemocnému a nikomu inému alebo svojmu guruovi, akým bol Ráma. Inak
nemáte byť oddaní nikomu. A vtedy ste voľní ako vták a máte v sebe všetkých deväť síl. Hanumanovým poslaním je pôsobiť ako



protijed, ako protijed proti vášmu nadmernému premýšľaniu, protijed na vaše ego. Ako si vie poradiť s egom ľudí, vidieť na
roztomilom spôsobe, akým spálil celú Lanku, Ravanovo hlavné mesto, a na tom, ako ho obrátil na posmech. Pretože, viete,
každého egoistu musíte obrátiť na posmech. Potom bude v poriadku. Ako keď šiel za ním prvý raz. Keď ho Ravana uvidel a
povedal: „Čo si zač? Kto si?“ „Opičiak.“ A vystrčil k nemu chvost a pošteklil ho pod nosom. To on teda obracia egoistických ľudí
posmech. Ak vám chce nejaký egoista ublížiť, je to on, čo si z neho vystrelí takým spôsobom, až žasnete, ako mohol ktosi, čo sa
tak naparoval, spadnúť ako Humpty-Dumpty tak nízko a rozbiť si „korunu“. Vidíte teda, to je Hanumanova práca chrániť vás pred
egoistami. A chráni aj egoistov tým, že ich uvedie na pravú mieru, ako napríklad Saddama. V Saddamovom prípade som len
požiadala Hanumanu, aby sa o to postaral, pretože viem, že to urobí. Ako len vmanévroval Saddama do najrozličnejších situácií,
takže ani nevedel, čo si počať, nevedel, kam sa podieť! Keby bol totiž povedal: „Dobre, vstúpime do vojny,“ bol by to koniec Iraku,
jeho vlastný koniec, bolo by po Kuwaite, po všetkej nafte. Teda všetci by sa dostali do ťažkostí. A čo by bolo s ním? Ani jeho by
nebolo, pretože keby museli Američania bojovať, šli by do jeho krajiny a tam by bojovali. Nebojovali by v Amerike, nebol by šiel s
nimi bojovať do Ameriky. Možno by umrelo aj zopár Američanov... Takže teraz aj v Saddamovom mozgu pracuje Hanumana a
hovorí mu: „Teraz sa pozri, vážený, keď urobíš to a to, stane sa to.“ Pracuje v mozgoch všetkých politikov, všetkých týchto
egoistov. Z času na čas nimi otrasie a potom niekedy zmenia svoju politiku. Spamätajú sa a dajú veci do poriadku. Ďalšou
úžasnou kvalitou Hanumanu je aj to, že robí, vedie ľudí… Je akýmsi sprostredkovateľom. Vedie ľudí k tomu, aby sa stretli. Aj
dvoch egoistov prinúti stretnúť sa a potom navodí takú situáciu, že sa z nich stanú priatelia a umiernia sa. Celý jeho charakter
má teda na vaše vnútro ten vplyv, že vidíte svoje ego, že rozoznáme: „Ó, to vystrája moje ego“ a potom ste ako dieťa, milí,
radostní a šťastní. Vždy má chuť tancovať, v jednom kuse tancuje a pred Rámom sa vždy skloní a stále chce robiť všetko, čo si
Ráma želá. Tak ako stojí Ganéša za mnou, stojí Hanumana tu pri mojich nohách a to je jeho miesto. Rovnako, keby sa Nemecko -
ako sa Philip... Opýtal sa ma, keby bolo Nemecko ako Hanumana, akú by sme potom mali dynamickú silu, keby boli rovnako
nápomocní. A Hanumanov sklon poslúžiť, ako vidieť, dosahuje také rozmery, že… Poznáte príbeh o Síte - keď mu dala náhrdelník,
nechcel ho nosiť, pretože v ňom nebol Ráma. Raz mala Síta pocit, že je stále pri nich, takže ju istým spôsobom oberá o súkromie.
Povedala mu teda: „Pozri sa, môžeš vykonávať len jednu prácu. Nemusíš robiť všetko.“ Zvykol za Šrí Rámu robiť všetko.
Povedala: „Mal by si tu byť len na jednu prácu. Vyber si, ktorú len chceš.“ Odvetil: „Vieš, chcel by som byť pri Šrí Rámovi len vtedy,
keď kýchne, aby som mohol urobiť toto.“ Viete, keď v Indii niekto kýchne, musíme týmto urobiť takto, pretože kýchanie, viete, má
uvoľniť... Uvoľniť negativity, aby vyšli von. Robíme teda takto, keď kýchnete. Alebo keď ste ospalí a zívate, vtedy tiež väčšinou
robíme takto. Povedal teda: „Vždy, keď kýchne, dovoľ mi robiť toto.“ Voláme to čutki. Neviem, ako tomu hovoríte vy. „Čutki, dovoľ
mi to robiť.“ Síta si povedala: „To je málo práce, pre tohoto chlapíka, nebude tu teda stále.“ Viete? Ale Hanuma neodchádzal.
Povedala teda: „Prečo tu teraz ešte postávaš?“ „Čakám na to, ako by som mohol odísť?“ A takto - keďže mu to prisľúbila,
dopredu mu to sľúbila: „Dobre, pridelíme ti túto prácu,“ nemohla mu ju teraz vziať. Prisľúbila mu ju. Takže tam stále takto stojí,
len aby pre Šrí Rámu urobil toto. Jeho roztomilosť teda spočíva v tom, že sa v každej chvíli, v každej minúte snaží poslúžiť, že je
bedlivý, že je tu. Aj v Sahadža joge. Mám k vám rozličné vzťahy - ako Guru, ako Mama a ako… Ani neviem, nespočetne veľa. Sú tu
ale tieto dva vzťahy, o ktorých vieme: že som vaša Mama a váš Guru. Teraz. Ako Guruovi mi najviac záleží na tom, aby ste sa učili
o Sahadža joge, aby ste sa stali expertami v Sahadža joge a aby sa z vás samotných stali guruovia. To je moja jediná starosť. Ale
na to je nevyhnutná úplná odovzdanosť. „Islam“ znamená oddanosť. Musíte sa teda oddať. Ak sa odovzdáte, len vtedy sa
naučíte, ako treba… Ako treba pristupovať k Sahadža joge. A ešte aj oddanosť vytvára Šrí Hanumana. On vás učí, ako sa oddať,
alebo on vás robí oddanými, pretože egosti sa neoddajú. Vtedy vytvára rozličné prekážky alebo robí zázraky či triky, vďaka
ktorým sa žiak sám oddá guruovi. Inak nie je oddaný, robí mu potiaže oddať sa a sila, ktorá ho vedie k oddanosti ku guruovi, je
tiež Hanumanova. Teda nielenže je sám oddaný, vedie k oddanosti aj iných. Len kvôli egu sa totiž neviete odovzdať. Bojuje teda s
vaším egom a pokorí ho a privedie vás k oddanosti. Svojím svojským spôsobom teda, povedala by som, poukázal na to, že na
pravej strane je nádherná sféra. Aby sa z nej bolo možné tešiť, mali by ste byť úplne oddaní svojmu Guruovi, ako by ste boli
Guruovým služobníkom. Čokoľvek musíte pre Gurua urobiť, musíte to urobiť. Musíte si samozrejme uvedomiť, že váš guru vám
musí dať aspoň realizáciu. Inak to nie je guru. Ale komukoľvek, kto vám realizáciu dá, musíte byť takí oddaní, že by ste mali byť
ako služobník, nemali by ste sa za to hanbiť. Ako si teraz niekedy, viete, idem… Povedzme, že idem lietadlom, a niekedy
nemôžem mať topánky na nohách, pretože sú veľmi opuchnuté. Preto si zvyknem vziať topánky do ruky a tak idem. Videla som
však Sahadža jogínov, ktorí tiež vzali moje topánky a chodili s nimi, a nehanbili sa za to. Sú veľmi hrdí na to, že nesú moje
topánky. Nie je to teda… Mali by ste byť hrdí na to, že máte možnosť toto všetko robiť a že ste oddaní svojmu Guruovi. Zaujíma
vás len, ako by ste poslúžili svojmu Guruovi, ako môžete Gurua potešiť a ako sa môžete ku Guruovi priblížiť. Nejedná sa o telesnú
blízkosť, ale akýsi druh komunikácie, vzájomného porozumenia. Aj tí, ktorí sú odo mňa ďaleko, ma môžu cítiť v srdci. A práve
kvôli tomuto musíme získať túto silu od Šrí Hanumanu. Ďalej, on je ten, čo ochraňuje aj božstvá. Ochraňuje. V tomto je rozdiel



medzi ním a Šrí Ganéšom. Šrí Ganéša dáva energiu, šakti, ale ten, kto ochraňuje, je Šrí Hanumana. A tak by ste v čase, keď bol Šrí
Krišna Ardžunovým vozatajom, našli hore na jeho voze sedieť Hanumanu, nie Šrí Ganéšu. Sedel tam Hanumana a dával naň
pozor. Aj preto, že Šrí Ráma je samotný Šrí Višnu, musí sa o neho starať. Je anjel, ako viete. Podľa kresťanov, mali by sme
povedať podľa Bibile, je anjel zvaný Gabriel. Ďalej, Gabriel je ten, kto priniesol posolstvo Márii, pretože je vždy poslom. A je
pozoruhodné, že použil tieto slová: „Immaculata Salve“ – to je moje meno. Moje prvé meno je Nirmala, čo značí „Immaculata“ a
priezvisko je Salve. Oslovil ju týmito dvomi slovami. Aj dnes ma udivilo, že keď mi chceli dať darček, vybrali čajový a obedový
servis, ktorý sa volá „Mária“. Mária mala teda po celý svoj život veľakrát dočinenie s Hanumanom. To znamená, že Mária je
Mahalakšmi. Keďže Síta bola Mahalakšmi - Síta, potom Radha - musí byť Hanumana pri nej, aby jej poslúžil. Preto, viete, niekedy
ľudia vravia: „Mama, ako to, že si to vedela? Mama, ako si sa to dozvedela? Mama, ako si poslala odkaz? Mama, ako si to
urobila?“ Viete si predstaviť, že to je Šrí Hanumanova robota? On to robí. Ak mi niečo preblesne mysľou, okamžite sa toho chopí
a urobí to. Pretože, ako som povedala, celá jeho organizácia je ohromne dobre prepracovaná a vedená. Všetky posolstvá, odkiaľ
sa berú? Mnohí povedia: „Mama, iba som sa k tebe pomodlil…“ Bol jeden pán, ktorého mama bola veľmi chorá. Šiel ju navštíviť.
Zomierala na rakovinu. Povedal: „Nevedel som, čo si počať, tak som sa len modlil: Mama, prosím, zachráň moju mamu.“ Teraz,
nakoľko je ten pán úprimný, aký je to hlboký sahadža jogín, to Hanumana vie. Vie, čoho je hodný. A okamžite, nebudete tomu
veriť, do troch dní sa žena, ktorá umierala, uzdravila, bola v poriadku. Priviezol ju do Bombay a lekár povedal: „Nemá vôbec
rakovinu.“ Mnohé z toho, čomu hovoríte zázrak, je dielom Šrí Hanumanu. On je ten, čo robí zázraky. Robí zázraky aj preto, aby
ukázal, akí ste hlúpi, akí ste pochabí, pretože je na pravej strane, vidíte, prechádza na stranu, kde je ego. Vďaka egu človek vždy
ohlúpne – je to, pravdu povediac, zákonitosť. Vďaka egu ohlúpnu: „Ó, čo je na tom zlé?“ A preto vidíte, že veľa ľudí robí strašné
hlúposti. Nevieme pochopiť, prečo to robia. Hovoria: „Čo je na tom zlé?“ Zlé na tom je to, že sa to Hanumanovi nepáči. O to ide, a
potom sa to obráti proti nim. Keď konajú hlúpo, obráti sa to proti nim a potom zistia: „Urobili sme veľkú chybu“ alebo: „Bola to
hlúposť.“ Niekedy je strašne, strašne ťažké vypátrať príčinu spätne. Napr. u chorôb, ktorým hovorím yuppisácke choroby, to už
nie je možné. Hanumana totiž odobral elektromagnetické sily týmto ľuďom a teraz nepôsobia, nejestvuje prepojenie s vedomou
mysľou. Vaša myseľ teda nemôže konať, jednoducho „vypne“. Len ak by uctievali Hanumanu s rovnakou oddanosťou, mohli by
byť zachránení. Ale nie je ľahké presvedčiť yuppisákov o čomkoľvek, viete. Povedia: „Neveríme tomu, no a čo?“ No a čo? Umriete,
čo iné? To je jediné, čo vás zastaví. Ak je to pre vás jediný spôsob života, žite si ho. Je toľko aspektov Hanumanu, o ktorých by
som vám mohla rozprávať. Ale, povedzme, čo sa týka jeho tela… Viete, ako je Šíva pokrytý gherom… Gheru nazývate… Je to istý
druh… Viete, že gheru je… Je to do červena sfarbený kameň, ktorý je veľmi, veľmi horúci. A, povedzme, keď je chladno urobia sa
vám niekedy vyrážky, ktoré keď potriete gherom, zahoja sa. Alebo dostanete kvôli nejakej badhe isté kožné choroby, ktoré sa
liečia gherom, pretože je veľmi horúci, a utíši vás. Šrí Ganéša je naopak pokrytý oxidom olova, červeným oxidom olova, ktorý je
extrémne chladivý. Oxid olova je veľmi studený. Keď sa dotknete olova, zistíte, že je veľmi studené. A tento oxid olova, ktorý sa
používa na potieranie jeho tela, má kompenzovať horúčosť alebo dôsledky horúčosti, ktorá je v ňom. Preto ho v sanskritskom
jazyku nazývame sindhura a aj v Marathi či Hindi ho volajú šindhura. Musia teda vždy nájsť farbu, ako je táto. Je teda šťastie, že
som vo Viedni dostala toto sárí a mám ho pre túto pudžu, pretože sa veľmi dobre hodí. Takže je vždy pokrytý touto farbou, ktorej
hovoríte sindhurová farba, oxidom olova, hoci hovoria, že spôsobuje rakovinu. Ľudia vravia, že oxid olova môže zapríčiniť
rakovinu, ale oxid olova je veľmi chladivý, môže schladiť natoľko, že sa môžete dostať do ľava. A rakovina je psychosomatická
choroba, čo môže byť príčinou, že ju môže vyvolať. Dalo by sa povedať, že veľmi nepriamym spôsobom môže vo vás vyvolať
rakovinu. Ak je totiž veľmi chladno a vy sa dostanete naľavo, na ľavej strane vás môžu napadnúť vírusy, ktoré vám môžu
spôsobiť potiaže. Ale ten istý oxid olova je veľmi dobrý pre ľudí, ktorí sú príliš pravostranní. Ak si ho dajú na adžnju, upokoja sa,
„schladia sa“. A robí im veľmi dobre, ak si ho dajú na adžnju, pretože im „schladí hlavu“. Prestanú sa hnevať, prestanú sa
rozčuľovať. Je to náramne dobrá vec. „Lieči“ teda náš hnev, „lieči“ našu uponáhľanosť, našu ulietanosť, našu agresivitu. On je ten,
kto to robí. Ďalej. Preľstil Hitlera. Ako? Hitler používal Šrí Ganešu ako symbol, preto kreslili swastiku v smere hodinových ručičiek.
Potom si naň Hanumana vymyslel lesť. Čo urobil? Priviedol ich k tomu, že šablónu, ktorú pužívali na kreslenie swastiky, ako tomu
hovoríte… Tak či onak… Nejako zariadil… Narafičil to teda tak, že si povedali: „Mali by sme ju používať opačne.“ Akonáhle ju začali
používať opačne… To bol Hanumanov trik. Ja som mu ho navrhla, ale on ho zahral. Začali používať Ganéšu z „opačnej“ strany.
Toho istého Ganéšu, kvôli ktorému si Šrí Hanumana robil starosti: ako by on mohol premôcť Šrí Ganéšu?! Je totiž najstarší, ako
by teda mohlo obísť jeho autoritu? Okrem toho je božstvo a Hanumana je anjel. Akonáhle ich preľstil, spojili sa a spolu zabránili
Hitlerovi zvíťaziť. Takúto lesť im pripravil. Jedná sa teda o takéto malilinké, nenápadné triky. Raz, pamätám sa, som mala pudžu v
Nemecku a Nemecko je krajina, kde používa svoje triky Hanumana veľmi často, pretože ho, ako som vám povedala, potrebujú
najviac. Takže v Nemecku… Mali sme tam pudžu a na pudži ju (swastiku) urobili naopak - omylom. Nezbadala som to. Zvyčajne
sa veľmi pozorne dívam, ale, neviem prečo, v ten deň som to nevidela. Aj to musel byť jeden z Hanumanových trikov. A keď som



to videla, povedala som si: „Ó, Bože, koho to len zasiahne? Kde sa to odrazí? Ktorú krajinu to postihne?“ Nepostihlo to Nemecko,
postihnuté bolo Anglicko. Pretože Anglicko - pracovala som tam veľmi ťažko a zanedbávali Sahadža jogu natoľko, boli v tom takí
letargickí, že sa to obrátilo proti nim a zasiahlo to ich. To on teda prichádza v podobe prietrže mračien. Dokáže sa prehnať ako
rýchla, strašne rýchla smršť a všetko zničiť. Všetko toto vyvolála pomocou svojich elektormagnetických síl. Všetka hmota,
všetka hmota je teda v jeho moci. Ovláda všetku hmotu a vytvára pre vás dážď, nechá pre vás vyjsť slnko, vyrobí pre vás vánok.
Vytvára všetky tieto fenomény len preto, aby sme mali pudžu, ako sa patrí. Aby bolo naše stretnutie, ako má byť, zariadi všetko
nádherným spôsobom. A nik ani len netuší, že práve Šrí Hanumana je toho pôvodcom, a mali by sme Šrí Hanumanovi za to vždy
poďakovať. Čo sa týka dnešnej témy… Teda, je toho… Ja… Keby som mala o ňom rozprávať, hovorila by som celé hodiny. Jedno
vám však povedať musím, a to, že mám pocit, že je to požehnanie, že máme v tomto paláci Šrí Hanumanovu pudžu. Bol totiž
vždy veľmi majestátne božstvo či anjel a toto miesto je majestátne a nádherne urobené, je tu všetko a páčilo by sa mu. Nie je
osobnosť typu „sanyasa“, nie je askét. Za normálnych okolností sú pravostranní ľudia askéti. Stanú sa… Robia… Pravostranní
ľudia chcú mať všetko veľmi strohé, rovné. Najradšej by si „odholili“ nos, keby to bolo možné, z tvárí! Vidíte? Hanumana taký nie
je, je úplne iný. Hanumana má rád krásu, obdivuje dekoratívnosť a robí z ľudí opak askéta. Hanumana vám teda dáva takéto
niečo. Mnohí nasledovníci Hanumanu však stále tvrdia, že ženy by si nemali chodiť pre Hanumanov daršan, pretože Hanumana
je brahmačari, ten, kto nechce, aby sa naň ženy dívali, pretože nie je celkom zahalený šatami a má na sebe len kús látky. Preto
„nechce“, aby ho ženy videli. Ak však vezmú ženy do úvahy, že je len dieťa, potom na tom nezáleží. Myslím si však, že ľudí
nenapadne, že je len dieťa. Záleží dieťaťu na tom, či má na sebe šaty alebo nemá? A ešte k tomu je opica a opice nemusia nosiť
šaty. Takže nech má na sebe čokoľvek, je to viac než dosť a vôbec nemáte pocit, že by bol nahý alebo čosi také. Vidíte len jeho
ľúbeznú podobizeň, ohromne roztomilú podobizeň. Niekedy si želám, aby ste urobili jeho fotografiu, ako ste odfotili Šrí Ganešu.
Potom si ho veľmi obľúbite, také je to roztomilé zlatko. A hoci je mohutný a velikánsky a má nechtiská, keď nežne berie do rúk
moje chodidlá, stiahne ich. Ja veľmi nežný, nevýslovne nežný a nádherným spôsobom mi hladká chodidlá. A videla som, akým
spôsobom pristupuje ku všetkému - ohromne nežným spôsobom. Mám teda pocit, že Nemci začínajú byť veľmi nežní pri riešení
problémov, v jednaní s ľuďmi. Dochádza ku takejto zmene a ja si myslím, že ich požehnal Hanumana. Nech vás Boh žehná!
Teraz, dnes nemusíme robiť Ganéšovu pudžu, ale… Môžete mi pri nejakej piesni raz umyť chodidlá, pretože vždy, pred každou
pudžou, je treba urobiť Ganéšovu pudžu. Ale nemusí byť veľmi rozsiahla. Len… Kde je Barbara? Požiadajte ju o fľašu s teplou
vodou, pretože ma Ganéša ochladzuje… A Hanumana ma dole úplne „zmrazil“. To Hanumana ma, viete, odzadu celkom ochladil,
a všimnite si, ako tu teraz zostalo chladno, v celej miestnosti, potom, čo som o ňom hovorila. Toto je dnešné Rusko. A tu, pozrite
sa, je Hanumanova farba, celkom ako moje sárí. A Hanumana, to je Gabriel, len si predstavte: je to ruská povesť, Rusi teda vedeli,
že nosieval šaty takejto farby. Len si to predtstavte! A sedí na koni… A hovorí sa aj, že Gabriel… povedal Mohammedovi Sáhibovi
o siedmych… On dal Mohammedovi Sáhibovi koňa, aby mohol navštíviť sedem nebies. Viete? On mu ho dal. Áno, aby videl Boha
Všemocného na výsosti, teda v siedmyh čakrách, dal mu Hanumana… Je to tak. Pretože Mohammed Sáhib bol na ľavej strane,
mal Čandra Ma. Preto mu ho dal. Je to teda nádherný exemplár. Mali by ste mať tu… Ale vyrobili ho v Nemecku, vyrobený v
Nemecku.



1991-0228, Výber z prejavov o agňa čakre v Hindi

View online.

[1991-0228 Hindi Talk Extract on Agnya Chakra] Prišiel na program a zatiaľ, čo tu sedel, aj tak stále rozmýšľal o svojich
problémoch a obavách. Och, stalo sa mi to, stalo sa mi toto. Kedy poviem Šri Matadži o svojich trápeniach? Šri Matadži, ty si
Dévi, toto sú moje trápenia. Namiesto toho, aby sa snažil porozumieť tomu, čo sa hovorí, stále premýšľal o tom, čo ho trápilo a
odišiel vo svojej ilúzii, a potom dostal rakovinu. Ak nie rakovinu, tak inú chorobu. Týka sa to našej mysle - čo si myslíme? Aké
typy myšlienok máme? Myšlienky, ako napríklad - máme nejaký zármutok, nejaký obrovský problém. Namiesto toho by ste mali
radšej „počítať svoje požehnania“. Koľko požehnaní nám dal Všemohúci? V tomto meste Dillí žijú milióny ľudí. Koľko z nich má
Sahadža jogu? Sme špeciálni ľudia; nie nejakí pochabí ľudia, ktorí by venovali pozornosť zbytočnostiam. Sahadža jogu sme
dostali ako požehnanie. Mali by sme si to uvedomiť a mali by sme ísť hlbšie do nášho vnútra. Takto sa môžete zbaviť
podmieneností. Ak sa týchto podmieneností nezbavíte sami, budete mať také zážitky, že sa ich potom zbavíte. Čokoľvek si
budete myslieť, že vám patrí, napríklad, ak poviete, že ste z Dillí, tak vás ľudia z Dillí jedného dňa zavrhnú. Ak poviete, že ste z
Noidy, tak príde čas, keď vás ľudia z Noidy budú prenasledovať so svojimi zbraňami. Potom si uvedomíte, prečo som povedal, že
som z Noidy. Potom, keď pôjdete smerom do Dillí, ľudia z Dillí budú vami opovrhovať tak, že povedia, prečo sem teraz idete, veď
ste z Noidy. Môžete sa dostať do takej situácie, že nebudete nikam patriť a nebudete môcť nič nazývať svojím vlastným.
Dôvodom je to, že máte takú pozornosť, ktorá nepatrí nikde. Pokiaľ sa nedostanete hlbšie a nazývate sami seba sahadža
jogínmi, nemyslím si, že by ste sa nimi naozaj stali v pravom slova zmysle. Pretože prvou vlastnosťou sahadža jogína je to, že má
pokojnú pozornosť a je mimoriadne silný - nebojí sa nikoho - je silný. A jeho život je veľmi čistý, jeho telo je čisté, jeho srdce je
čisté a so svetlom svojho Ducha šíri lásku do celého sveta. Myslím, že niekto, kto nemôže milovať, nie je vôbec sahadža jogínom.
Nevyliezol ani na prvú priečku rebríka. Napríklad, keď pozeráte na oblohu a vidíte tam veľa lietajúcich šarkanov, ale šnúrky
každého šarkana drží niekto v rukách. Ak sa niektorá zo šnúrok šarkana roztrhne alebo ju pustia z rúk, nikdy nebudeme vedieť,
kam šarkan odletí. Táto ruka je Duch. Udržiavať si svoju pozornosť na Duchu a s tým sám seba nepretržite očisťovať je
sahadžajogínske pokánie. S rovnakým cieľom ste robili havan, to je tiež pokánie, pretože oheň pohlcuje a ničí všetky veci.
Rovnakým spôsobom vďaka vašim pokániam sa zničia všetky zlé myšlienky, ktoré máte, a všetky podmienenosti. Vaším právom
je dosiahnuť túto vnútornú absolútnu radosť a je reálne dosiahnuť ju a mnohí ste to už aj získali. Ale na to, aby ste šírili túto
radosť, musíte byť hlbokí. Ak pôjdete s malou miskou do rieky Gangy, môžete ju naplniť vodou a vrátiť sa. Ale ak vezmete veľkú
nádobu, môžete ju priniesť plnú vody. Ak však viete urobiť také opatrenia, aby voda z Gangy mohla byť nasmerovaná k vám,
môžete mať okolo seba všetku tečúcu vodu rieky. Mali by ste preto sledovať svoj stav. Beriete zo Sahadža jogy vodu v miske?
Máte radosť len pre seba? Alebo máte radosť pre každého? Alebo ste sami zdrojom tejto radosti? Takže táto Agnya čakra je
pokánie, je to pokánie. Na dosiahnutie hĺbky je dôležité robiť pokánie. Rýchlo to šírime. Sahadža joga sa šíri rýchlo. Teraz bude
verejný program a Ja mám obavy, či sa do haly zmestia všetci ľudia. Bude sa to rýchlo šíriť. Koľkí však dosiahnu hĺbku? Na
dosiahnutie hĺbky je potrebné robiť pokánie. Pokáním nemyslím, že by ste mali robiť pôst. Ak sa však vaša pozornosť zameriava
na jedlo, musíte sa ho zdržať. Ak pozorne sledujete svoju pozornosť, to je v Sahadža joge pokánie. Pretože si môžete pokaziť
vašu Agnya čakru vďaka rozlietanej pozornosti. Kde je moja pozornosť? Nad čím rozmýšľam? Čo robím v tejto chvíli? Čo si
myslím? Ak sledujete svoju pozornosť, vždy sledujte svoje vnútro, potom vaša pozornosť bude v Agnya čakre osvietená. Pokánie
je ovládanie vašej pozornosti, pozorovanie a kontrolovanie vašej pozornosti a myšlienok. Teraz sledujte, kde je vaša pozornosť.
Ja hovorím a kde je vaša pozornosť? Rozprávame o pozornosti a kde odletela vaša pozornosť? Vidíte? Pozornosť je tak
rozptyľovaná. Ja prednášam a kde je vaša pozornosť? Mali by ste si teda sledovať vašu pozornosť. Ovládanie pozornosti
neznamená, že to budete robiť násilne. Ale keď sledujete svoju pozornosť vo svetle vášho Ducha, vaša pozornosť sa osvieti. Mali
by ste sledovať svoju pozornosť s úplným sústredením, čokoľvek práve pozorujete. Keď vidíte niečo, napríklad tento stĺp predo
mnou je ozdobený krásnymi kvetmi. Teraz dokážete jedným pohľadom zistiť všetko, čo sledujete. Pamätám si celý obrázok,
všetko, čo je ako, kde umiestnené, aký je medzi nimi rozdiel. Mám celý obrázok v pamäti. Tieto obrázky sú tvorené vďaka
sústredenej pozornosti. To zlepšuje pamäť. Môžete vedieť úplne všetko. O všetkom sa dozviete prostredníctvom svojej
pozornosti. Ale ak je vaša pozornosť rozptýlená, potom nemôžete niečomu rozumieť do úplnej hĺbky. Ak sa vaša pozornosť
neustále pohybuje, nič si nepamätáte. Vidíte to, vidím to všade, napríklad na letisku jeden človek s niekým hovorí, ale pozerá sa
inde, zase sa pozerá sem, a potom tam. A nič si nepamätá – kto je a čo bolo. Čistá pozornosť je teda veľmi sústredená. Takáto
pozornosť pohltí iba to, čo si zaslúži absorpciu. Niečo, čo jej nie je hodné, čistá pozornosť nebude absorbovať. Na takéto veci sa
nebude ani pozerať. Z takýchto vecí bude pozornosť odvrátená sama od seba. Pretože je taká čistá, že nemôže byť poškodená
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nečistými vecami. Tým smerom sa nemôže ani uberať. Teraz je len na vás, aby ste dali pozor na to, kde je vaša pozornosť. Toto
je pokánie. V Sahadža joge je pokánie len to, aby ste sledovali, kam sa uberá vaša pozornosť. Kam ide? Kam ide moja myseľ? Ak
môžete urobiť toto pokánie, budete môcť prejsť cez Agyu. A čo sa týka Sahasrary, tam nie je problém, lebo tam sídlim Ja.



1991-0406, Bhavasagara pudža Brisbane

View online.

Bhavasagara pudža Brisbane (Austrália) 06-04-1991 Dnes máme po prvýkrát pudžu v Brisbane a som šťastná, že mnohí sem
prišli z rôznych miest. Viete, že pomocou pudže vybudíte čakry, ktoré sú vo mne, a vy získate veľa vibrácií a dosiahnete zrazu
výšku vášho vedomia. Vy to dosiahnete, ale o nejaký čas povedia: "Matka, opäť klesáme." Tiež hovoria: "Keď ideme do Indie, sme
v poriadku, a keď sa vrátime, tak opäť klesáme." Našťastie, teraz máme ašrám, čo je veľmi dobré. Mať ašrám, to je, musím
povedať, je to veľmi, veľmi pozitívne, lebo tak sa tu upevní Ganéša. Je tu teda ašrám pre kolektívne bývanie, ale pre duchovné
kolektívne bývanie. Nie je to tu len na bývanie, ale pre duchovnosť. A isté veci by sme mali vedieť o disciplíne, ktorú musíme
dodržiavať, je to veľmi dôležité. To nie je len dom, kde sa stretli nejakí ľudia, stretli, aby spolu bývali, ale musí tu byť disciplína.
Len tak si pomôžete - lebo ak neprídete do ašrámu s touto myšlienkou, že tam idete kvôli svojmu vzostupu, tak bude jedno, či
zostanete doma alebo pôjdete do ašrámu. Existujú teda dva druhy meditácie, dva druhy, jedna z nich je meditácia, kde - môžeme
ju nazvať antarmana - keď meditujeme vo svojom vnútri, aby sme uvideli, čo je v nás zlé a ako to máme napraviť, čo pre to
môžeme urobiť. A druhá je bahirmana, je navonok, ako máme žiť navonok. Musíte mať disciplínu, ktorá vám nie je nariadená, ale
ktorú veľmi šťastne, ktorú musíte prijať a musíte ju vstrebať. Pre každé umenie, povedzme v Indii, neviem, ako tu, ale musíte
podstúpiť tvrdý výcvik, aby ste dosiahli nejakú výšku. Nemôžete sa v tom pohybovať náhodne. Nemôžete všetko brať len
naľahko. V Sahadža joge nie je tapasčarya, niet žiadneho pokánia. Všetko sú požehnania. Ale človek by sa nemal v tých
požehnaniach stratiť, ak máte naozaj pre seba získať ich plnú hĺbku. Takže pre antarmanu je dôležité, aby ste všetci meditovali,
ráno a večer, každý deň. Je v poriadku, ak si neumyjete zuby, ale musíte meditovať, to je dôležité. Zistila som, že pre toto sú na
Západe ľudia napádaní, znovu sa čistia, znovu sú napádaní. Vždy keď prídem...nájdem niekoho, kto trpí, či už kvôli nejakým
podmienenostiam alebo, povedzme, kvôli nejakej baddhe, alebo niekedy je to ego či niečo iné. Prichádza to a odchádza. Nie je to
niečo, od čoho sa navždy odpútame. Tak, ako sa musíme každý deň kúpať, každý deň sa musíme umývať, rovnako sa musíme
umývať zvnútra. Meditácia je teda antarmana tapaha, ako ju môžete nazývať. Ale nie je to dokonca ani taká Tapaha. Nemusíte
ísť do Himalájí a tam sedieť. Musíte len meditovať skoro ráno. V systéme Sahadža jogy, povedala by som, najlepšie pracujú v
Nemecku a v Rakúsku, v týchto dvoch, a tiež v Anglicku, ale nie až tak. Povedala by som, že v týchto dvoch pracujú najlepšie, a po
tretie v Ríme. A tiež majú rovnaké ašrámy, ale pre nich je veľmi dôležité dosiahnuť výšky Sahadža jogy. Úplne. Nič nie je
dôležitejšie. V týchto ašrámoch som stále videla ľudí, ako vstávajú o štvrtej. Ja tiež každý deň vstávam o štvrtej. Potom môžem
neskôr spať, ale o štvrtej som hore. Dajú si kúpeľ, pripravia sa na pudže a potom si sadnú - tak na päť, desať minút robia pudžu
pri fotografii - a potom meditujú. Potom idú na raňajky a tak. Potom, keď sa vrátia domov z práce, si tiež spolu sadnú a meditujú,
to je tá kolektívna časť, alebo debatujú o tom, čo treba urobiť, ako budeme propagovať Sahadža jogu. Proste hovoria o Sahadža
joge alebo sa rozhodnú, čo by sa malo urobiť, ako najlepšie vyriešiť problémy Sahadža jogy. A potom v noci pred spaním vždy
všetci, každý, každý jeden, dokonca aj deti pred spaním si kúpu nohy vo vode, sedia a meditujú a idú spať. Zistila som, že preto
Rakúšania tak napredujú a Nemci. Viete, Nemci sú takí. Ak si niečo vezmú do hlavy, tak sa to pre nich stane najdôležitejšie;
potom už nie sú prelietaví. Neexistuje... v tom nemajú žiadne kompromisy. A prinútia sa tvrdo pracovať. Čo teda znamená Tapa -
pokánie. To, že naše telo je zvyknuté na istý druh života. Tiež v Indii, v Indii sme všetci takí - každý ráno vstane a sadnú si k pudži,
alebo si sadnú k meditácii. Myslím, že je to samozrejmosťou, nemusíte im nič hovoriť. Lebo v Indii je to tradícia: vždy keď vstanú,
dajú si kúpeľ, vždy robia nejakú pudžu, všetci. Tiež aj keď sú kresťania, sadnú si a modlia sa. Moslimovia budú robiť namaaz. Je
to druh praxe a vychovávanie v rodine. Tu zisťujem, že rodičia nepreberajú zodpovednosť za odovzdanie všetkých informácií
deťom o tom, ako sa umravniť, lebo deti sú tiež veľmi agresívne. Nechcú to vedieť. Takže rodičia sa im neodvážia povedať: „Toto
je pre teba dobré, rob to takto, prosím; je lepšie, keď medituješ." Obávajú sa, že by mohli stratiť svoje deti, ak im to takto povedia.
Alebo "modli sa", alebo "vstávaj v tomto čase". Netrúfate si im povedať, aby vstávali v takom čase. Toto je na Západe najväčší
zločin, ak im poviete: "Musíš vstať o štvrtej" - abbah. Je to ako najhorší trest. Ale ak raz začnete ráno vstávať, vytvoríte si zvyk, a
potom pôjdete skoro spať. Potom môžete ísť skoro spať. Vstávať ráno vám skutočne pomôže na celý deň. Začnite teda s touto
praxou. Musíte meditovať každý deň, a to je dôvod, prečo nachádzam ľudí, kdekoľvek prídem, tak sú opäť napadnutí, niečo sa
pokazilo. To je zlé, tamto je zlé; sú napadnutí tu i tam. Prečo by ste mali byť? Deň za dňom by ste mali stúpať. Deň za dňom by
ste mali byť v oveľa vyššom stave a táto nová výchova musí do nás prísť, že sme sahadžajogíni. A nie sme tu len preto, aby sme
mali dobré jedlo a pekné chvíle alebo pekné stretnutia, ale sme tu preto, aby sme sa stali jedinečnými osobnosťami, ktoré sú
nevyhnutné pre pozdvihnutie ľudstva na vyššiu úroveň. Teda teraz musíte byť zodpovední sami za seba. Musíte sa o seba starať
a musíte si povedať: "Pán ten a ten, pani tá a tá, prosím, teraz sa správaj slušne." V opačnom prípade Sahadža jogu stratíte.
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Nepomôže vám veľmi. Možno sa rozšírime do počtu, ale kvalita bude chýbať a jeden útok negativity môže zničiť také množstvo,
ktoré si myslíme, že je dostatočné -- raz sa to stalo. Takže teraz si musíte všetci rozvinúť tú oddanosť k sebe, zistiť, čo je váš
problém a ako ho máte napraviť. Ak sa to robí každý deň, môžem vás uistiť, nebudete mať žiadne problémy. Vaše myšlienky sa
zastavia, vaše problémy sa vyriešia a nebudete mať vôbec žiadne napadnutia, lebo ich všetky zmyjete. Ale ak ich necháte na
svojej bytosti, tak budú rásť a budú veľké. Nemala by tu byť teda žiadna letargia, čo sa týka meditácie, ale po nejakom čase to
budete robiť s radosťou. Nebudete spokojní, ak ste to neurobili. Ale na začiatku sa musíte sami vyprovokovať a povedať si, že
toto telo sa musí vyčistiť, ale viac ako toto telo, táto myseľ a tento intelekt, oboje sa musia napraviť. Na to, aby ste boli nástrojom
Boha, musíte byť dokonalí, dokonalá osobnosť, inak možno nebudeme schopní odovzdať odkaz Sahadža jogy správnym
spôsobom. Mnohí hovoria: "Sme odovzdaní Matke a sme Jej odovzdaní a odovzdaním dostaneme všetko." Ale čo odovzdávate?
Je to čisté srdce, alebo srdce plné rôznych zlých vecí? Alebo je to inteligencia, ktorá je veľmi kvalitná, čistá inteligencia? Alebo
inak prichádzate so všetkou vašou aroganciou? Takže aj keď Gangy Sahadža jogy prúdia, stále musíte mať hĺbku džbánu. Kameň
nemôže nabrať žiadnu vodu. Rovnako je to s deťmi. Samozrejme, ak pôjdu do Indie, som si istá, že si vytvoria správne návyky a
vytvoria si správne meditačné postupy. Je zrejmé, že sme na Západe nikdy nemali zmysel pre Božské. Čo už sme mali, čo máme
od cirkvi alebo od akejkoľvek synagógy, alebo niečo také, bolo vždy len od nedele do nedele, od nedele do nedele, pre moslimov
je to od piatku do piatku, od piatku do piatku, hotovo. Ale to ich nikam nedoviedlo. Musíme s tým teda niečo urobiť. Problémy
budú okamžite vyriešené. Nemusíte sedieť a premýšľať a robiť si starosti - ako vyriešite svoj problém? Bude vyriešený. Ale čo
nemôže byť vyriešené, sú zvyky, ktoré ste si vytvorili, návyky letargie. Rozumiem, ak sú v Londýne ľudia letargickí, ale nie sú. Stali
sa mimoriadne, neobyčajne pracovití, aktívni a tiež oddaní. Ako to dosiahli? Jedine poznaním, že táto odovzdanosť prináša silu,
všetko čistenie a všetky sily. Povedzme, že tento nástroj nie je čistý. Nebudete schopní ma ani počuť, je zbytočný. Náš nástroj
musí byť teda dokonalý na vyjadrenie Sahadža jogy. Ak nie je, tak všetky vady majú dvojaký vplyv; najskôr vplývajú na vás, nikdy
nemôžete cítiť úplné výhody Sahadža jogy, a po druhé, bude to vplývať na ľudí, ktorí vás stretnú, a postupne zistia, že s vami nie
je niečo v poriadku. "Akési tlmené šialenstvo," povedia, "je táto Sahadža joga, lebo nenachádzam nič ohromného na tomto
človeku. Je spolovice tu a spolovice tam." Akonáhle sa začnete dostávať hlbšie do svojej bytosti, budete prekvapení, že si
môžete rozvinúť také schopnosti, že sa budete diviť sami sebe. Samozrejme, sú tu požehnania, sú tu zázraky, ale myslite na
svoje vlastné schopnosti. Aké sú vaše schopnosti? Čo všetko ste schopní urobiť pre liečenie ľudí? V Bombay máme zopár ľudí a
tiež veľmi málo v Pune. Ale sú schopní liečiť. Niektorí z nich idú do dedín. Teraz ma požiadali, aby som im dala džíp, aby mohli
zobrať na dedinu aparatúru a spievať tam a získať viac sahadžajogínov. Ale keď sa vrátia, tak okamžite, či sa vrátia cez deň alebo
v noci, okamžite si umyjú nohy pred fotografiou. Tiež pre svoju ochranu si musíte robiť bandhan, vždy. Nemali by ste povedať:
"Teraz som v poriadku." Nemali by ste hovoriť: "Som dokonalý." Nemali by ste povedať: "Teraz som sahadžajogín." Takto nikdy,
nikdy nerozmýšľajte. V momente, keď si začnete myslieť, že ste dokonalí, ste skončili. Teda predtým, ako idete von, si musíte
urobiť poriadny bandhan. Tiež pred spaním si musíte urobiť riadny bandhan. Pozornosť dajte do Sahasráry a spite. Je to veľmi
úžasné, ako sa veci vypracujú. Okamžite budete poznať človeka, či medituje, alebo nie, okamžite. Je to ako človek, ktorý kúpe
dieťa. Aj keď kúpe dieťa, stále si sám nedal kúpeľ. Medzi týmito môžete poznať rozdiel. Rovnako tak tí, ktorí meditujú každý deň
ráno a večer, nepotrebujú veľa času. Vidíte, strácame všetok náš čas na niečom nezmyselnom. Ak je tu úplné poznanie seba a
úplné poznanie vibrácií, len tak ich môžete správne používať. Všetko toto poznanie je pre vás. Ako viete, je úplne zadarmo a
všetko toto majstrovstvo môže byť vaše. Takže sa len tak neuspokojte: "Dobre, dnes je nedeľa, pôjdeme do kostola, zoberieme si
spevník, spievajme pieseň číslo to a to, znovu si sadnime, postavme sa, sadnime si." Domov sa vrátime úplne rovnakí. Takže
dnes som naozaj musela povedať vám všetkým, že si musíte v sebe vyvinúť hĺbku. A keď si túto hĺbku nemôžete rozvinúť, potom
ste stále priemerní. Vlastne všetky tieto veľké tajomstvá o Bohyni alebo Jej silách neboli nikomu takto vypovedané. Nikdy.
Jedine vtedy, keď dovŕšili svoje zjednotenie -- povedala by som úplné pochopenie, úplné porozumenie medzi zjednotením Boha a
vaším vzťahom k nemu, úplné, dovtedy by nikto nič neurobil. Dnešné dni Sahadža jogy sú veľmi jednoduché, v tom, že hneď, ako
získate Realizáciu, môžete dávať Realizáciu ďalším. Okamžite. Pod svojou rukou budete vidieť, ako sa Kundalini bude pohybovať.
Položíte svoju ruku niekomu na hlavu a zistíte, že ten človek dostal Realizáciu. Je to tak. Takto to jednoducho pracuje. Ale pre
mnohých to znamená: "Ó, netreba nič robiť. Nakoniec, všetko robí Matka, my sme len niečo dosiahli." Vždy môžete chápať, že
Matka môže pracovať len s veľmi dobrým nástrojom a nie so slabým nástrojom. Teraz teda máme niekoľko veľmi jedinečných
sahadžajogínov, ktorí do toho prenikli veľmi hlboko. Vždy keď som sa opýtala, povedali: "Matka, každý deň uctievame. Uctievame
ráno a večer, všetkými spôsobmi, každý deň. Tiež si umývame nohy a sedíme pred Tvojou fotografiou a uctievame Tvoju
fotografiu, alebo tiež aj ráno robíme niečo takéto." A prekvapivo, okamžite to na nich poznať. Môže byť na letisku šesťsto ľudí, ale
okamžite viem, kto medituje každý deň. Teraz, je to pre nás. Robili sme Sahadža jogu posledných viac ako dvadsať rokov a teraz
vstupujeme do dvadsiateho prvého roku, môžeme povedať, ja som ale pripravená, viete je to tak, lebo teraz to bol 1970 a teraz je



1990, takže po celý tento čas, plus deväťdesiat jeden. Tak veľa času sme mali. Samozrejme, musím povedať, vy ste nedostali
Realizáciu vtedy, ale kedykoľvek ste získali Realizáciu, ja vás nesúdim, ako ďaleko ste sa dostali. Hovorím: "Najskôr nech
dostanú Realizáciu." Dostali svoju Realizáciu. Teda ak raz dostali Realizáciu, vidíte ľudí, ktorí skutočne cítili svoju zodpovednosť
od prvého dňa, keď ju dostali, od prvého dňa. Nemusela som im hovoriť. Nerozprávam o Indoch, hovorím o druhých. A urobili,
ukázali obrovské zlepšenie, obrovské. Posielali sme vám odtiaľ indic- kých chlapcov, indické dievčatá, len aby ste vedeli, že vám
tiež môžu pomôcť v Sahadža joge. Určite vám môžu pomôcť. Musíte mať správneho človeka a budete prekvapení, akí sú, že
všetko môžu odovzdať a najmenej sa obťažujú svojím egom. Nie je v tom vôbec žiadne ego. Teda toto všetko nedosahujete
vďaka svojmu egu. Dosahujete to, lebo ste hľadači a teraz ste sa stali sahadžajogínmi. Treba teda pochopiť, že to nie je ako
nejaká výhoda v zmysle peňazí, či niečo, ako že musím mať moc, to, tamto; lebo ak nemeditujete, vaša pozornosť sa bude uberať
k takým veciam. Okamžite začnete premýšľať: "Môžem sa stať lídrom?" Dobre, ak nie: "Mal by som lídra zlikvidovať? Ako ho
môžem uraziť? Ako môžem o to bojovať? Ako to môžem urobiť? Ako môžem toto vypracovať?" Snažíte sa tiež urážať. Ak to nie je
možné, môžete niekedy použiť násilie, hnev, lebo ešte nie ste, povedala by som, tak veľmi vyvinutí, rozvinutí, tak veľmi zrelí, tak
múdrejší. Takže teraz, čo musíte urobiť, je ... na samom začiatku, keď ráno vstanete, ako prvé povedzte: "Pozrime sa, čo je moja
zodpovednosť ako sahadžajogína?" Po nejakom čase sa tým začnete tešiť, lebo vám to dá tak ohromné sily, tak veľkú skúsenosť.
Teraz teda, len si sadnite s veľmi pokornou mysľou a ako prvé povedzte: "Matka, ak mám nejaké ego, prosím, zober ho. Matka,
ak mám nejaké predsudky, prosím, zober ich, lebo som hľadačom skrz-naskrz, tieto veci nechcem." Ale ak nemeditujete, tak
tento pán Ego sa do vás tajne vplazí a môžete skúsiť stať sa lídrom alebo si budete robiť nejaké nároky, nejaké hlúpe egoistické
skutky, ktorých máme v Sahadža joge dosť. Ak si ich zapíšete, nebudete vedieť prestať sa smiať. Takže sa sami varujte, povedala
by som, že jediný spôsob, ako sa uchrániť, je meditovať ráno a večer a byť stále v úplnom bandhane. Vaša úloha je veľmi dôležitá
a čas je veľmi dôležitý, veľmi dôležitý. Neviete si predstaviť, že v histórii duchovnosti nikto nemohol urobiť tak veľa, ako môžete
vy. Takže ak skutočne robíte Antarmana, ak skutočne vidíte do seba, pri meditácií sa sledujete, svoje čakry a toto všetko, a
potom objavíte introspekciu: "Prečo som takýto?" Len sa od seba oddeľte, aby ste sa videli: "Prečo som takýto? Prečo som to
urobil? Prečo takto rozmýšľam? Kto som?" Keď budú tieto otázky zodpovedané, budete poznať svoju cenu, svoju hodnotu.
Neviem, koľko by som mala zdôrazňovať, koľko je potrebné zdôrazňovať dôležitosť každodennej meditácie. Vidíte, ako táto
reklama, každý deň bombardujú vašu hlavu a: "Kúpte si toto, kúpte si tamto, kúpte, kúpte, kúpte, kúpte." Funguje to. Rovnako sa
musíte každý deň bombardovať: "Teraz meditácia. Dostaň sa do meditácie. Choď do meditácie." Potom budete prekvapení, že
keď pôjdete von budete vidieť niečo nádherné; okamžite sa dostanete do bezmyšlienkového vedomia. Nemusíte to robiť. V
momente, keď stretnete sahadžajogína, okamžite ste bez myšlienok; obaja, vy aj ten druhý. Začnete sa všetkému tešiť veľmi
odlišným spôsobom. A prídu také nádherné pocity, vybuduje sa taká nádherná istota, že ste prekvapený: "Ako som mohol byť
taký? Ako som mohol cítiť tieto istoty, ktoré sa vyjadrujú tak nádherne?" Lebo ak ste, povedzme, umytí a čistí -- je to jednoduché,
každý deň skôr, ako sa niečoho dotknete, ste opatrní, aby ste to znovu nezašpinili. Ak je sárí špinavé, úplne špinavé, tak či sú tam
dve škvrny alebo sto, na tom nezáleží. Ale keď je úplne čisté, tak aj kvôli najmenšej škvrne sa môžete trápiť, lebo to každý uvidí.
Rovnako, pokiaľ sa nebudete každý deň čistiť, nebudete vedieť, čo je s vami zlé. Dúfam, že sa budete plne venovať tomu, čo som
tu dnes povedala, s plnou pozornosťou na vašej vnútornej bytosti vyžarovať, ako svedok seba samého. Sledujte, ako s druhými
hovoríte: "Prečo by som mal takto hovoriť? Prečo treba hovoriť?" A potom začnete rozumieť, že za tým všetkým je nejaká
smiešna vec, ktorá sa deje v mojom mozgu a tento mozog treba napraviť -- veľmi dôležité. Teraz, na konci dňa by sme mali zistiť:
"Čo dobré som urobil pre Sahadža jogu?" Tiež môžeme zistiť: "Aký som bol pred Sahadža jogou?" Ak je to možné, zistite: "Ako
ďaleko som zašiel s týmito silami v rozširovaní Sahadža jogy? Ako ďaleko môžem zájsť?" Je to naozaj pozoruhodné, pretože ako
som vám hovorila, v Rakúsku máme chlapcov, ktorí stále skúmajú Sahadža jogu. Čítali knihu od Adi Šankaračariu, ktorú som
ešte nečítala. Čítali všeličo, aby zistili, ako sú ďaleko, a dôsledkom toho sa sami vyvíjajú veľmi, veľmi hlboko vo svojej bytosti; ale
ten spôsob, ako vidíte, vyvíjate sa hlbšie, hlboko, hlboko, hlboko, hlboko a budete prekvapení, čím hlbšie idete, nechcete sa
predvádzať, nechcete sa ukazovať. Jednoducho budete vyžarovať. Ako raz jeden pán prišiel ku mne domov a povedal: "Matka, vo
vnútri je nejaký chladič. Zdá sa, akoby dnu prišiel nejaký ventilátor. Áno, áno, prichádza nejaký chladič." Nič nehovoril, nič nerobil.
Len sa v dome prechádzal: "Prišiel chladič." Práve ste cítili, viete, ako keď idete do lesa a objavíte úplné ticho, dokonca ani vtáci
neštebotajú, tak viete, že tam sedí tiger. Tiger nič nerobí, možno spí, chudáčik. Ale celé miesto je jeho prítomnosťou vystrašené,
viete. Rovnako sahadžajogín, kdekoľvek, kde bude vystupovať. Pozrite na týchto svätcov, nevedeli ani, ako dvíhať Kundalini, ale
boli veľmi čistí ľudia. Nikdy nikomu nedvihli Kundalini. Nikdy nikomu nedali Realizáciu. Boli extrémne čistí. Nebola v nich žiadna
nečistota. A ako veľa mohli vytvoriť: akú poéziu, akú prácu, aké duchovné myšlienky, aké výroky; myslím, že ohromné, taká hĺbka
vo všetkom, čo robili, také účinné. Sme tu preto, aby sme získali duchovnosť, nie aby sme získali peniaze, nie aby sme získali
postavenia, moc -- nič také. Sme tu preto, aby sme získali duchovnosť a v tejto duchovnosti je všetko. Celá spokojnosť, všetko je



v tom. Bude to mať vplyv na deti. Bude to mať vplyv na okolie, v každom smere, a na osobnosť. Takže to nie je otázka, že robiť to
jednotlivo, ale kolektívne. Kolektív by mal vyzerať nádherne. Takže by ste mali mať, povedala by som, v ašráme kolektívnu
meditáciu. V Rakúsku to robia skoro ráno, o štvrtej, kolektívne. Vedia, koľko ich je a koľkí chýbajú, to, tamto. Ale ja hovorím:
"Nepoukazujte na to. Uvidíme." Keď tí, ktorí takto meditujú, vyrastú vysoko, ostatní ich budú nasledovať. Takže nepremýšľajte o
druhých: o koľkej vstal. Som to ja, ja sa musím starať o seba. Je to veľmi sebecké: Swarth. Musíte poznať význam Swa - je to
sebectvo, a keď ten význam poznáte, potom nie ste obťažovaní, môže ktokoľvek povedať čokoľvek, môže sa ktokoľvek pokúsiť
urobiť čokoľvek. Povedzme, že váš manžel je smiešny: "Ó, to nevadí. Bude v poriadku." Povedzme, že vaša manželka je smiešna:
"Nevadí, bude v poriadku." To nie je nič dôležité. Pre vás je toto najdôležitejšie robiť a všetci, ktorí takto premýšľali a takto konali,
boli nad všetkým. Nič ich nemôže stiahnuť. Dnes je teda prvý deň Brisbane. Všetkým vám žehnám, aby ste mali úplnú predstavu
o sebe, prečo ste na tejto zemi a akú veľkú prácu by ste mali robiť. Každý z vás je schopný. Každý z vás to môže robiť, ale vy ...
Požiadala by som vás, aby ste do seba nasali tieto kvality, ktoré sú už tam. Myslím, že by som nemala povedať "nasať", ale
prejavte ich a keď ich raz začnete prejavovať, uvidíte, aká je vaša povaha. Netrápte sa, postaráme sa o vaše deti. Nech vám Boh
žehná!



1991-0728, Guru pudža, Štyri prekážky

View online.

Guru pudža, Štyri prekážky, Campus Cabella Ligure (Taliansko) 28-07-1991 Dnes ste tu všetci preto, aby ste uctievali svojho
Gurua. Podľa tradície, najmä v Indii, musíte svojho gurua uctievať a guru musí mať úplnú kontrolu nad svojimi žiakmi. Guruovský
princíp je extrémne prísny a táto prísnosť spôsobila, že mnohí ľudia neboli schopní vyhovieť ideálu žiaka. V tých časoch musel
byť guru bezvýhradnou autoritou a jedine guru rozhodoval o tom, ktorých žiakov prijme - museli prejsť nevýslovnými tapasyami,
nadľudským pokáním, len aby sa mohli stať žiakmi. Tieto útrapy boli jediným kritériom, ktorým sa guru riadil. Guruovia žili
výlučne v džungli a vyberali si žiakov - veľmi málo žiakov, veľmi, veľmi málo - ktorí museli chodiť žobrať do okolitých dedín
potraviny, sami z nich varili guruovi jedlo a dávali mu jesť. Takýto druh guruovstva v Sahadža joge nemáme. Musíme pochopiť, že
hlavný rozdiel medzi spomenutými typmi guruovstva a dnešnými je v tom, že dávali len veľmi malému počtu ľudí možnosť stať
sa guruom, veľmi malému. A aj táto hŕstka bola vybratá z veľkého počtu ľudí . A žiaci cítili, že sú naozaj výnimoční, keďže boli
vybraní, vyvolení, a nech budú musieť podstúpiť čokoľvek, urobia to veľmi radi. S takýmto presvedčením sa stali žiakmi. Sahadža
joga je však úplne iná. Povedala by som, že je pravým opakom. Predovšetkým je vaším guruom Mama, ktorá je ešte k tomu
poznačená sandrakarunou: pre hocijakú drobnosť sa mi oči zrosia slzami. Mame teda veľmi ťažko padne byť guruom. Tak isto
sa aj vy ťažko dostávate na vysokú úroveň, pretože zídete z cesty, keď vás tak veľmi ľúbim a pre túto lásku niekedy ani
nezbadáte, že sa vaša osobnosť vyvíja veľmi pomaly. Je dôležité, aby ste boli v Sahadža joge na seba prísni. Preto som
povedala, že musíte byť svojím vlastným guruom. Ľudia však nevedia, čo to znamená. Musíte byť svojím guruom, to jest, musíte
viesť sami seba. Musíte so sebou jednať ako so svojím žiakom a musíte sa „formovať“. Ak nechápete, že ste ako sahadžajogíni
zodpovední za to, že dáte všetko do poriadku sami, nemôžete veľmi rýchlo napredovať, pretože sa jedná o iný typ vzťahu medzi
guruom a žiakom. Preto vždy ako prvé poviem: staňte sa svojím vlastným guruom. Musíte sa teda často venovať introspekcii a
vybrať si ideály. Sedím tu pred vami - videli ste, aká som. Môžem jesť hocičo a celé dni nemusím jesť vôbec nič. Môžem spať
hocikde a nemusím spať vôbec. Cestujem... Precestujem veľké vzdialenosti a neunaví ma to. Mám na to dosť energie, pretože aj
ja som svojím vlastným majstrom. Takže v prvom rade je nevyhnutná častá introspekcia: „Čo so mnou nie je v poriadku?“ a nie:
„Čo nie je v poriadku s inými?“ „Čo so mnou nie je v poriadku? Ide mi o telesné pohodlie? Pozornosť, mám ju na tele alebo na
duši? Ak je to tak, čo robím?“ Myslím, že bude najlepšie, ak si to napíšete . „Môžem spať na tráve? Môžem sedieť na kameni?“
Musíte svoje telo primäť, aby pracovalo. „Môžem hocikedy zaspať a dokážem bdieť, kedykoľvek sa mi chce?“ Videla som, že
ľudia zaspia. Príčina nie je v tom, že by to boli zlí alebo nedisciplinovaní ľudia, sú však vnútorne unavení. Ak je vaše vnútro
unavené, ste unavení stále. Vidíte to v televízii. Ak sa pozriete na ľudí na Západe, vždy sedia takto. Pretože sú veľmi unavení.
Prečo sú takí unavení? Nepracujú tak ťažko. Porozmýšľajte teda, ako sa správate. Keď začnete pozorovať samých seba,
prehodnoťte aj svoje okolie, svoje spôsoby a metódy a to, čo robíte sami sebe, pretože ste zo svojho okolia prebrali rôzne
podmienenosti. Podmienenosti Západu majú psychologický charakter. Indovia majú iné podmienenosti, ktoré zase zarazia vás
alebo by sme mali povedať, zarazia ľudí na Západe: musia si desaťkrát umyť ruky, aj keby si mali zodrať kožu, umývali by sa ďalej
ako blázni. Stále musia mať k dispozícii kúpeľňu. Musia sa okúpať. Ak sa neokúpu, necítia sa dobre. Majú aj iné podmienenosti.
Majú všelijaké hlúpe podmienenosti, ale podmienenosti na Západe sú skôr psychologického charakteru, a preto neviete odhaliť,
čo s vami nie je v poriadku. Fyzické podmienenosti nie sú také nebezpečné, viete ich prekonať alebo si s nimi poradíte. Keď však
máte psychologické podmienenosti, nie ste schopní odhaliť, čo s vami nie je v poriadku. Ak sa pozriete na okolie, ak sa nad ním
zamyslíte, objavíte veľmi subtílne príčiny. Po prvé, možno že kvôli vojnám, neviem prečo, všetci majú z iných ľudí strach. Najmä
kvôli Freudovi. Myslím, že kvôli Freudovi majú ešte aj mamy strach z dieťaťa. Všetky tieto veci sú pre Indov úplne... Nerozumejú
tomu. Ale vy, ľudia, to poznáte veľmi dobre: nechcú sa nikoho dotknúť, nechcú nikoho objať. Predtým sa ľudia, keď hrali futbal,
zvykli postískať. Teraz však nevidím, že by sa postískali, len sa takto dotknú rukami. Po nejakom čase budú zrejme musieť robiť
niečo takéto alebo niečo podobné. Tak sa boja, aby ich nik... Dokonca sa deti boja objať svojich rodičov. Chýba im teda prejav
lásky. A keď chýba prejav, nevidno, že ľúbite, a tak cit len vysychá, vysychá a vysychá a vysychá. V Sahadža joge bolo jedno
dievčatko a ja som mala preň darček. Bolo pomerne malé, mohlo mať asi desať rokov. Dala som darček jednému
sahadžajogínovi, západnému sahadžajogínovi: „Choď za ním, daj mu to a povedz, že je to odo mňa.“ „Nie, Mama, nedám mu to.“
Povedala som: „Prečo?“ „Zle ma pochopí.“ Povedala som: „Čo zle pochopí?“ Tak pevne sa to usadilo ľuďom v hlavách! A z toho
vo vás vzniká psychologická neistota. Táto neistota na vás vplývala už v detstve, a preto sa jeden druhého bojíte. Dokonca
svojich rodičov, svojich bratov, svojich sestier. Vaše utrpenie je psychologického charakteru. A keď som prvý raz prišla do
Anglicka, počula som: „Jedná sa o neistotu.“ Spýtala som sa: „O akú neistotu? Celý svet sa bojí západného sveta! Ako to, že vy
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trpíte neistotou?“ Vo všetkých, po celom svete, vyvolali pocit neistoty, prečo by teda oni sami mali trpieť neistotou, ako to? Cítia
sa neistí vo svojom vnútri, vo vlastnej spoločnosti, v rodine, vo svojich vlastných zoskupeniach, natoľko sa jeden druhého boja! V
prvom rade sa teda nesmiete báť. Ste sahadžajogíni, nie ste viac nemorálni, nemôžete byť nemorálni. Ak si celý čas... Ak si
myslíte, že ste nemorálni a že to, čo urobíte, je nemorálne, a že sa musíte ísť vyspovedať, čo sa s vami udeje? Čo za osobnosť z
vás bude? Musíme to zmeniť tým, že zmeníme seba. Vzťahy sahadžajogínov by teda nemali byť určované neistotou, ale
mariadami. Musíte vedieť, ako rešpektovať súkromie iných. Druhá vec, ktorú nájdete v západných mysliach, a to veľmi často, je,
že sú bombardovaní kritikou. Je toľko kritikov, že už neostal ani jeden umelec, už len kritici kritizujú kritikov. Všetci umelci sú
zdecimovaní, v jednom kuse ich kritizujú. Hocikto si príde - jestvujú školy na kritizovanie - nemusí vedieť hrať na žiadny nástroj,
nemusí vedieť spievať, vie však vynikajúco kritizovať. Preto si stále uvedomujete, preto máte stále pocit, že ak niečo urobíte,
niekto vás skritizuje. Stále máte strach, že vás niekto skritizuje, preto: „Mám to povedať, alebo nie?“ Ako sahadžajogíni by ste si
nemali nič robiť z týchto hlupákov, pretože majú na očiach klapky. A ak sa im chce kritizovať, kritizovať vás, nech si kritizujú. Čo
na tom záleží? Je to jedno. Musíte to však takto vnímať vo svojom vnútri. Ďalej, tretia vec je ešte horšia, ani neviem, či ste ju
postrehli. Neviem, ako prišli západné mozgy na to, že nikdy nesmiete stratiť zo zreteľa „druhý breh“, hoci stojíte na svojom brehu:
„Buďte nestranní a nikdy nehovorte tak, akoby ste si boli istí.“ Napríklad, ak sa niekoho spýtate: „Ako sa máš?“ Odpovie: „Ale…“
Vždy. Nik nepovie: „Mám sa veľmi dobre, nič mi nie je.“ „Niečo sa stalo?“ „Nie, som úplne v poriadku, ďakujem,“ také niečo
nepočujete nikdy. Nie sú si istí sami sebou, neustále sú rozpačití. A táto vnútorná rozpačitosť im dáva osobnosť, ktorá nedokáže
napredovať. Napredujete vtedy, keď urobíte krok dopredu, položíte nohu pevne na zem a potom posuniete druhú nohu dopredu -
ako keď leziete na horu. Ak si však už pri prvej nohe myslíte, že ste urobili celý krok a nie polovicu, ako môžete napredovať?
Budete prešľapovať na dvoch schodíkoch, hore-dole. Toto je ďalšia velikánska psychologická bariéra - mala by som to tak nazvať
– alebo zhubný faktor pre váš rast. Tretia vec, ktorú ste sa naučili, tretia alebo štvrtá je, že si musíte všetko prediskutovať.
Povedzme, že máte problém. Zavoláte mi a poviete: „Mama, mám takýto problém.“ Stáva sa to veľmi často: „Mám takýto
problém.“ Poviem: „Dobre. Vyrieš ho takto.“ A vy spustíte: „Nie, nie, nie. V tom prípade by sa stalo toto.“ Potom mu navrhnete
ďalšie riešenie. „Nie, nie, nie, nie, nie, Mama. Mohlo by to dopadnúť takto.“ Dobre. Poviete tretie riešenie: „Nie, Mama, v tom
prípade sa môže stať toto.“ Navrhnete štvrté: „Toto by sa mohlo stať.“ Odporujete sami sebe. Napokon som nútená povedať: „Je
to tvoj problém, nie môj. Navrhujem ti riešenie a ak chceš svoj problém vyriešiť, radím ti pristupovať k veci pozitívne.“ Takto
pracuje váš rozum. V našej hindštine tomu hovoríme „ulti khopdi“. V jednom kuse polemizujete sami so sebou. Ako potom
môžete napredovať? Toto je ďalší veľký problém západnej mysle, že sa snaží nevidieť problémy ako vaše vlastné, ale neustále
argumentuje ako nejaký právnik, viete? Ako dvaja právnici- aj prvý, aj druhý ste vy sami - čo si celý čas protirečia. Rozdvojená
osobnosť v jednom tele. Akoby v jednej bytosti neprebývala len jedna osobnosť. Ako som povedala, je to čisto psychologický
fenomén, že sa ľudia musia náhle uchýliť k takýmto „kľučkám“, pričom nechápu, aké je to pre nich nebezpečné. Po osvietení
vášho mozgu by sa to nemalo stávať. Práve naopak, v Sahadža joge je to veľmi nebezpečné, pretože keď niečo poviete... Všetci
ste sahadžajogíni, ste spojení so všeprenikajúcou silou a všetko, čo poviete, bude posunuté ďalej a splní sa. Pre vás, ľudia, je
veľmi nebezpečné, ak si neuvedomujete, že ste realizované duše, a ak nepoužívate svoje sily. Ak chcem niečo povedať tak, aby to
nik nepočul, musím sem dať ruku a potom to povedať, pretože je to napojené na sieť. Ak to však nezakryjem a niečo poviem,
budú to počuť všetci. Takisto, ak niečo povie sahadžajogín, niečo si želá alebo niečo chce, všade sedia „ľudia“, pozrite: tu a tu, vy
ste ich sem priviedli, ktorí vás stále počúvajú a veľmi túžia robiť, čo poviete: „Dobre, povedal si tak, hotovo.“ Takže pri všetkom,
čo si pomyslíte, čo si želáte, čo poviete, musíte byť veľmi opatrní. A keď teraz... Starých ľudí neberiem do úvahy, dobre, pri nich
môžem povedať, že sú tak naučení, majú problémy a tak ďalej. Ale väčšia časť generácie, ktorá je tu, je schopná napraviť sa a
naučiť svoj mozog priamočiarosti tým, že ho budete viesť zozadu dopredu. O tomto psychologickom probléme sa nehovorí. Ďalší
psychologický problém je, že si neuvedomujete, čo je veľmi podivuhodné, že musíte vždy konať podľa toho, čo navrhnú
podnikatelia, pretože základom západného života je vidieť a byť videný. Takže: „Ó, to je v móde, aj my by sme to mali robiť.“ Je to
v móde aj my tak urobíme.“ Minule, asi pred rokom, som prišla do Anglicka a všetky sahadžajogínky mali vlasy tu. Povedala som
si: „Čo to je?“ Opýtala som sa indickej dievčiny: „Čo to má znamenať?“ „To je nová móda.“ Povedala som: „Aká nová móda?“ „V
marathi sa tomu hovorí „ziprya“, vieš? Hovoríme tomu zipryová móda. Aspoň Maharaštrania môžu...“ A všetky mali vlasy takto,
viete? Povedala som: „Pane Bože, veď si zakrývajú agyu! Budú škúliť.“ Ale je to v móde a celá móda sa sústreďuje len na vlasy.
Na vlasy - neviem prečo sa tak zaujímajú o vlasy. A pritom im v týchto krajinách vlasy vypadávajú tak skoro, pretože nepoužívajú
olej. Mali by, pretože veľmi rýchle oplešivejú, najmä na sahasráre. Čo znamená móda, o čo ide? Ak podnikatelia, títo hlúpi ľudia,
chrlia idey, prečo by sme ich mali preberať? Nevravím, že by všetci sahadžajogíni mali vyzerať rovnako, vôbec nie. Môžete sa
obliekať, ako chcete. Môžete žiť, ako chcete, ale nemali by ste dovoliť, aby z vás podnikatelia robili otrokov. Teraz ste slobodní
ľudia, nezabúdajte na to. Vedzte, že ste úplne slobodní a že vaša sloboda je úplne osvietená svetlom vášho osvietenia, nikdy



teda nemôžete urobiť niečo zlé. Ale najprv musíte mať v sebe istotu, že nech budete musieť urobiť hocičo, nenecháte sa zotročiť
podnikateľmi. Čo na to povedia ľudia, ako vyzeráme, aký dojem zanecháme... Je to také dôležité, že polovičku života laborujeme,
aby sme vyzerali ako ostatní . Je veľmi prekvapujúce, ako podnikatelia pobláznili ľudí na Západe . V Indii sa im to nepodarilo,
stroskotali predovšetkým na indických ženách. Na krátku dobu sa v Bombaji objavilo mini sárí, po štyroch, piatich dňoch, myslím,
zmizlo. Ani jedna Indka nebude nosiť mini sárí, hotovo. Nepohnete s nimi. Žiadna móda, ktorá sa dostane do Indie, sa nepresadí,
pretože šaty, ktoré sa nosia v Indii, sú tradičné... Sú tu oddávna, boli testované: chyba, nový pokus, chyba, nový pokus a teraz
vieme, že tieto sú najlepšie, netreba viac skúšať. Prestanete, keď zistíte: tento štýl nám vyhovuje najlepšie. Ľudia však skúšajú
ďalej a štýly sa neustále menia. A musíte si dávať pozor práve na to, aby ste sa nedali nahovoriť na hlúposti, ktoré vymysleli
podnikatelia, ale robili rozumné veci, ktoré vám prospejú. Takže jeden druh otroctva spočíva , myslím, v tom, že musíte tancovať
podľa toho, ako pískajú podnikatelia. Je to však veľmi hlboké zotročenie, založené na psychológii, ktoré je dobre zamaskované a
také nenápadné, že ho nepostrehnete. Preto použite introspekciu, aby ste odhalili, čo s vami nie je v poriadku, ako došlo k tomu,
že ste takíto: „Čo nie je v poriadku s mojou osobnosťou? Ovplyvnil ma celý okolitý svet a spôsob, akým mi ľudia vtĺkali do hlavy
všelijaké idey.“ Mali by ste mať vlastné idey. Nemalo by vás trápiť, čo povedal Platón, čo povedal Sokrates a čo povedal niekto
iný. Čo si myslíte vy? Napokon ste osvietení ľudia. Je tu však ďalší psychologický faktor, ktorý je ešte horší. A to: „Mama, ak si
budeme celkom istí, budeme si nafukovať ego.“ Tak sa boja svojho ega, akoby ich jedného dňa mohlo vyniesť do ovzdušia! Že by
mali také nafúknuté ego, že sa budú vznášať. To je ďalšia vec, ktorej sa ľudia boja, že ak vyhlásime: „Dobre, viem, čo chcem,
viem, čo je správne,“ začneme sa vznášať, preto si myslia: „Radšej to nebudem hovoriť, pretože mám ego.“ Takže aj so Sahadža
jogou sa objavili isté druhy strachu. Jedným z nich je: „Mama, nemal by som mať ego.“ V čom spočíva problém s egom? Je tiež
prekvapujúce, že napriek všetkému strachu z ega reagujú ľudia tak, že si vyvinú „protestujúci“ charakter. Podnikatelia však vedia
lichotiť aj vášmu egu. Napríklad sa ráno opýtate dieťaťa: „Čo si dáš?“ Dieťa povie: „Dám si toto.“ Mama musí bežať, aby to kúpila,
alebo musí mať všetko v chladničke. V Indii to tak nie je: „Jedz, čo je navarené.“ Ak nemajú soľ, dobre, bude sa jesť bez soli. „Daj
sa do toho alebo nejedz, nevadí. Iné nedostaneš.“ Takže, keď sa naučíte disciplíne a rozumiete, o čo ide, nepoviete: „Chcem len
toto, chcem len tamto.“ „Niečo chceš?“ povedzte si teda: „Dobre, nedostaneš to celý mesiac.“ Raz vám musím porozprávať o
sebe, ako som trochu spohodlnela. Kedysi, myslím. Raz sme sa sťahovali a moja rodina v tom čase nebola so mnou. Mali sme
len malú posteľ, v ktorej spal manžel. A ja som spala len na betóne na zemi a na druhý deň ma bolelo telo. Povedala som si:
„Dobre“ a spala som na betóne celý mesiac. „Na betóne dostaneš bolesti? Dobre, tak na ňom spi celý mesiac.“ Rozhodla som sa:
„Budem spať na betóne.“ Potom stratil betón nado mnou moc. Možno mal potom bolesti on. Takže to je to, čo musíte robiť:
ovládnuť svoju myseľ. Ak sa objaví nejaký problém, ako treba k nemu pristupovať? „Mama, nafúkne sa mi ego.“ Je to preto, že sa
vaše ego, ako som povedala, nafukuje reagovaním, protestovaním proti niečomu, ako aj tým, že mu lichotia podnikatelia. Dobre,
nech je chyba, kde chce, nezačneme s psychoanalýzou. Pravdou však zostáva, že máme aj problém s egom. Prečo? Už som vám
niekoľkokrát povedala, že keď veľakrát nafúkate balón, dá sa nafúknuť veľmi ľahko. Stačí trošku fúknuť a nafúkne sa. A preto sa
bojíte: „Z ničoho nič sa mi ego tak nafúkne, že sa budem vznášať ako balón kdesi vo vzduchu.“ Ako sa toho zbaviť? Tým, že viete,
že ste realizovaná duša. Vážte si sami seba. Keď si začnete vážiť sami seba, nenaletíte žiadnym „egovým“ trikom. Veľmi
jednoduché. Vážte si sami seba. Musíte povedať: „Som sahadžajogín, ako sa teda môžem takto správať? Veď som
sahadžajogín.“ Vypestujete si istú dôstojnosť a budete sa hanbiť robiť hlúposti. Ego z vás totiž robí hlupákov. O to ide - totálnych
hlupákov. Takže, ak si vypestujete úctu založenú na poznaní: „Som sahadžajogín, takže sa nemôžem tak správať. Som
sahadžajogín.“ Ak si to poviete, prekvapí vás, že vás dôstojnosť sahadžajogína bude vždy „držať pri zemi“ a nenecháte sa
balamutiť svojím egom. Takže na jednej strane sú to podmienenosti , na druhej ego. Na ego si jednoducho treba vypestovať
dôstojnosť. Prekvapí vás, že v zvieracej ríši jestvujú mariady. Tiger sa, napríklad, nikdy nespráva ako had, had sa nepráva ako
tiger. My sme teraz sahadžajogíni. Sme tigre medzi ľuďmi, sme levy medzi ľuďmi, sme tí najvyšší, sme najvyššie ľudské bytosti.
Nemusíte nosiť, ako tomu hovoríte, desať medailí, aby ste ukázali, že ste úžasní, ste proste sahadžajogíni, ste mahajogíni.
Vypestujte si teda spomínanú úctu a prekvapí vás, že okamžite nadobudnete pokoru. Akoby do vás doslova vošla. Videla som, že
niektorí sahadžajogíni sedia takto, niekedy sedia takto, niekedy... Ten, ktorý má ľavú višuddhi, sedí tak, pri pravej višuddhi takto.
Vy však budete sami vedieť, že... Ako keď sa má ženích začať obliekať a má na pamäti: „Som ženích, nemôžem sa správať ako
mládenci, čo tam budú. Mám osobitné postavenie. Som ženích a idem na svoju svadbu. Nemôžem sa správať ako moji priatelia,
ktorí tam budú.” Musíte sa správať istým špeciálnym spôsobom. Osvojte si to teda. Ešte stále nevieme, že sme sahadžajogíni.
Keď budeme vedieť, že sme sahadžajogíni, vyvinie sa v nás dôstojnosť a vďaka tejto dôstojnosti budete, ku podivu, vidieť aj, čo
nie je v poriadku vo vašej krajine, čo nie je dôstojné. Na tom, čo sa deje vo Francúzsku, vidíte, v čom sú nedostatky francúzskeho
práva. Francúzi sa však zaujímajú o pitie, jedenie a iné veci, takže nikdy nevenujú… „Ach, vykašlime sa na to. Čo nás je do
zákonov, nech sú, aké sú, je to jedno, koho by zaujímali také hlúposti, nie je to dôležité. Hlavné je, že je čo piť…” Ak zájdete do



francúzskej dediny, o siedmej v nej nestretne nikoho, ani len opilcov. Sedia si vo vnútri a pijú a pijú. Zdá sa mi, že je to ich hlavné
náboženstvo, hlavná kratochvíľa. Na druhý deň majú opicu, a tak vidia všetko naopak. Ako jeden chlapík, ten novinár, čo šiel do
Indie, videl železnú bránu a myslel si, že je to Hitlerova železná opona. Všetko vidia, viete, zväčšené, také veľké, skreslené kvôli
opici , viete? Takže celý život na Západe je ako po opici - buď vidia všetko zväčšené alebo zmenšené, nevidia veci také, aké sú.
Väčšinu z toho, čo čítate, knihy o psychológii a o podobných veciach, napísali opilci. Keď si prečítate ich životopis, zistíte, že boli
opilci. Takže nech napísali, čo chceli, prečo by sme to mali brať vážne? Okrem hŕstky ľudí, ktorí boli realizovaní, to boli väčšinou
opilci. Ako napríklad tí, čo písali o gréckej dráme - museli to byť poriadni opilci. Neviem, čo všetko skonzumovali, že potom písali
takým spôsobom. Keď píšu opilci, väčšinou totiž proklamujú: „Prečo, načo by som mal žiť, musím umrieť.” Aj v Indii máme
takých, veľa takých, autorov ghazal, ktorí vždy hovorili: „Načo žiť, mali by sme umrieť.” Ak teda nejaký poet hovorí takýmto
štýlom: „Rozprávaš o umieraní, prečo teda neumrieš, raz a navždy?” Zistíte teda, že keď niečo napíšete vy, bude to, čo chcete
povedať, omnoho vznešenejšie, ako to, čo píšu oni. Sahadža joga však u vás fungovala tak hladko, tak bezproblémovo, že si ani
neuvedomujete, kto ste. Dnes na Guru pudži uctievate svojho Gurua a zároveň sa ja klaniam guruovi vo vás. Nech sa váš guru
dostane do popredia a zviditeľní sa. Najmä taký guru, akého máte vy – nie som na vás prísna, som veľmi nežná, pretože, ako
som vám povedala, sa jedná o niečo fundamentálne odlišné - je to určené pre kolektív a nie je pre jedincov. A ak sa má niečo šíriť
kolektívne, musíte pochopiť, že jedine láska je to schopná urobiť. Nejestvuje žiadny iný spôsob šírenia Sahadža jogy, pretože
nemôžeme byť ako Hitler a viesť ľudí k nenávisti. Buď použijete nenávisť alebo lásku. Ak učíte ľudí: tamtých nenávidíme – jedná
sa o fundamentalizmus a podobne – získate tisíce ľudí, ktorí sú ochotní bojovať. Môžete pozdvihnúť ich prízemnejšiu osobnosť a
povedať: „Dobre, pridajte sa k nám, bojujme!” Aj racionalizmus a tak ďalej, dokonca aj nacionalizmus takto pôsobia. Nevadí, sú to
ľudia. Keď však poviem láska, jedná sa o čosi úplne iné. Skúste to pochopiť. A keďže je to kolektívna práca, musíme vedieť, že
láska je zdroj energie, vďaka ktorej všetko rastie živým spôsobom. Je to energia, ktorá je živá. Skúste to teraz pochopiť. Je to
niečo, čomu ľudia nerozumejú: láska neznamená niekoho objať, je to živá energia, ktorá vám umožňuje rásť. Dúfam, že ste sa
dostali k mojim knihám a dúfam, že ste ich čítali. Veľmi názorne som v nich pre vás opísala, čo je živá energia, ktorá v nás
pracuje. A všetko, čo je jej dielo... Pozrite sa, napríklad, na tento kvet. Nemôžem mu nariadiť, aby rástol rovno. Rastie si svojím
vlastným spôsobom , nech si rastie. Vyzerá to pekne, pretože žiadny kvet by nemal byť ako iný kvet. Živá energia nikdy netvorí
úplne rovnaké veci – to je možné len u plastov. Ďalej, keď niečo rastie, rastie to svojským spôsobom. Takže to, čo je vo vás
zabudované, je živá energia. Je vo vás zabudovaná, ale je to živá energia, je to niečo, čo žije a pracuje, prekvitá samo od seba.
Musíme dať ľuďom vodu čistej lásky. Čo vnímate ako guru na iných ľuďoch, ak ľúbite čisto: „Čo je so mnou, čo mi bráni
napredovať?” Ako guru rozpoznáte ako s inými zaobchádzať s láskou, aby sa priblížili k realite. Je to veľmi nežný proces, veľmi
láskavý proces a číra radosť z lásky k iným. Vedomie: „Ľúbim toľkých ľudí,“ je samo o sebe úžasné. A aj cítite: „Ľúbim toľkých
ľudí.” Malo by to však byť „samadrišti“, to značí, že by sme sa mali pozerať na každého rovnako. Pozeráte sa na všetkých
rovnakým spôsobom, je tak? Máte len tento jeden pár očí. Pozeráte sa na všetkých tými istými očami. Ľudia sú rozdielni. Áno,
vidíte, že sú rozdielni, ale ne… Vaše oči nerobia medzi nimi rozdiely. Vaše oči nevnímajú ľudí ako čiernych , bielych, modrých.
Vidia, akí sú. Keď začnete vidieť spôsobom samadrišti, to jest rovnakými očami, rovnakým pohľadom, neprekrúcate svoje
predstavy. Pretože, čo sa stane v opačnom prípade? Vaša myseľ to, čo vidíte, preinačí a vy sa začnete na jedných pozerať tak , na
iných inak. Pozerám sa, napríklad, na tento vejár. Povedzme však, že moja myseľ zapracuje a budem ho vnímať ako človeka. Ak
ste rozumní ľudia, vidíte všetkých takých, akí sú. To je samadrišti, to znamená mať rovnaké oči pre každého, oči, ktoré
nepreinačujú, takže nie je možné, aby bol niekto váš obľúbený priateľ, niekto iný priateľ číslo dva, ďalší číslo desať a niekto iný
váš nepriateľ. Keď sa začnete pozerať týmto spôsobom, všetko nadobudne správne tvary. Inak je to na zbláznenie. Malo by to
byť aj samyak – „samyak“ znamená integrovaný. Mali by sme mať integrované poznanie. Ako keď sa oči pozerajú, vidia, kde
sedíte, kde ste, kde je jeden človek, kde je druhý človek, aký je medzi nimi vzťah. Takže poznanie o iných sa zakladá na tom, aký
je medzi nimi vzťah. Povedzme, že máme pána s dieťaťom a že sa medzi týmto pánom a dieťaťom vyskytol problém. Aby ste s
ním mohli nadviazať kontakt, musíte vedieť, že má dieťa, nesmiete ho od neho oddeľovať, izolovať ho . Zoberte si niekoho,
povedzme, kto je, napríklad, z Anglicka alebo z Talianska. Potom ho skúste chápať na základe jeho zázemia. Keďže pochádza z
istého prostredia, je taký, aký je. Ak si dokážete o iných vytvoriť takúto ucelenú predstavu, nebudú viac žiadne problémy, hádky,
nič. V opačnom prípade vznikajú stále konflikty a to je dôvod, prečo sa cítite veľmi unavení. Oči nereagujú – oči sa len pozerajú.
Čokoľvek vidia, len sa na to pozerajú. Oči nikdy nereagujú, ale myseľ. A toto reagovanie je zodpovedné za naštrbenie vášho
vzťahu k iným. Musíte teda zaujať pozíciu svedka – ako Gyanešwara povedal: „Nirandžan pahane, nirandžan pahane” – pozerať
sa na niekoho bez reakcie. Len sa pozerajte a dozviete o človeku všetko, len čo sa na neho pozriete, nirandžan pahane. Pretože
pokiaľ je v hre váš mozog, nevidíte ľudí takých, akí sú. Keď sa len dívate, hneď viete, o čo ide. A potom budete v mihu poznať
čakry človeka, jeho Kundalini, preniknete do všetkého. Vaša myseľ, ktorá je prepchatá nezmyslami, vám nedovolí dostať sa na



takú úroveň. Preto nirandžan pahane, oko, ktoré sa len pozerá. Takéto oči musíte nadobudnúť. K nim sa automaticky pridruží
odpútanosť, prestanete kritizovať, pretože je to vaša myseľ, ktorá je proti niekomu zaujatá. Neľúbite, pretože vaša myseľ zmýšľa
tak či onak. Prestanete tvoriť skupinky, nebudete schopní deliť ľudí podľa toho, či sú vám drahí, alebo nie. Niekedy, keď sa na
niekoho neusmejem, začnú ľudia šomrať a vravia: „Tentoraz sa na mňa Mama neusmiala.” Uznajte predsa, že sa nemôžem
usmievať v jednom kuse. Musíte myslieť aj na moje svaly. Ako mám mať stále úsmev na perách, neviete? Nájdu sa však ľudia,
ktorí sa cítia veľmi zle, pretože: „Viete, tentoraz sa na mňa Mama neusmiala.” Musím sa teda v jednom kuse usmievať na
každého. Skúsim to. Takže náš prístup k iným musí byť prístup typu niranďžan, pretože sa jedná o kolektívnu prácu. Nie je prísny,
v žiadnom prípade nemá blokovať, pretože je to živá práca, naozaj živá práca, nie je to teda možné. Je to v každom prípade
práca, ktorá prináša harmóniu, lásku, náklonnosť, pocit spolupatričnosti. Predstavte si, že musíte myslieť na niekoho, kto k vám
nie je milý alebo je... netvor. Radšej myslite na to, aký by ste k nemu mohli byť milí. Váš prístup by teda mal byť: „Ako dobre
budem s ním vychádzať!“ Viete? Pozrite sa, ak sa na vás niekto hnevá, je ľahké hádať sa: „Poď len sem. Ty si nahnevaný, ja som
nahnevaný.” Nie. Choďte a pošteklite ho. Niečo také jednoduché – a pobavte sa. Z nenávisti sa totiž nemôžete tešiť, nepobaví
vás, ani súperenie, ani oddeľovanie sa. Tak, ako sa táto ruka musí tešiť z druhej ruky, rovnako sa vy musíte tešiť jeden z druhého.
Ak to nedokážete, uniká vám to hlavné, uniká vám podstata. Takže pri kolektívnom napredovaní musíme vedieť, že nemôžeme
napredovať, ak nemáme zmysel pre kolektív, pre to, že sme súčasťou jednej jedinej osobnosti. Ak si potiahnem ucho,
nevytiahnem ho von, ale spôsobím celému telu bolesť. Preto hovorím, že je lepšie potiahnuť obe. A ak sa začnete pozerať týmto
spôsobom, zarazí vás nežný humor, s akým sa na seba začnete dívať. A stane sa z vás naozaj veľmi zaujímavá, „magnetická“
osobnosť a veľmi príjemný človek, nevýslovne príjemný človek. Všetci budú vyhľadávať vašu spoločnosť. To je to, čo nasvedčuje
tomu, že guruovský princíp bol osvietený. Samozrejme, bolo povedané, že sa máte odpútať, nemáte byť naviazaní ani na to, ani
na to, ani na to. To sú všetko reči. V skutočnosti vám však jedine introspekcia a dosiahnutie, alebo môžeme povedať, poznanie
vašej hĺbky, dajú tento pocit. Už len to, že viete: „Som sahadžajogín a vnoril som sa do nedozerných hlbín božskosti,“ stačí k
tomu, aby ste žili ako najlepší guru. Vlastne už ani nie som Guru, nikdy som nebola Guru – som Mama, som beznádejný typ
gurua. Pretože guru, ktorý nedokáže byť prísny, je nanič a ja sa musím pripraviť na to, že musím ľuďom všeličo otvorene povedať,
viete? Ak majú dvaja ľudia problém a prejde istý čas, kým im mám niečo povedať, začnem si hovoriť: „Ako by som mohla byť
prísna, hm?” Ak sa to stane v mojej prítomnosti, poviem: „Prečo sa tak správate?” A aj to len v bezprostrednej situácii. Musíte si
teda vyvinúť takýto druh guruovstva v sebe, ktorý je vhodný pre kolektívnu prácu. Ešte raz: majte na pamäti – je to v záujme
kolektívnej práce. Takže dnes uctievate guruovský princíp v sebe, keď uctievate mňa. Nemala by som povedať, že by ste mali
nasledovať môj príklad, pretože som v mnohých veciach beznádejný prípad. Napríklad sa nevyznám v bankovníctve, nerozumiem
peniazom, chcem povedať, že je veľa vecí, ktoré neovládam, naozaj. Som beznádejný prípad, nevyznám sa v zákonoch. Nemali
by ste byť teda ako ja, to je pravda. Mali by ste však byť schopní priznať si ako ja, viete: „Mám tieto problémy.” Ale čosi musíte
mať v každom prípade? Úplné poznanie o Sahadža joge alebo želanie dozvedieť sa všetko o Sahadža joge. Ak to tak bude, potom
sa vnoríte do tohto oceánu poznania ako keby ste mali tryskový pohon. A všetko, čo chcete, všetko, čo chcete vedieť, sa
dozviete. Mali by ste však mať želanie dozvedieť sa. Nikdy sa neuspokojte: „Už viem dosť o Sahadža joge,“ nie, nikdy. Môžete byť
so sebou spokojní v hocičom inom, len v jednom nie: „Ešte stále musím Sahadža jogu spoznávať rozumovo a toto poznanie musí
preniknúť do môjho srdca. Malo by byť v mojom srdci, nielen v mojom mozgu. Mal by som sa učiť prostredníctvom mozgu a mať
toto poznanie v srdci.“ Ako keď si pozriem film „King Kong“, dozviem sa, kto je King Kong, ale je to len film, nič sa nedeje. Naše
poznatky sú obyčajne takéhoto charakteru. Ak však uvidíte stáť „pána“ King Konga pred sebou: „Ó, Bože môj, on je tu!” Takisto aj
keď máme poznatky v mozgu, je to ako film, sú vzdialené… Srdce ich neprecíti. Ale ak sú v srdci, potom sú účinné, potom
pôsobia. Cez mozog pracovať nemôžu. V mozgu sa len hromadia, ale v srdci pôsobia. A v srdci sídli duša. Je to veľmi
jednoduché: sme ľudia, ktorí sa skôr riadia mozgom ako srdcom. Vedzte však, že sme v realite, King Kong naozaj stojí pred nami.
Nepozeráte sa na film, je to fakt. A ak je to naozaj tak, musí začať pracovať srdce, nie mozog, pretože na skutočnosť reagujeme
len srdcom, nie mozgom. Ak to pochopíte, otvoríte si srdcia, rozšírite ich: „Teraz je to v mojom srdci.” Vďaka tomu budete mať v
hlave úplne jasno, všetko vám bude jasné: čo treba robiť, ako reagovať, ako niečo vyriešiť. Ak všetko toto poznanie o Sahadža
joge vložíte do svojho srdca – najprv si budete musieť rozšíriť srdce, inak doň tento oceán nevložíte – potom uvidíte: „Toto je
Sahadža joga.” Mne sa zdá, že všetko je Sahadža joga: kúpa tohto domu, príchod na toto miesto, to všetko je Sahadža joga.
Jasne to vidím. Všetko, čo vidím, dávam do súvisu so Sahadža jogou, okamžite: „Toto je Sahadža joga.” „Prečo je to tak? Je to
vďaka Sahadža joge.“ „Toto je Sahadža joga.“ Všetko teda začnete ponímať ako Sahadža jogu, keď vaše srdce vie to, čo vie váš
mozog. Poznám ľudí, ktorí veľmi dobre ovládajú všetky mantry, všetko vedia výborne a to všetko v srdci. Takže si to vložte do
srdca. V Sahadža joge nie ste guruom prostredníctvom mozgu, ale prostredníctvom srdca. Nech vás Boh žehná! Čo sa týka Guru
pudže, najprv to prečíta. Vidíte, čo sa píše v Guru Gite – nikdy som to nedala nikomu čítať. Nie preto, že by to nebola pravda.



Hovorí sa, že je to pravda. Šíva v nej rozpráva Parvati, čo je guru. Prečo som vám to však nedala? Pretože všetci guruovia na trhu
hovoria: „Takže, ja som váš guru a toto je Guru Gita. A v Guru Gite sa píše: Daj všetky peniaze, všetok majetok, seba samého –
pranu, manu, danu – svoje telo, svoju myseľ, všetko guruovi a staň sa totálnym blbcom.“ Ľudia im to teda dajú. Preto som vám ju
neukázala. Ale dnes Rajesh... Povedala som mu to prvý raz – to však neznamená, že by ste sa mali riadiť tým, čo tam opisuje
Šíva. Rajesh: Om twameva sakshat, Shri Adi Guru, Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Dakshinamurti, Shri Mataji Shri Nirmala
Devi namoh namaha. V Guru Gite Šri Šíva, ktorý je známy aj pod menom Šri Dakšinamurti, ten, kto hľadí na juh, rozpráva Šri
Parvati na jej žiadosť, čo je guru... Počujete všetci? ...a nahlas. Dajte to hlasnejšie. A Šri Šíva hovorí v Guru Gite Šri Parvati, kto je
guru. A najprv jej povedal, že prvé písmeno v slove „guru“ „gu“ zosilňuje znaky máye, zatiaľ čo „ru“ ničí ilúziu, ktorá vzniká vďaka
máyi. Takže guru je prvý a najdôležitejší pri ničení ilúzií, ktoré spôsobuje máya. On sám ich tvorí, on ich aj ničí. Len on má takéto
postavenie, a preto je pozícia gurua najvyššia zo všetkých a nemôžu ju dosiahnuť ani len bohovia a aj oni všetci uctievajú Šri
Gurua. Buď pozdravený, Šri Guru, ktorí vyťahuje tých, ktorí spadli do pekelného oceánu sediac na strome pozemského sveta.
Pozdravujeme Šri Gurua, ktorý je Šri Brahmadeva, Šri Višnu a Šri Šiva a ktorý je ako jediný najvyšší Brahma. Pozdravujeme Šri
Gurua, ktorý vytvoril všetko poznanie pre dobrodenie ľudí, aby mali most cez oceán pozemského sveta. Pozdravujeme Šri Gurua,
ktorý otvára oči toho, kto oslepol kvôli temnote nevedomosti, tým, že ich natrie kadžalom poznania. Buď pozdravený, Šri Guru, za
dosiahnutie osvietenia vo svete. Si môj otec, si moja mama, si môj brat a si môj Boh. Pozdravujeme Šri Gurua, ktorý je pravda, a
vo svetle tejto pravdy sa manifestuje svet a ty si ten, kto predstavuje radosť, ktorá očarúva tento svet. Pozdravujeme Šri Gurua,
ktorý je „sat“, čistá existencia, pravda – ktorý vie, ktorý svet rozmanitých foriem a predmetov sa prestáva javiť ako reálny.
Pozdravujeme Šri Gurua, ktorého forma je príčinou konania a ktorý jestvuje vo forme príčiny každého konania. Pozdravujeme Šri
Gurua, ktorého jestvovanie vo forme konania vnáša do všetkého jednotu, kolektivitu, vnáša integráciu do rozmanitosti foriem a
predmetov. Pozdravujeme Šri Gurua, ktorého dve lotosové chodidlá rozptyľujú horúčavu duality a chránia nás pred všetkými
kalamitami. Pozdravujeme Šri Gurua rečou, mysľou, pozornosťou, očami, pretože Guru je po pravde tak Šri Šíva ako i Šakti a jeho
dve lotosové chodidlá sú červené, biele, veľkolepé. Meditujem o Šri Guruovi, o písmene „gu“, ktoré je ukazovateľom priestoru
medzi tromi gunami, a o „ru“ , ktoré je ukazovateľom beztvarých foriem a ktoré nám dáva formu, ktorá je mimo troch gún.
Opätovne sa klaniame Šri Guruovi za to, že prostredníctvom realizácie ničí karmy, ktoré sme si nahromadili v priebehu
predchádzajúcich životov. Opätovne sa klaniame Šri Guruovi, pretože niet princípu, ktorý by bol nad princípom Šri Gurua. Niet
pokánia, ktoré by si mohol robiť, pretože najvyššie pokánie treba urobiť, aby si dosiahol Šri Gurua, a niet poznania, ktoré by bolo
vyššie ako princíp, ktorý predstavuje Šri Gurua. Opätovne sa klaniame Šri Guruovi ktorý nám umožnil uzrieť nekonečnú klenbu,
ktorá sa rozprestrela nad všetkým živým a neživým. Buď znovu pozdravený, Šri Guru, ktorého lotosové chodidlá sú vyzdobené
diamantmi, ktoré predstavujú šruti a žiarivé lotosy Véd. Pozdravujeme Šri Gurua, ktorý v nás spontánne prebúdza všetko čisté
poznanie. Pozdravujeme znovu a znovu Šri Gurua, ktorý je čaitanya, ktorý je večne pokojný, ktorý nepodlieha zmätenosti , je
nesmierne čistý, a mimo naad, bindu a kala. Prvopočiatkom meditácie je forma Šri Gurua, prvopočiatkom pudže sú lotosové
chodidlá Šri Gurua. Prvá pudža je pudža k lotosovým chodidlám Šri Gurua. Prvá mantra, zdroj mantry ako takej, je reč Šri Gurua.
Prvé oslobodenie je možné vďaka a zdroj oslobodenia spočíva v milosrdnosti Šri Gurua. Sakshat Shri Mataji, Shri Nirmala Devi,
Namoh Namaha. Ach, myslím, že by všetci lídri mali prísť hore. Teda aj keď sú niekde dvaja lídri, mali by prísť obaja. Nech vás
Boh žehná! Jedenkrát by sa mohla povedať Ganéšova mantra, Ganéšova mantra. Atharva Šeershu môžete povedať. Môžete
povedať Atharva Šeershu a jedenkrát... A všetci by mali umyť... Liať mi na chodidlá vodu.
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Skláňam sa ku všetkým hľadaĊom pravdy. Na úplnom zaĊiatku vám musím povedať, že pravda je pravda. Nemožno ju popísať
slovami ani ju nemožno zmeniť. Našťastie si to uvedomujeme s naším ľudským vedomím. Aby sme sa dozvedeli pravdu,
musíme sa stať jemnejšími bytosťami; to znamená, musíme sa stať dušou. Preto teba pochopiť, že je to živý, evoluĊný proces.
Je to proces, ktorý prebieha vo vašom vnútri, ktorý vás mení na dušu, za ktorý nemôžete platiť. ktorý neprebieha vďaka vášmu
úsiliu, ktorý jednoducho pracuje, pretože ste hľadaĊmi pravdy. Čokoľvek vám hovorím, mali by ste to poĊúvať s otvorenou
mysľou výskumníka. Keď sa dokáže, že je to pravda, musíte to ako Ċestní ľudia akceptovať, pretože je to pre vás a pre vaše blaho
a pre blaho celého sveta. Vidíme tu prekrásne kvetiny, ale to považujeme za samozrejmé.

Ani sa nezamyslíme, že vyrástli len z maliĊkých semienok. Pozrite sa na svoje oĊi, akou sú úžasnou mikro-kamerou, ale
považujeme to za samozrejmé. Treba pochopiť, že existuje nejaká sila ktorá robí všetku živú prácu. Prvá, základná pravda je, že
nie ste toto telo, táto myseľ, toto ego Ċi podmienenosti, ale ste Ċistá duša. Druhá pravda je, že existuje subtílna sila božej lásky,
ktorá robí všetku živú prácu. Len s pomocou tejto sily ste sa vyvinuli z améby do súĊasného stavu, a chýba už len malý vzostup,
ktorý musíte preklenúť, aby ste spoznali pravdu. Nepoznáte absolútnu pravdu. Preto sa navzájom škriepite a hádate, bojujete
medzi sebou, vediete vojny. Ale keby všetci vedeli, že pravda je len jediná, tak ako Ma všetci vidíte, že tu sedím, všetci to viete, že
tu sedím, niet sa o Ċom dohadovať. A keď sa stanete dušou, potom pocítite tú všeprenikajúcu Silu, ktorú ste nikdy predtým
nepocítili.

Pocítite ju na konĊekoch prstov a tiež pocítite chladný vánok Ducha Svätého vychádzajúci z vašej hlavy. V Biblii je Boh
Všemohúci ako Boh Otec a tiež je tam Boží Syn. A v Trojici je ako tretí Svätý Duch. Ako by však mohol jestvovať Otec a Syn, bez
Matky? Ženy sú považované za "druhotriedne" pretože hovoria, že Ona nebola pri stole s dvanástimi apoštolmi, pri Poslednej
VeĊeri. Ale v Biblii je Pavol, ktorý tiež nesedel za stolom pri Poslednej VeĊeri. Ale mnohí ľudia dokázali pocítiť, že Kristova Matka
je Bohyňa, preto ju nazvali Madona. A nedokážem pochopiť tých, ktorí Ju nechcú ako Bohyňu a pritom idú a uctievajú Ju ako
Čiernu Madonu v Poľsku. Rovnako v každom náboženstve spôsobili problémy pretože chceli mať všetko organizované (pod
kontrolou) chceli to mať tak, ako im to vyhovovalo. Ľudia to uzavreli, že niet Boha, pretože nech nasledovali akékoľvek
náboženstvo, mohli spáchať akýkoľvek hriech.

Preto stratili vieru v Boha. Ale keď sa stanete dušou zistíte, uvedomíte si, že existuje Boh Všemohúci a Jeho láska, Jeho
všeprenikajúca živá Sila. V Sahadža joge sa dá dokázať, že existuje Boh a existuje Jeho sila lásky. Je jedno, Ċi slepo veríte v
Boha alebo v Boha neveríte, to je jedno. Mnohí ľudia ku mne prichádzajú a hovoria Mi, Matka, modlíme sa k Bohu a niĊ nám to
nepomáha. Sú rovnakí ako ľudia, ktorí v Boha neveria. Na príĊine je, že nie sú v spojení s Bohom. Ak by tento prístroj nebol
napojený na zdroj, tak by nefungoval. Ak nemá váš telefón spojenie, tak nefunguje. Takže najprv sa treba pripojiť k
všeprenikajúcej Sile.

Všetci máte túto božskosť v sebe. Všetci môžete získať svoju Seba-realizáciu a napojiť sa na všeprenikajúcu Silu. Nemali by ste
mať o tom žiadne pochybnosti. Je to tak jednoduché. "Sahadža" znamená, že je to s vami zrodené, a všetci máte právo získať
toto spojenie-jogu, bez akýchkoľvek ťažkostí. Dôsledkom toho môžu byť vyriešené všetky vaše fyzické, mentálne a emocionálne
problémy. Dokonca aj vaše materiálne problémy budú vyriešené. Nadovšetko vstúpite do Božieho Kráľovstva, ktoré je oceánom
radosti. To všetko sa vám udeje. Je to veľmi jednoduché, nemôžete to dosiahnuť Ċítaním, štúdiom, Ċi nejakou prácou.

Nie je to žiaden mentálny Ċin, ale živý proces. Dnes ste poĊuli o Kundalini o sile, ktorá je vo vás. Zajtra vám poviem o
vlastnostiach duše. PoĊas tohto krátkeho Ċasu je ťažké vysvetliť všetko o poznaní koreňov. Musela by som to vysvetľovať v
aspoň štyri tisíc prednáškach len na túto tému a len v angliĊtine. Podobne, ako možno veľa svetiel zažať len jediným stisnutím
vypínaĊa. Ale keby som vám mala rozprávať o elektrine a jej princípoch a histórii, a ako sa dostala sem do Prahy, boli by ste
unudení. Jediný stisk dokáže zažať svetlo, pretože je to tak vybudované. Rovnako je to vybudované vo vašom vnútri. Preto je

http://amruta.org/?p=19494


lepšie získať toto osvietenie, a potom poznávať subtílne veci.

Každopádne, bola by som rada, keby ste Mi chvíľu kládli otázky. Mám jedinú prosbu, aby ste sa Ma nepýtali otázky ktoré
nesúvisia s témou. Prosím, pokúste sa pochopiť, že som sem neprišla preto, aby som od Vás nieĊo získala. Prichádzam, aby
som vám dala to, Ċo je vo vás (vrodené). Môžete mi klásť otázky. Odstráňte toto všetko z popredia pretože Ma ľudia nevidia. Je
to v poriadku, len potrebujem Svoje okuliare. Hlasnejšie. "Pomáhali ste mi vo Viedni - so sluchom". Ale stále poriadne nepoĊuje.

V poriadku, to je iné. Pozriem sa na to znova. Meditovali ste? V poriadku, znova sa na to pozrieme. V poriadku, sadnite si, zajtra
sa na to znova pozrieme. Uvidíme sa zajtra. Žiadne otázky? Úžasní ľudia! [nezrozumiteľná otázka] Predovšetkým som Vám
povedala, majte v seba úplnu dôveru a neodsudzujte sa. Otázka bola, Ċo ak nie ste pripravení.

Vaša Kundalini vie o vás všetko. Je vašou matkou, vašou individuálnou matkou a je nedoĊkavá, aby vám dala druhé zrodenie. Je
teraz poĊuť? Aby ste prebudili Kundalini, musíte dlhý Ċas meditovať. Čo to znamená, dlhý Ċas meditovať? Už ste všetko urobili v
predchádzajúcich životoch. Preto ste práve tu. Ste predurĊení, aby ste tu boli. Ako vidíte budúcnosť Zeme? Čoho?

Zeme. Našej Zeme, na ktorej žijeme, V Prahe, Ċi inde? Ako Vy vidíte budúcnosť ľudstva? Úžasné! V súĊasnosti je na svete veľa
vojnových konfliktov, a veľmi veľa násilia. A moja otázka znie, Ċo sa musí stať predtým ako príde radosť? Viete, tieto vojny sú
kvôli problémom ľudí, ktorí ich vyvolali. Ak by ste dokázali transformovať ľudské bytosti, tieto problémy by sa automaticky
vyriešili. Ak bude urĊitý poĊet ľudí transformovaných, tí spustia ďalšiu transformáciu. Už sú tisícky ľudí transformovaných, a keď
ste transformovaní môžete zmeniť ostatných.

[Nezrozumiteľná otázka o rómoch.] Každá rasa, Ċi títo rómovia alebo iná rasa, môže byť transformovaná. Transformácia
nesúvisí s rasou, národnosťou Ċi s náboženstvom, nesúvisí to. Je vnútorná, vrodená. Ak ste ľudské bytosti tak sa to bude
vypracovávať. Najlepšou správou je, že aj takzvané zlé karmy sú transformáciou vymazané. Len ľudské bytosti si myslia, že robia
zlú karmu, zvieratá nie. [Nezrozumiteľná otázka o Kristovi.] Samozrejme, samozrejme. Ale Kristus povedal: "Tí ktorí nie sú proti
nám sú s nami."

Všetky inkarnácie a všetci proroci sú navzájom prepojení. Vy ich však vidíte oddelene, a to vytvára nenávisť medzi ľuďmi. Ešte je
tu nieĊo dôležité. Veríte, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný kvôli vašim hriechom, aby vám pomohol? Áno, On trpel za vás. Musel to
urobiť. Ale v skutoĊnosti inkarnácie nikdy netrpia. On musel byť ukrižovaný, to vám vysvetlím neskôr, pretože cesta, ktorú musel
prejsť cez stred Agnya Ċakry, optická chiasma bola takto uzavretá. Preto On musel byť kvôli tomu ukrižovaný. Jeho odkaz je v
Jeho zmŕtvychvstaní, nie v ukrižovaní, ale zmŕtvychvstaní.

Ale v súĊasnosti nemusíte trpieť. Preto tí, ktorí hovoria, že musíte trpieť, sa zásadne mýlia. Chystáte sa trpieť viac ako Kristus?
Ako môžete pomôcť ľuďom, ktorí nechcú získať sebarealizáciu, aby ju získali? Nemôžete (im pomôcť). Nemôžu (získať
sebarealizáciu). Nemôžete ich prinútiť. Kundalini je sila Ċistého želania. Ak nemáte Ċisté želanie, Nemôžem prekroĊiť vašu
slobodu. Musí to byť osobnosť ako dobré semeno, ktoré môže byť vložené do matky Zeme.

Musíte mať však túžbu, inak to nemôže pracovať. Nemôžete prinútiť semienko aby vyklíĊilo. Teraz má otázku tamten pán.
[Nezrozumiteľná otázka] V poriadku, to je dobrá otázka: Dvíhaním Kundalini druhého a taktiež upevnením vo vás samých, sa
stanete spravodlivým Ċlovekom a ten druhý sa tiež stane spravodlivou osobou. Stanete sa skutoĊne svätými ľuďmi. Budete plní
pokoja, bez chamtivosti a žiadostivosti. Nakoniec, tento svet tvoria ľudské bytosti, a ak sa transformujú ľudské bytosti, tak sa
zmení celý svet. [Nezrozumiteľná otázka] Nerozumiem tomu, Ċo hovoríte, nechápem. Nemali by ste sa kvôli Mne trápiť.
Nepoviem vám o Sebe niĊ.

Kristus povedal, že On je Boží Syn, pritom On aj bol. Ale On to vyslovil a preto Ho ukrižovali. Ľudia nechcú poĊuť pravdu, až kým
nie sú realizovanými dušami. Teda Ja nechcem byť ukrižovaná. Musím ešte urobiť Svoju prácu. A preto hovorím, že nemôžete
brať peniaze, ľudia, ktorí si urobili obchod z duchovnosti obchod z propagácie falošných guruov, tí všetci sú proti Mne. Taktiež
náboženstvá robia biznis. V súĊasnosti všetky náboženstvá obchodujú s duchovnosťou, preto Ma nemajú rady. Nemôžte si z
Boha urobiť biznis. Myslím, že teraz si urobíme Seba-realizáciu.



Znova vám musím zopakovať, že nemôžem vám ju vnútiť nikomu nijako. Len tí, ktorí ju chcú a želajú si ju, by mali zostať v hale.
Inak by mali halu opustiť. Tí, ktorí ju nechcú, by tu nemali zostať sedieť, prosím. Na úplnom zaĊiatku znovu opakujem, buďte si
úplne istí, že všetci získate svoju Seba-realizáciu. Za druhé, jestvujú tri podmienky ktoré musíte pochopiť. Prvou podmienkou je,
že musíte zabudnúť na minulosť, a uvedomiť si, že vôbec nie ste vinní. Ste napokon ľudské bytosti, a ak ste urobili nejaké chyby,
je to v poriadku, nie ste Bohom. Ale cítiť sa vinným je typom mentálneho trápenia. Okrem toho, keď sa cítite vinnými, toto
centrum tu na ľavej strane sa zablokuje, a tým trápite seba aj fyzicky.

Pretože keď je toto centrum zablokované, dostanete angínu, spondylitídu, všetky súvisiace choroby. Teda, aký má zmysel cítiť sa
vinný? Prosím, necíťte sa vinnými. Keď poviem "necíťte sa vinnými" veľa ľudí odíde, pretože sa chcú cítiť vinní a ochorejú. Treťou
podmienkou je, že by ste mali odpustiť každému vo všeobecnosti. Niektorí ľudia hovoria, že je to veľmi ťažké, ale Ċi odpustíte,
alebo neodpustíte, niĊ nerobíte. Znova, keď však neodpustíte, potom trápite sami seba pre niĊ za niĊ. Preto by ste ani nemali
myslieť na ľudí ktorým odpúšťate. Len povedzte "Odpúšťam všetkým." a okamžite sa budete lepšie cítiť.

To je všetko. Teraz, aby vám mohla pomôcť Matka Zem, musíte si vyzuť topánky, to je všetko. Prosím, položte si ľavú a pravú
nohu oddelene. Len na päť, desať minút, to bude všetko. Ako som vám už povedala, existujú dve sily, ľavá a pravá. Položte teda
vašu ľavú ruku naľavo a pravú ruku napravo. ľavá strana reprezentuje vašu silu želania a pravá strana predstavuje vašu silu
konania. Prosím, položte svoju ľavú ruku naľavo, na lono, a pravú ruku použijeme na vyživovanie svojich centier na ľavej strane.
Najprv si ukážeme, ako sa postupne dotýkať rozdielnych centier na ľavej strane tela, ako ich vyživovať, preto sa prosím najprv
pozerajte, a potom budete mať oĊi zatvorené. Položte si pravú ruku na svoje srdce.

Toto je centrum, kde sídli odraz Boha Všemohúceho ako duša. A Kundalini je odrazom Ducha Svätého, prapôvodnej Matky.
Teraz si prosím položte pravú ruku na hornú Ċasť brucha. Toto je centrum vášho majstrovstva. Keď sa stanete dušou, stanete sa
sám sebe majstrom. Teraz si položte pravú ruku na dolnú Ċasť podbruška, na ľavej strane. Toto je centrum ktoré je sídlom
Ċistého poznania, kde sa vypracováva všetka božia práca. Potom posuňte ruku na hornú Ċasť brucha, na ľavej strane tela. Teraz
dvihnite pravú ruku na ohyb medzi krkom a ramenom, a otoĊte hlavou doprava. Toto centrum sa blokuje, keď sa cítite vinní.

Teraz si prosím dajte ruku na stred svojho Ċela, a skloňte svoju hlavu tak ako je to možné. Toto je centrum, kde by ste mali
všetkým odpustiť. Teraz si prosím položte pravú ruku na zátylok hlavy a zakloňte hlavu dozadu. Na tomto mieste, bez toho aby
ste sa cítili vinní, bez vypoĊítavania svojich chýb, pre vaše uspokojenie musíte požiadať, musíte poprosiť Božiu Silu o odpustenie.
Teraz vystrite svoju dlaň. A položte stred svojej dlane na oblasť fontanely, kde ste mali v detstve mäkkú kosť. Teraz vystrite prsty
dozadu a skloňte svoju hlavu tak ako je to len možné. Teraz dlaň pritlaĊte na temeno, a vystrite prsty dozadu. Hlavu majte
sklonenú dole. Teraz pomaly pohybujte v smere hodinových ruĊiĊiek kožou na hlave.

Hlavu majte stále sklonenú. To je všetko, Ċo treba urobiť. Teraz prosím položte obe nohy oddelene vedľa seba, ľavú ruku
smerom ku Mne, a neseďte ani veľmi predklonení ani zaklonení, ale pohodlne. Teraz, prosím položte svoju pravú ruku na svoje
srdce. Ľavú ruku smerom ku Mne, na lono. Teraz prosím zatvorte svoje oĊi. Tu sa Ma spýtajte základnú otázku, tri krát. Môžete
Ma volať "Matka" alebo "Šrí Matadži" - "Matka, som Ċistá duša?" Nahlas. Ak ste dušou, stanete sa svojim sprievodcom, svojim
majstrom.

Preto prosím presuňte svoju pravú ruku nižšie na ľavú stranu hornej Ċasti brucha. Pracujeme len na ľavej strane. Tu sa spýtajte
ďalšiu otázku, "Matka, som svojím vlastným majstrom?" Spýtajte sa túto otázku tri krát. Už som vám povedala, že vás nemôžem
nútiť aby ste získali Ċisté poznanie, pretože rešpektujem vašu slobodu. Musíte oň požiadať. Teraz si prosím položte svoju pravú
ruku na dolnú Ċasť brucha a silno zatlaĊte. Tu treba povedať šesť krát, pretože toto centrum má šesť okvetných lístkov, "Matka
prosím, daj mi Ċisté poznanie." Šesť krát. Hneď ako požiadate o Ċisté poznanie, Kundalini zaĊne stúpať.

Teraz treba vyživiť horné centrá so svojou sebadôverou. Zdvihnite si svoju pravú ruku na hornú Ċasť svojho brucha, na ľavej
strane. Tu povedzte s úplnou sebadôverou, desať krát, "Matka, som svojím vlastným majstrom." Už som vám povedala, že nie
ste toto telo, ani táto myseľ, ani ego ani podmienenosti, ale ste Ċistá duša. Tak teraz posuňte pravú ruku na svoje srdce, a tu



povedzte s úplnou sebadôverou desať až dvanásť krát, "Matka, ja som Ċistá duša." Desať až dvanásť krát. Všeprenikajúca Sila je
sila milosrdnosti a lásky. Je to oceán absolútneho poznania. Nahlas, nahlas. Ale nadovšetko je oceánom odpustenia, a
akékoľvek chyby ste urobili, v oceáne (odpustenia) sa ľahuĊko rozpustia.

Preto si prosím sami sebe odpustite a položte svoju ruku na ohyb vášho krku a ramena a otoĊte hlavu doprava. Tu s úplnou
sebadôverou povedzte šesťnásť krát, "Matka, nie som vôbec vinný." Už som vám povedala, že Ċi odpustíte, alebo neodpustíte,
niĊ neurobíte; ale ak neodpustíte, tak nahrávate na zlú stranu. Tak teda zdvihnite svoju pravú ruku a položte ju do stredu Ċela, a
prosím skloňte svoju hlavu tak ako je to len možné. Tu povedzte s úplnou sebadôverou z celého srdca, nezáleží koľko krát
"Matka, odpúšťam úplne všetkým." Teraz prosím položte svoju pravú ruku na zátylok hlavy, a zakloňte hlavu dozadu ako je to len
možné. Tu, bez pocitu viny, bez poĊítania svojich chýb, len pre svoje uspokojenie povedzte z celého srdca, nezáleží koľko krát "Ó
božia Sila, ak som urobil nejaké chyby, prosím, odpusti mi." Teraz úplne vystrite svoju pravú dlaň, úplne vystretú dlaň, stred svojej
dlane položte na vrchol svojej hlavy. Teraz vystrite prsty dozadu. Prosím, skloňte svoju hlavu.

Nemôžem ísť proti vašej slobode, preto musíte požiadať o svoju Seba-realizáciu. OtáĊajte pomaly kožou na hlave v smere
hodinových ruĊiĊiek a poproste, "Matka, prosím daj mi Seba-realizáciu" - sedem krát. Teraz prosím dajte ruky dole. Prosím,
vystrite obe ruky smerom ku Mne. Teraz vystrite pravú ruku smerom ku Mne. Prosím, dajte pravú ruku smerom ku Mne, a skloňte
hlavu a skúste si s ľavou rukou, Ċi vychádza z vašej hlavy chladný alebo teplý vánok. Nahlas, nahlas, nahlas. Ak je vánok horúci,
znamená to, že ste neodpustili, tak prosím, odpustite a necíťte sa vinní. Teraz dajte ľavú ruku smerom ku Mne, ale skloňte svoju
hlavu, skloňte svoju hlavu. Teraz prosím skúste so svojou pravou rukou Ċi cítite chladný vánok vychádzať z hlavy, alebo teplý
vánok vychádzať z hlavy.

Neklaďte ruku na vrchol hlavy ale skúšajte nad hlavou. Niekedy to pocítite ďaleko. Teraz prosím dajte pravú ruku dolu, skloňte
hlavu a skúste si to znova s ľavou rukou. Teraz, zdvihnite ruky s dlaňami smerom k oblohe, takto. Nahlas, nahlas. A zakloňte
hlavu. A spýtajte sa jednu z nasledovných otázok tri krát, "Matka, je to chladný vánok Ducha Svätého?" alebo "Matka, je to sila
božej lásky?" alebo "Matka, je to ParamaĊajtanja?" Spýtajte sa ľubovoľnú z týchto otázok, ľubovoľnú otázku tri krát.

Teraz dajte dolu svoje ruky. Položte ruky smerom ku Mne. Otvorte oĊi. Pozorujte Ma bez rozmýšľania. Tí, ktorí pocítili chladný
alebo teplý vánok na konĊekoch svojich prstov alebo na svojich rukách, alebo v oblasti fontanely, prosím, zdvihnite obe ruky.
Praha! Všetci ste sa práve stali svätcami. Skláňam sa pre vami! Váš svätý život práve zaĊal. Zajtra prídem znova a vysvetlím
vám ako je to s dušou.

Nech vás Boh žehná. Prosím informujte tiež svojich priateľov a zavolajte ich sem, pretože tu budem už len zajtra. Tí, ktorí cítili
chladný alebo teplý vánok sa zajtra upevnia, a tí, ktorí necítili, ho tiež pocítia. Nech vás všetkých Boh požehná. Tiež im povedzte,
aby o tom nehovorili. Je to mimo vašej mysle. Buďte ticho. Nediskutujte o tom.
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Jogín sa pýta ohľadom fotografovania počas prejavu Šrí Matadži. Keď rozprávam, nemali by ste fotiť. Musíte zaspievať ešte
jednu kratšiu pieseň. Klaniam sa všetkým hľadačom pravdy. Ako som vám povedala včera, pravda je tým čím je. Nemožno o nej
premýšľať a nedá sa vnímať týmto ľudským vedomím. Na to sa musíte stať jemnejšou bytosťou, čo nazývame duch. Dnes vám
porozprávam o podstate Ducha. Duch je odrazom Otca, Boha Všemohúceho. Jeho sídlo je na vrchole fontanelovej oblasti, ale
Jeho odraz je v srdci; zatiaľ čo Kundalini je odrazom Ducha Svätého, Prapôvodnej Matky. Keď je tento duch v našej pozornosti
osvietený, naša pozornosť sa stane aktívna: v tom zmysle, že ak upriamite na niečo pozornosť, nekoná tam, ale naopak
kedykoľvek upriamite pozornosť, pracuje pre vás.

Prekvapivo, iba pohľad realizovanej duše, môže v druhej osobe prebudiť mier a radosť. Keď sa váš duch začne prejavovať vo
vašom centrálnom nervovom systéme, rozviniete si novú dimenziu, pomocou ktorej môžete cítiť svoje vlastné centrá, to je
seba-poznanie, a môžete cítiť aj centrá druhých. Na svojich prstoch pocítite celkom presné vnemy. Ak viete ako dať tieto centrá
do poriadku, potom získate, úplnú mentálnu a emocionálnu rovnováhu. Centrá sú také, že ak ich začneme príliš používať na
pravej alebo ľavej strane, potom sa zúžia. Niekedy ich môže poškodiť nejaký šok, a tak si vytvoríme fyzické či mentálne
ochorenie. Ale keď Kundalini týmito centrami stúpa dáva ich do poriadku osvieti ich, pretože má teraz spojenie s Duchom. Takže
duch nám povie čo s nami nie je v poriadku. Toto je posledný súd. Ako aj čas vzkriesenia.

Budeme sami seba súdiť, a sami seba vzkriesime pomocou Sahadža Jogy. Duch je zdrojom pravdy, absolútnej pravdy. Ak by ste
mali desať detí, ktoré sú realizované duše, a ak im zaviažete oči a niekoho pred ne postavíte a opýtate sa kde je problém, zdvihnú
ten istý prst. To znamená, že všetky tvrdia, že niečo s hrdlom toho pána nie je niečo v poriadku. Ak sa toho pána opýtate, "Máte
nejaké problémy s hrdlom? " povie, "Áno, ako to viete?". Vo svetle ducha postupne pochopíte túto Silu, ktorá je všeprenikajúca. A
ak viete ako túto silu vypracovať, môžete dvíhať Kundalini druhým a dať im sebarealizáciu. Taktiež budete vedieť kto je čestný a
kto nie, pretože ako náhle dáte ruky smerom k tej osobe, pocítite veľké teplo ak je to podvodník; lebo si vo svojom vedomí
vyviniete novú dimenziu zvanú kolektívne vedomie. Najprv dosiahnete stav, ktorý nazývame nirvičar samadhi, čo znamená
bezmyšlienkové vedomie.

Napríklad tu bude pekný koberec, a ja začnem o ňom premýšľať. Ale po sebarealizácii ak niečo vidíte nepremýšľate; pretože
myšlienky prichádzajú z minulosti či budúcnosti, ale v prítomnosti nie je myšlienka. Takže keď niečo vidíte začne sa do vás
vlievať radosť toho umelca a úplne vás to naplní. Váš stres a obavy zmiznú, lebo duch je zdrojom mieru. Je mnoho ľudí, ktorí
rozprávajú o mieri, ale v nich samých mier nie je. Dostanú aj Nobelovu cenu za mier, ale načo je to - keď nemajú mier vo vnútri
seba. Je to ako koleso: keď sa pohybuje a vy ste na obvode, ste nepokojní; ak sa dostanete na os toho kolesa ste v mieri. Takto
sa dostanete do stredu, na os. Ako keď stojíte vo vode, prichádzajú vlny a vy sa ich bojíte - ako myšlienky, prichádzajú sprava,
zľava, z budúcnosti a z minulosti. Ale ak nastúpite na čln, viac sa nebojíte vĺn.

Ale ak sa naučíte plávať, skočíte do vĺn a zoberiete zo sebou ľudí späť na čln. Dosiahnete druhý stav, čo je bezmyšlienkové
vedomie, nirvikalpa samadhi, kedy sa stanete veľmi uvedomelým. Svetlo ducha osvieti váš mozog. Ľudské vedomie je schopné
poznať len málo, ale keď je mozog osvietený, začnete objavovať nové veci. Máme mnoho vedcov, ktorí objavilo po príchode do
Sahadža Jogy veľa vecí. Vaša kreativita získava novú dimenziu. Máme mnoho umelcov, hudobníkov, ktorí sa stali svetoznámi po
príchode do Sahadža Jogy. Fyzicky sa cítite dobre; všetky nevyliečiteľné choroby možno vyliečiť, väčšinu z nich možno liečiť
Sahadža Jogou. Niektorým ľuďom to trvá dlhšie, niektorým kratšie, a väčšina sa vylieči. Ale nie je to určené pre ľudí, ktorí sú
ľahkovážni, alebo pre tých, ktorí nechcú svoju Realizáciu.

Je to pre ľudí, ktorí úprimne a seriózne hľadajú pravdu. Ľudia, ktorí boli ničení falošnými guruami alebo nasledovali nejaké
náboženstvo nesprávnym spôsobom, všetci môžu byť zachránení. Vo svetle ducha sa stanete svojím vlastným majstrom, lebo
uvidíte pravdu. Po prvý krát pocítite túto Všeprenikajúcu Silu, ktorá vykonáva všetku živú prácu a ak viete ako s touto Silou
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zaobchádzať, môžete sa stať majstrami. Stanete sa nesmierne dynamickými, odvážnymi ale zároveň veľmi súcitnými. A to sa
musí stať vám všetkým. Len tí, čo si to neželajú, alebo tí ktorí nie sú pripravení, to nezískajú. No nie je to umelý rast, ktorý môže
vytvoriť ako tisíce umelých kvetín - je to skutočnosť, a je to stanie sa, ktoré je v Sahadža Joge dôležité. Navyše, vaša duchovnosť,
vaša božskosť sa môže prejaviť a tak sa stanete automaticky spravodlivými, a tešíte sa svojimi cnosťami. Najohromnejšou
vecou na Sahadža Joge dnes je to, že je to kolektívne dianie.

Predtým sa ľudia museli očisťovať, museli ísť do Himalájí, alebo trčať v nejakej jaskyni. Museli vykonať mnoho odriekaní. Ale v
Sahadža Joge vás kolektívna práca urobí úplne dokonalými. Keby som mala zlomený necht - nebude rásť musí byť spojený s
celkom. Ak raz získate spojenie s touto Božskou Silou, potom sa stane časťou a súčasťou celku. Dostane sa vám vedenia, ale aj
veľkej ochrany a požehnania. Dostane sa vám hlavne radosti. Radosť nemožno vyjadriť, popísať. Nemá v sebe dualitu šťastia a
nešťastia; je absolútna svojou podstatou. Možno ju len zažiť, a to sa vám stane.

Aj dnes, ak máte nejaké otázky, rada ich zodpoviem; no znovu vám musím povedať, že som neprišla aby som od vás niečo
zobrala. Tak sa prosím pýtajte, hocijakú otázku, ktorá sa tohto týka ďakujem. Môže byť energia Kundalini aktivovaná navždy?
Áno samozrejme, nepretržite. Musíte o tom vedieť, za to nemôžete zaplatiť. Všetko toto poznanie je úplne zdarma. Za Božskú
prácu nemožno platiť. Rád by som sa opýtal, prečo sa veci a udalosti opakujú? Sú to všetko naše chyby, sú to ľudské chyby.
Ľudské bytosti sa musia zmeniť, transformovať sa.

Otázka bola, či túto energiu možno prebudiť nejakým cvičením? Nie je to možné. Nedá sa to žiadnym cvičením, alebo čítaním či
niečím takým. Je to živý proces. Ako semienko, neprinútite ho aby vyklíčilo. Musíte ho vložiť do Matky Zeme. Prečo sa niektoré
náboženstvá obávajú čo i len vysloviť slovo "Joga"? Musia byť nešťastní. Všetky náboženstvá len zarábajú peniaze. Joga
znamená spojenie s Božským.

Všetky písma hovoria, že sa musíte znovu narodiť. Tomu nikto nevenuje pozornosť; sú len zaneprázdnení zhŕňaním peňazí.
Hovorila ste o prebudení nejakej energie, ale Biblia hovorí, že Boha nemožno potešiť a Ježiš Kristus hovorí, že sa máme zrodiť z
Ducha Svätého a nie z našej vlastnej energie... To nikdy nepovedal. Mali by ste si Bibliu znovu prečítať. Samozrejme slovo Boh
tam je, nepochybne. Haló! Citujem z Biblie v mene Ježiša Krista. Ježiš povedal: Amen, Amen hovorím vám, kto sa nenarodil z
vody a ducha, do Kráľovstva Nebeského nemôže vstúpiť. Čo je? Samozrejme, že je to slovo Boha.

Haló, sadnite si, poviem vám to. Sadnite si poviem vám o tom. Je to tak, že, Kristus povedal, že je to slovo Božie, a ja používam
slovo Boh osamote. Sadnite si. Tiež povedal, že: pošlem vám Ducha Svätého. Ak som Duch Svätý, som aj Boh. Sadnite si prosím.
Ak som Duch Svätý, ako ma rozpoznáte, ako kresťan? Ako to rozpoznáte? Ja som Duch Svätý.

Musím to povedať, pretože ak prinesiete Bibliu, musím to povedať; dám vám utešenie - toľkých ľudí sme po celom svete vyliečili.
Máme troch lekárov s titulom M.D. v Sahadža Joge. V Rusku je štyridsať lekárov praktizujúcich Sahadža Jogu. A ja vám hovorím
čo vám Kristus nemohol povedať, lebo za tri a pol roka bol mŕtvy. Boli to tí istí ľudia, ktorí čítali Bibliu a hovorili: toto nie je náš
spasiteľ -- a zabili ho. A treťou vecou je spasenie. Duch Svätý by mal dávať spasenie, a to je to: Dávam vám vašu Sebarealizáciu.
Nepremeškajte tento čas. Kristovi dovolili žiť tri a pol roka, a ohradzujú sa Bibliou keď som tu Ja.

Keď tu bol Kristus, ohradzovali sa starým zákonom aby ho hanobili, hovorili o Mojžišovi. Ak by ste vy ľudia čítaním Biblie niečo
dosiahli tak by ste o tom vedeli. Ja sama som sa narodila do Kresťanskej rodiny. A viete čo kresťania urobili s Bibliou? Keby ste
šli do Južnej Ameriky boli by ste šokovaní. Milióny a milióny Indiánov bolo zavraždených Kresťanmi v mene Biblie. V Indii niesli v
jednej ruke Bibliu a v druhej zbraň. Nepremeškajte to. Prišiel váš čas získať Sebarealizáciu, čas vzkriesenia. Narodili ste sa v
Kresťanskej viere, tak veríte v Bibliu; tí čo sa narodili v Islámskej viere, veria len Koránu.

Myslia si, že všetci Kresťania pôjdu do pekla, a Kresťania si myslia, že Moslimovia pôjdu do pekla. A čo Židia? Keď máte klapky a
nasadíte si ich, nevidíte jednotu s Bohom Má to... Títo ľudia, ktorí čítajú Korán, Bibliu, Gítu, čokoľvek, nasledujú ktorékoľvek
náboženstvo, páchajú rôzne hriechy. Sú spravodliví? Kristus vás žiadal, aby ste boli pokorní. Kde sú tí pokorní Kresťania? Rada by
som ich videla -- sú takí arogantní. Kristus išiel v morálke do detailov keď povedal: "Nebudeš mať smilné oči. " Pozrime sa, ktorý
Kresťan také oči má. Len Sahadža Jogíni majú najnevinnejšie oči.



Máte sa znovu narodiť, mali by ste mať opätovný krst. Mali by ste pocítiť vánok Ducha Svätého z vašej fontanelovej oblasti. Mali
sme už dosť kázania a mentorovania a čítania Biblie. Poďme si prečítať knihu reality, knihu skutočnosti. Nie je potrebná slepá
viera. Musíte pocítiť Všeprenikajúcu Silu. Pomocou Sahadža Jogy môžete dokázať, že Kristus bol syn Boží, možno to dokázať.
Oni to dokázať nemôžu. Môžu vám dať sebarealizáciu? (Radšej si vezmite inú halu a tam dajte adresu.

Tu vás nikto nechce. Proste ho vyhoďte.) Ničomu by ste nemali slepo veriť. O všetkom musíte mať dôkaz. Ak nemáte dôkaz,
prečo veríte Biblii, Gíte, prečo veríte Koránu, len tomu slepo veriť? Chcem vás požiadať v mene tejto dámy. Rada by vás poprosila,
problém je v tom... Neskôr sa jej môžem venovať. Budeme sa jej venovať, pravdaže. Potrvá to nejaký čas madam? Budeme sa
vám venovať, dobre?

Teraz by som im všetkým chcela dať sebarealizáciu. To je veľmi dôležité. Prišli sem, aby získali svoju Sebarealizáciu. V poriadku.
(Požiadajte ich, aby dali na týchto chlapcov bandan.) Je mi ľúto, musela som to povedať. Musela som - prišiel čas to povedať,
viete, som veľmi šťastná. Tí, ktorí si neželajú získať svoju Sebarealizáciu by mali prosím opustiť halu. Nie je slušné prísť na niečie
stretnutie a vyrušovať. Čo sa tu deje je Božská práca, a nemáte právo to rušiť.

Ľudia sú za takúto prácu platení, viem; ale prečo nehľadať svoju záchranu? Prečo sa držať týchto predstáv a nechať sa navždy
zničiť? V tejto slepej viere nie je žiadna múdrosť. Teraz toľkí Moslimovia a Židia uctievajú Krista, lebo im to bolo dokázané. Nie je
to preto, že chodia do kostola a niekoho počúvajú, a potom niečo prijmú. Ak je na to dôkaz, potom to ako čestní ľudia musíte
prijať. V Anglicku hovoria, dôkaz pudingu spočíva v jeho ochutnaní, nie čítaním alebo rozprávaním. Ak ste hladní dostanete to; nie
ako tí, ktorí žijú z čítania kníh a rozprávania. Jeden básnik v Indii -- volá sa Kabira - povedal, prílišným čítaním sa aj zo vzdelanca
stane hlupák. Takže ako viete sú v nás dve sily, ktoré nazývame ako ľavý sympatický a a pravý sympatický nervový systém.

Pracujú keď sme v úzkych. No ten tretí sa nazýva para-sympatický nervový systém, ktorý dodáva energiu na vyrovnanie celého
systému. Ľavá strana je vlastne strana nášho želania, a pravá je strana konania. Kristus to všetko nestihol povedať, bol
ukrižovaný. To je tá vec, že Jeho práca musí byť dokončená. Čiže budeme používať našu ľavú stranu želania, takto, ktorú
vyjadrujeme ľavou rukou. Ale sú tu tri podmienky, ktoré musíte splniť: ak je vaše želanie získať realizáciu čisté, potom si buďte
istí, že získate svoju Sebarealizáciu. Nemali by ste teraz pochybovať. Nevadí, nestarajte sa o to. Viete sú to bezvýznamní ľudia;
niekto im platí.

Zabudnite na to. Takže sú tu tri podmienky: prvá, mali by ste mať sebadôveru, že získate svoju Sebarealizáciu. Dobre. Potom je
tu druhá podmienka, že by ste sa vôbec nemali cítiť vinní. Musíte pustiť minulosť z hlavy. Musíte byť v prítomnosti. Ak sa cítite
vinní, potom si veľmi poškodíte toto centrum, ako následok si vytvoríte fyzické problémy, okrem mentálneho utrpenia. Dostanete
angínu, spondylitídu, a mnoho chorôb kvôli letargickým orgánom. Dobre. Tá tretia podmienka je, že každému odpustíte, každému
všeobecne; bez premýšľania o tom kto vám ublížil.

Ba aj tomu pánovi čo sa pokúšal nás obťažovať: odpustite mu, proste odpustite. Pretože či odpustíte alebo nie, nerobíte nič. Ale
ak neodpustíte nahrávate do nesprávnych rúk. Takže logicky musíte odpustiť. V podstate nič nerobíte. Ale prečo by ste sa mali
trápiť kvôli iným keď oni sa zabávajú? A nepovažujte sa za menejcenných. Teraz ste ľudskými bytosťami, a je tu posledné
prelomenie, ktoré musíte dosiahnuť, čo je vlastne opätovný krst. Musíte si vyzuť na asi desať minút topánky a položte nohy na
Matku Zem. Na vaše kolená.

Je dobré, aby ste si svoju Sebarealizáciu želali. Povieme vám o centrách na ľavej strane, ktoré budú vyživované. Teraz si prosím
položte pravú ruku na srdce, kde sídli váš Duch. Na srdce. Na ľavej strane, na ľavo. Ak vo vás zažiari Duch, potom vás vedie; a tak
sa stanete svojím vlastným majstrom. Teraz si prosím položte ruku nižšie na brucho, na ľavej strane. Toto je centrum vášho
majstrovstva. Toto je centrum vytvorené všetkými prorokmi, ktoré keď je osvietené urobí vás majstrom božskej Sily. Prosím
sadnite si, aspoň nevyrušujte.

Ak ste Kresťania, sadnite si a prosím nerušte nás. Sadnite si. Počúvajte a buďte pokorní. Prosím sadnite si. Aspoň sa chovajte



ako Kresťania. Teraz si položte ruku na spodnú časť brucha na ľavej strane. Toto je centrum čistého poznania, nie poznania z
kníh, ale poznania čistého, ktoré koná, ktoré pracuje ako božská Sila; pomocou ktorej liečite a dávate iným Sebarealizáciu a
všetko. Teraz zdvihnite ruku na vrchnú časť brucha na ľavej strane. A teraz znovu na srdce. Na srdce.

Teraz na ohyb krku a ramena, a hlavu pootočte doprava. Už som vám povedala, že toto centrum sa poškodzuje keď sa cítite
vinní. Necíťte sa vôbec vinní. Teraz si dajte pravú ruku na stred čela. Skloňte hlavu. Tu musíte každému vo všeobecnosti
odpustiť. Teraz si dajte ruku prosím dozadu na zadnú časť hlavy, a zakloňte hlavu. Tu musíte bez pocitov viny povedať, bez
spočítavania vašich hriechov, pre vlastné uspokojenie, "Ó Božská Sila ak som sa niečoho dopustil, prosím odpusť mi." Teraz
prosím vypnite svoju dlaň, a položte stred vašej dlane na fontanelovú oblasť, a pritlačte. Vypnite prsty, aby vznikol dobrý tlak.

A teraz pomaly pohybujte skalpom, sedem krát v smere hodinových ručičiek. Teraz si zložte ruku. To je všetko, čo musíme
urobiť. Môžete si zložiť okuliare pretože si budete musieť zavrieť oči, a taktiež ak vás niečo sťahuje na páse, prosím dajte to preč.
Takže dajte ku Mne svoju ľavú ruku, obidve chodidlá sú od seba, a zavrite si oči a pravú ruku položte na srdce. Tu Mi položte
veľmi základnú otázku môžete ma osloviť "Matka" alebo "Šrí Matadži " -- tri krát, "Matka som Duch?" Položte túto otázku tri krát.
Nahlas. Ak ste Duchom, ste svojím majstrom. Položte svoju pravú ruku nižšie na brucho prosím a položte Mi ďalšiu otázku - na
ľavej strane - "Matka som svojím vlastným majstrom?"

Už som vám povedala, že rešpektujem vašu slobodu, a čisté poznanie vám nemôžem vnútiť. Takže si prosím položte pravú ruku
na slabinu na ľavej strane. Musíte požiadať o čisté poznanie. Urobte tak prosím šesť krát, "Matka prosím daj mi čisté poznanie. "
Nahlas. Ako náhle o čisté poznanie požiadate, Kundalini, odraz Ducha Svätého, začne stúpať. Teraz si položte pravú ruku vyššie
na brucho na ľavej strane. Musíme tieto centrá vyživovať s plnou sebadôverou. S úplnou sebadôverou tu musíte povedať, "Matka
ja som svojím vlastným majstrom. " Už som vám povedala základnú pravdu o vás čo je, že ste čistým Duchom.

Nie ste touto mysľou, či týmto telom, nie ste toto ego alebo tieto podmienenosti, ale ste čistým Duchom. Takže položte svoju
pravú ruku na srdce, a dvanásť krát s plnou sebadôverou povedzte, "Matka, ja som čistý duch." Božská Sila je silou súcitu a lásky,
je oceánom čistého poznania, ale nadovšetko je oceánom odpúšťania. Takže akýchkoľvek chýb sa dopustíte, oceán odpustenia
ich v sebe môže svojou silou rozpustiť. Teraz položte pravú ruku na ohyb krku a ramena, a otočte hlavu doprava. Tu musíte s
plnou vierou povedať "Matka, ja vôbec nie som vinný. " Už som vám povedala, že či odpustíte alebo nie, logicky nič nerobíte,
nerobíte nič. Ale ak neodpustíte nahrávate do nesprávnych rúk a trápite seba. Teraz položte pravú ruku na čelo, a skloňte hlavu.
Tu zo srdca povedzte, nezáleží koľko krát, "Matka, odpúšťam každému."

Teraz položte pravú ruku na zadnú časť hlavy a hlavu zakloňte. Tu musíte povedať, bez toho aby ste sa cítili vinný, bez počítania
vašich chýb, pre vlastné uspokojenie, "Ó Božská Sila ak som sa dopustil nejakých chýb, prosím odpusť mi. " Povedzte to zo srdca
- je jedno koľko krát. Teraz, vystrite dlaň, a položte stred dlane na fontanelovú oblasť, ktorá bola mäkkou kosťou vo vašom
detstve. Teraz skloňte hlavu. Vypnite prsty, aby ste vyvinuli tlak. Teraz pomaly pohybujte skalpom, sedem krát. Tu vám ale znovu
nemôžem Sebarealizáciu vnútiť. Rešpektujem vašu slobodu. Takže povedzte sedem krát, "Matka prosím daj mi moju
Sebarealizáciu. "

Teraz si prosím zložte ruky. prosím dajte ruky smerom ku Mne - takto, a sledujte Ma bez premýšľania. Takto, takto. Skloňte
hlavu, a skúste ľavou rukou či z vašej hlavy vychádza chladný či teplý vánok - musíte sa presvedčiť. Nepoložte ruku na hlavu ale
nad ňu, a presvedčte sa. Toto je dôkaz. Teraz dajte prosím ľavú ruku smerom ku Mne, a skloňte hlavu a presvedčte sa pravou
rukou. Niektorí ľudia to cítia o dosť vyššie. Teraz znovu pravou rukou. Teraz dajte ruky prosím smerom k oblohe, a položte
otázku, opýtajte sa niektorú z týchto otázok, "Matka je toto vánok Ducha Svätého? "

Alebo druhú, "Matka je toto božská láska Boha?" Alebo "Matka je toto Ruh, alebo Paramčajtanja? " Opýtajte sa ktorúkoľvek z
týchto otázok tri krát. Teraz si prosím zložte ruky. Oni to získali! Prosím zložte si ruky. Položte si ich teraz takto. Tí, ktorí cítili
chladný alebo teplý vánok z fontanelovej oblasti, alebo na rukách či končekoch prstov, prosím zdvihnite obe ruky. Toto je dôkaz,
nech vás Boh žehná. Teraz ste sa stali skutočnými Kresťanmi.

Teraz ste sa stali svätcami. Toto sa musí rozvinúť, vaša božská stránka sa musí rozvinúť. Ako som povedala, rozvinie sa v



kolektivite. Máme tu veľmi dobré centrum, kde sú milí ľudia, ktorý vedia veľa o Sahadža Joge Mali by ste prísť, a stať sa skvelými
Sahadža jogínmi. Musíte zachrániť svojich blížnych; a stanete sa majstrami ani sa nenazdáte. Za nič nemusíte platiť. Nech vás
Boh žehná. Rada by som vás spoznala dnes večer pokiaľ je to možné. Teraz by mohli pristúpiť... Nerozprávajte sa s nimi sú to
negatívni ľudia. [Šrí Matadži pracuje na hľadačoch.]



1991-1209, Šri Šakti Mahakali pudža

View online.

Šri Šakti Mahakali pudža, 12. decembra 1991, Bangalore, India

Teraz ste všetci prišli do Bangalore, a včera ste boli v Mysore, ktorý bol ovládaný Mahišásurom. Preto ste nedostali jedlo -
prekážalo by Vám to. Je lepšie nejesť v týchto miestach , nie je to v poriadku. Bangalore je veľmi krásne miesto. Podnebie je
výborné a zistíte, že vždy títo rakšasovia žili na miestach, ako je toto. Ako máte v Pune, viete, že tam bol Rajneš -- - tu bol
Mahišásura. Vždy sa snažia nájsť miesta, ktoré sú chladné, pretože majú toľko tepla vo svojich telách. Teraz, ako viete, je tu ešte
jeden rakšas, ktorý má byť odhalený. A to by sme dnes mali dosiahnuť našou pudžou. Za dávnych čias, kedy Bohyňa musela
bojovať s rakšasmi, rakšasovia neboli napojení na ľudské bytosti ako také. Oni sa nestali majstrami alebo niečím takým.

Teraz v Kali juge zisťujeme, že sa dostali do mozgov hľadačov(sadhakov), ich ctiteľov. Je veľmi ťažké ich odstrániť. A ako náhle
sa dostanú do mozgóvu hľadačov, potom sa hľadači stanú posadnutými, trpia, a majú všetky druhy problémov. Aj napriek tomu,
sa držia na tejto osobe, pretože ich zhypnotizovali, sú veľmi zhypnotizovaní. A toto zhypnotizovanie ich tak silno ovláda, že aj
keby mali zomrieť, nevzdali by sa svojich guruov. Hlavná vec je, že v tejto Kali juge je toľko hľadačov, a oni sa ženú hlava nehlava.
Hrnú sa do všetkého snažiac sa nájsť nejakú cestu hľadania pravdy. Veď je tu trh, kde nájdete ľudí, ktorí toto tiež predávajú. Nuž,
a preto toľkí prišli a skúšajú všade tieto veci, triky na ľuďoch. Väčšina z nich odišla do západných krajín, pretože tam ľudia majú
peniaze.

Vďaka Bohu, že nie sme v Indii takí bohatí, že nás nemôžu oklamať. Takí sú najmä v Amerike. A Američania sa chytajú týchto ľudí
tak, ako si ryba žiada vodu, veľmi naivne. Išla som tam a hovorila som im a varovala ich - oni ma nepočúvali. Nemajú pochopenie
pre nič, čo môžete dostať zadarmo. Ale napriek tomu mnohí z vás boli schopní dospieť k Sahadža joge a dostať sa do Reality. Je
to váš osud a požehnanie z vašich minulých životov, že ste to uvideli tak jasne a prišli ste do Sahadža jogy a teraz ste tak
narástli, stali ste sa takými vyzretými a pochopili ste, že to, čo robia ostatní, je úplne zlé. Niekto mi povedal o tom chlapcovi
chlapec John (George) o jeho neslušnom správaní sa s tými homosexuálmi a o tom všetkom a ako spievajú "Hare Ráma, Hare
Krišna" a všetky nezmysly. Potom som zistila, že tento námet veľmi prevláda v Kerale, kde hovoria, že Krišna, keď sa stal, mám
na mysli Višnua, keď sa stal Mohini, mal dieťa od Šivu. Absurdné. 

Murti mi hovoril, že keď som vám povedala tento príbeh, povedali ste: "To je rúhanie, je to hriech." Rovnakým spôsobom to cítim
aj Ja. Je to veľmi nebezpečné zahrávať sa s osobou, ako je Višnu. On je veľmi nebezpečným božstvom. Aj Šiva je veľmi
nebezpečný, ale uňho to trvá dlhšie. Lenže, čo sa týka Višnua, ten musí byť veľmi opatrný, pri neslušnom správaní sa, ako je toto.
Neviem, čo sa bude s nimi diať. Ale sú takí hlúpi, sú takí hlúpi. Jednu vec by mali zvážiť, že ak táto vec, ktorú robíte, je pre nich
dobrá, je o Božskom požehnaní, tak prečo by ste mali dostať choroby. Pravidelne chodia milióny ľudí na nezmyselné miesta, kde
majú tento Ayappa biznis a nosia čierne šaty počas jedného mesiaca a majú svoje brady a všetko. 

Držia hladovku, chodia míle spoločne hore, šplhajú sa, robia všetky druhy vecí, ktoré sú určitým druhom utrpenia počas jedného
mesiaca. A jedenásť mesiacov robia čokoľvek. Vidíte, takýto druh nezmyslu. Takže teraz sa to stalo výstrelkom ako jogging
alebo niečo takého v Kerale. A tento rok tam bolo desať miliónov ľudí, ktorí robia tento hlúpy nezmysel. Myslím, že dokonca v
Indii máme takých hlúpych ľudí, môžete to vidieť. Lenže, musím povedať, že ich počet nie je percentuálne taký veľký, ako je to v
Amerike. V Indii sme veľmi podmienený týmto ritualizmom, najmä na juhu máme veľa rituálnych vecí. A sme ohromení ľuďmi,
ktorí tu nosia nejaké hodinky, švajčiarske hodinky (Swiss made) alebo podobné veci. Pre nich je to niečo naozaj významné, že
ako môžete mať tu švajčiarske hodinky.

Veľmi jednoduchí ľudia. Nechápu, že žiadna z týchto inkarnácií nerobila takéto triky a že pravda by mala byť založená na tradícii,
na šastrách. To sa nemôže odchyľovať a čokoľvek, čo sa odchyľuje, je blud a tiež je rúhaním sa. Lenže ako som vám minule
hovorila, že ľudia, ktorí, hovorili o poznaní ako Sufisti, ktorí mali realizáciu, skutoční Sufisti, boli nazývaní kacírmi - a boli vyhodení
z náboženstva. Tiež kresťania, prví kresťania, ktorí boli gnostikmi, boli označovaní ako pomätení ľudia, bludári. Rovnako tí, ktorí
nasledujú tieto hlúpe veci a venujú sa niečomu, čo je veľmi čierne a temné, negatívne rozhodne idú proti Sahadža joge a budú
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hovoriť, že je to niečo, bludárske, alebo že je to niečo, čo je rúhaním sa. Ale pretože jasne chápete, čo to je, musíte vytvoriť nový
poriadok, že v skutočnosti tí, ktorí nie sú Sahadžajogínmi a praktizujú nejaké náboženstvo, nerobia správnu vec. Pomaly, pomaly
ako je Vatikán stále odhaľovaný a odhaľované sú kresťanské cirkvi a dokonca aj v Indii je odhaľovaných tak veľa takýchto
organizácií, že ľudia chápu, že je to veľmi zlé. V skutočnosti tieto myšlienky pochádzajú od inkarnácií. Adi Šankaračarja povedal:
"Tatatkim, Tatatkim, Tatatkim" - ak nenasledujete svojho gurua, potom "Tatatkim". 

Povedali si, že akýkoľvek guru môže prísť z väzenia, môže byť podvodníkom, čokoľvek, bezcharakterným človekom, ak ho
nazvete guruom, potom on je guruom. Hocjako môžeme niekoho volať, ak nazvete niekoho guruom, potom sa na neho prilepíte
"toto je môj guru". Ale nikto sa nepýta, čo vám dáva guru. Iba sa cítite šťastný, ó veľmi pekné. Je to ako červík lipnúci na lotose a
hovoriaci: "ó, máme lotos". Ale vy ste stále červík, ktorý iba používa tieto lotosy, lenže či to je lotosom alebo hadom, vie len Boh.
Takže guru, ktorý nehovorí o realizácii, ktorý nehovorí o Kundalini, ktorý nehovorí o vzostupe, ktorý nehovorí o druhom narodení,
nemôže byť guruom - prinajmenšom. Tak, ako my tiež veríme napríklad v Rámu - "Verím v Rámu" - a čo? Ste láskaví k Rámovi,
alebo Vám je Ráma zaviazaný. "Verím v Krista" -- tak čo ?

Takže to, že vy veríte v to, že veríte v tamto - je taký absurdný nápad, nikdy som nepochopila, keď ľudia hovoria: "Verím v toto", čo
to robí, čo to znamená. Veríte v Krista. Vediete nemorálny život, robíte všetky možné veci - ale "Verím v Krista, verím v Boha".
Robiac všetko, čo je proti božstvu a "Ja verím". Otázka je, čo myslíte tým, že veríte. Je to ako: "Verím, že je to striebro" -- no a čo?
Je to striebro. Čo urobíte tým, že v to veríte, tým že to poviete, urobili ste niečo veľké? Čo je na tom skvelé? Teraz, keď hovoríte,
verím v Šri Matadži, tak čo? 

Dobre, veríte vo Mňa, lebo máte nejaké skúsenosti - ale čo? Matadži by mala byť vo vašom živote - mala by byť vo vašom prejave,
vo vašom správaní, v zaobchádzaní s ostatnými, vo vzájomnom porozumení a láske k ostatným. To je to, čo zaujme ľudí. Ľudia
hovoria: "Dobre, prídeme k Matadži, budeme sa k nej modliť a pôjdeme preč - nebudeme s Ňou hovoriť. Prečo? Pretože veríme v
Matadži. A koniec. Takže teraz musíme pochopiť, keď veríte v Sahadža jogu, pravdaže je to viera, súhlasím, že to nie je slepá
viera, ale napriek tomu viera musí preniknúť do vášho bytia. Táto viera musí konať, musí vykazovať výsledky, musí pracovať v
každom smere. Niekto by mohol povedať, že veríme v Matadži a Ona robí všetko - urobí bhakti za nás?

Sadnime si a spievajme pieseň o Matadži alebo čo. To, čo má prísť z vašej strany, je to, čo musíme pochopiť a hneď začať
pracovať, potom títo démoni a títo rakšasovia všetci zmiznú, žiadny problém. Takže, čo robím pre Sahadža jogu? Mali by ste sa
pýtať: "Čo robím?" Keď urobíte nejaký nástroj a potom, ak nič nerobí, aký je úžitok z vytvorenia tohto nástroja? Teraz ste svetlo,
dostali ste osvietenie, ale aké je využitie svetla, ktoré niekde visí, ktoré nedáva nikomu svetlo? Takže, keď dávate svetlo iným,
veľmi nevinným spôsobom, veľmi ekvivalentným spôsobom - nie je to tak, že dávame svetlo, pretože chceme mať výhodu z toho,
alebo chceme sa predviesť alebo všetky nezmyselné veci, ktoré sú tam. Potom začne vykoľajenie. Ľudia začnú hovoriť: "Ó, ja
som to, ja som tamto." Ale s plným pochopením, že sme nástrojmi v rukách božstva a my sa iba tešíme, že božstvo cez nás
preteká a vypracováva veci, nebudete sa cítiť unavení, nebudete podráždení, nedostanete sa do žiadnych problémov. 

Ale to sa s vami stalo. Ste takí zrelí, ale ešte sa všetci musíme rozhodovať, že teraz pôjdeme do Indie, aby sme získali úplnú
radosť z turné - ale na čo? Nie pre seba, ale aby sme sa o ňu podelili s ostatnými. Táto radosť je pre vás, aby ste sa o ňu podelili s
ostatnými. Pokiaľ sa nenaučíte, že vaše ego sa môže vrátiť znovu a znovu. A tiež vidíte spôsoby ľudí, ktorí sa dokonca šírením
Sahadža jogy dostali do zmätku ega. Takže človek musí byť veľmi opatrný. Čím viac budete rásť vo svojej božskosti, čím viac
dozrievate, tým viac musíte byť opatrní. Pozrite sa na strom, ak má iba listy, žiadny hmyz tam nepríde. Ale ak sú tam kvety, príde
hmyz a to bude viesť k ovociu. 

Ale keď tam bude ovocie, potom hmyz príde a zje ho. Takže, keď sa stávate ovocím, musíte byť veľmi opatrní, aby sa nedostal do
vás žiaden hmyz. Naopak, teraz ste schopní zničiť všetok hmyz. A to je to, čo je, povedala by som, stav, do ktorého by ste sa mali
všetci dostať. Takže na jednej strane ničíte hmyz a na druhej strane sýtite ľudí. Kolektivita je bez pochýb jediným spôsobom, ako
môžeme byť vyčistení, ale väčšou vecou je ísť von, všetci von, zistiť, kde sa môže šíriť Sahadža joga - kam môžem ísť, ktorá je
najbližšia dedina, kam môžem ísť vypracovať to. Čím viac myslíte na všetky tie veci, tým to je lepšie a začnete sa pohybovať v
tomto smere. Len čo sa začnete pohybovať týmto smerom, budete prekvapení, že Sahadža joga sa bude pohybovať pred vami.
Stretnete sa s ľuďmi, s ktorými sa chcete stretnúť, dostanete všetku potrebnú pomoc, ktorú chcete, zrazu nájdete ľudí, ktorí sa



ukážu a povedia: "čo teraz môžeme pre vás urobiť." Každý druh pomoci k vám začne prichádzať spôsobom, akým sa budete
sami rozpínať. 

Je to ako rozprestrieť svoje krídla, ako to robí vták a potom vzlietnuť. Ale ak sa nechcete rozpínať, chcete mať Sahadža jogu iba
pre seba, potom to nebude pracovať. Viem, že ma veľmi milujete a viete, že ja vás veľmi milujem, ale nemyslíte si, že by ostatní
mali tiež zdieľať túto lásku. Iní by ju mali zdieľať tiež. Teraz, keď sa začneme snažiť, snažíme sa tiež s ľuďmi, ktorí sú veľmi ťažkí -
ako môj brat, syn môjho brata... Jednoducho nechoďte blízko k tomuto „môj", choďte preč. „Môj" je najťažšia vec. Vidíte v mojej
rodine, nepriblížila som sa k nim, len čo by ste išli k „môj", sedeli by na vašich hlavách, alebo by sedeli na hlavách
sahadžajogínov, alebo také niečo, nič. Takže nechoďte k ľuďom - to je moja sestra, ona je moja nevlastná sestra, nič také. Čo
musíte urobiť, je, vidieť to, čo je mimo nás a čím viac pôjdete mimo seba, tým to bude lepšie. Pozrite, môžete to pekne vidieť, keď
sme my pracovali v Maharaštre, zistila som , že je to neužitočné miesto. 

Sahadžajogínov v Maharaštre je málo, veľmi málo, ale tí, čo sú tam, tiež nie sú takí dobrí. Kým sahadžajogíni v Dillí, tu v Madrase
v Bangalore, vidíte, akí sú tam pekní sahadžajogíni. Toľko práce som tam urobila. Takže tí, ktorí sú veľmi blízko k vám, nemusia
vidieť vašu veľkosť. Ako keď idete blízko k veľkým horám, nevidíte veľké hory, musíte ísť preč a potom ich uvidíte. Rovnako tak,
keď chcete urobiť nejakú prácu s kýmkoľvek, snažte sa vidieť, že nie ste ani blízki príbuzní, že nemáte s nimi žiadne spojenie.
Nejakí neznámi. Títo ľudia sú pre vás oveľa lepší, aby vás nasledovali a budú udržiavať vašu pozornosť tesne, absolútne. Ináč
ľudia, ktorí sú vašimi známymi, vás budú sužovať. Pri šírení Sahadža jogy existuje veľa ťažkostí - -- bolo ich veľa a omnoho viac
predtým, pomaly sa strácajú. 

Rozhodne to je oveľa lepšie, než v čase Tomáša, pretože musel ukryť svoje spisy, aby ich zachránil pred ostatnými. Očakával, že
príde deň, keď bude čas vzkriesenia, a potom budú jeho spisy odhalené. Predstavte si, že iba pred 48-mi rokmi, môže to byť asi
53 alebo 50 rokov spať, čo boli objavené. Neboli objavené skôr. Musel to ukryť. Ale my sa teraz nemusíme skrývať. Môžeme ísť
všetci von a musíme skúšať, musíme odpúšťať. Naše miesta, kam môže ktokoľvek prísť, sú otvorené. Získavame rôznych ľudí, ak
idete a stretnete sa s ľuďmi, aj tam sú všetky druhy námietok, všetky tieto veci, na tom nezáleží. Všetko sa dá zdolať, ale najprv je
vaša vlastná iniciatíva a vaša vlastná letargia, ktorú treba prekonať. 

Potom sa to začne šíriť von. Samozrejme máme už veľa sahadžajogínov - v Rusku, hovoríme, máme toľko, v tisícoch. Ale všade,
môžeme mať teraz veľa ľudí a som si istá, že toto je pekný rok, kde predpovedali, že Sahadža joga veľmi porastie v tomto roku.
Toto je začiatok, čo dnes spúšťame. Len som vám chcela povedať, že máte silu, máte Šakti na dosah ruky. Hovorili, že predtým
bol veľmi chladný deň, ako som sem prišla, povedala som nebojte sa - nedala som bandhan alebo také niečo. Len som sem
prišla a ako to vedia. Dalo sa všetko do poriadku, sedíte vo svojich kurtách. Inak by ste sa vo svojich trojdielnych šatách triasli
zimou. To je to, ako to pracuje.

Ale musíte byť tomu, týmto spôsobom oddaný. Teraz pre všetkých ako Surya (Slnko) a Chandra (Mesiac) a všetky tieto hviezdy a
celý vesmír je len jedna vec na práci - na práci - vidieť, že Sahadža joga sa šíri dobre, je dobre usadená a dosahuje svoj cieľ.
Každý element pre to pracuje. Všetko funguje - Paramčaitanja funguje takýmito mnohými spôsobmi. Nemusím vás presviedčať o
Mne, to viem. Ale teraz musíte byť presvedčení o sebe samých, že máte v sebe všetky sily. Ja v skutočnosti nerobím nič, aby
som bola úprimná. Ak by som to mohla urobiť všetko, nemusela by som to mať, tak by som to urobila sama. Ale vy to musíte
urobiť -- ste Moje kanály. Ste kanály Šakti.

Ale robte to spôsobom, ktorý je láskavý, ktorý je pekný, ktorý je veľmi uspokojujúci. Rovnako ako včera, hudobník - chcel vás iba
baviť. Chcel hrať. Dokonca si to užíval. Rovnako tak by sme to mali chcieť urobiť. Nemusím vám to hovoriť. A som si istá, že v
každej oblasti, kde pracujete, každému, koho stretnete, môžete začať hovoriť o Sahadža joge. Povedzte im to. Funguje to. Pôsobí
to.

Okrem toho, je za vami celá sila všetkých božstiev a vpredu je Sahadža joga bežiaca rýchlo dopredu, je Paramčaitanjou. Teraz
prichádzajú sahadžajogíni, v poriadku, nenechajme ich jesť samých ich jedlo, hotovo, organizujte to. Všetko je tak krásne
urobené. Teraz pozrite ten program - myslela som, že je tu tak málo ľudí, asi 20 sahadžajogínov z Madrasu - môžete tomu veriť,
celému tomuto programu. Ako sa to vypracovalo. Aké to dáva výsledky, je to naozaj pozoruhodné. Tak majte vieru v seba, vieru



vo všetkých, ktorí vám pomáhajú, aby ste neboli nervózni a jednoducho choďte do toho. Pretože Šakti je vo vás. Máte silu. Každý
druh energie máte, uisťujem vás, máte všetky sily.

Požiadajte o to a budete ju mať. O čo požiadate, to budete mať. Ale neváhajte. Ako som povedala minule, prosím vás, sadnite si
na trón, a Ja položím korunu na vašu hlavu. A tiež hovorím, že ste kráľmi, ale stále utekáte preč a neveríte Mi -- pozerajúc sa so
strachom stranou - "Som kráľ, naozaj, ako by som mohol byť?" To nie je cesta. Majte vieru v seba samého. Som veľmi rada, že
ste sem všetci prišli. Snažíme sa robiť, čo je možné, aby ste mali pohodlie, aby ste mali všetko, čo je nevyhnutné Samozrejme, že
ste iba Duch a pokúšate sa nájsť pohodlie pre svojho Ducha. Viem, že ste veľmi prispôsobiví. 

Všetci sú prekvapení, ako vy, ľudia zo Západu veriaci iba materializmu, sa môžete venovať Sahadža joge - sú úplne prekvapení.
Ale vy ste veľmi sladkí ľudia, myslím, že ste veľmi mimoriadni, prišli ste do Sahadža jogy. A v Božej milosti, som si istá, že budete
ľuďmi, ktorí budú základom Sahadža jogy a budete budovať veľký zámok Sahadža jogy so svojou múdrosťou, vierou, šakti a
láskou. Dnes budeme uctievať Šakti - veľmi potrebnú - Šakti, ktorá zničila všetkých diablov, všetkých rakšasov. To je to, čo
budete dnes uctievať - Šakti vo vás a mimo vás. Je to vaše želanie, ktoré bude fungovať. Takže dnes budeme uctievať Šakti
samotnú - Mahakali. Nech Vás Boh žehná. Takže, dnes najskôr, bude Umývanie Chodidiel a pritom povieme jedenkrát Atharva
Širšu a potom môžeme mať tisíc mien, ktoré sú veľmi prístupne zostavené ´ľuďmi z Noidy, ktoré si môžete zaspievať. To je to,
ako môžeme uctievať Šakti..
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September, 1992 Dnes je prvý deň Navaratri. A keď som zistila, že pršalo a bolo plno iných problémov, a Višnumaja niečo
naznačovala, len som to porovnala s kalendárom a budete prekvapení z toho, že v kalendári je napísané, že do päť štyridsať päť
nie je priaznivo, je nepriaznivo. Až po päť štyridsať päť začnú správne veci, tak si len predstavte, aké je to presné len pomocou
výpočtu, že o päť štyridsať päť sme mali mať túto pudžu, po päť štyridsať päť. Tak začal prvý deň Navaratri v Taliansku, alebo
v Európe po päť štyridsať päť. Teda toto musí každý pochopiť, že čajtania vypracúva všetko, a dáva všetky náznaky; pretože som
vôbec nevidela to, čo nazývate tithi (priaznivý čas), len som to cítila a povedala som, budeme to mať večer. A keď som to
povedala, povedala som, „Uvidíme to“ a bolo to. Je tak veľa vecí, ktoré musíme vidieť, že všetko, čo vám bolo odhalené si môžete
overiť. Napríklad, dávno som povedala, že Muladhára čakra je vytvorená z uhlíka, z atómu uhlíka a keď ju sledujete z ľava
doprava, z prava doľava, z ľavej strany neuvidíte nič iné ako swastiku. Ak sa teraz pozriete z ľava doprava, tak vidíte Omkaru; a
keď sa pozriete zdola hore, uvidíte alfu a omegu. Vidíte, Kristus povedal, že „Som Alfa a Omega.“ Tak sa swastika stáva
Omkarou, tiež sa stáva Kristom. 

Môžete to vidieť veľmi jasne. Teraz to máme na krásnom obrázku, máme to na páske a chcem, aby ste to všetci videli, ale
neviem ako to tu môžeme zariadiť. Ale želám vám, aby ste to mohli vidieť, je to tak jasné. Takže alfa a omega, tiež tieto
matematické veci k nám prišli zvnútra, od Božského. My sme to nevytvorili. Objavili to matematici, ktorí boli realizované duše a
používali túto alfu a omegu. Je prekvapujúce ako jasne to ukazuje, že swastika sa stáva Omkarou a Omkara sa potom stáva
alfou a omegou. Tak sa všetko v Sahadža joge stáva konkrétne a môže byť overené. Dnes uctievate Durgu, alebo všetkých deväť
foriem Bohyne. Deväť krát prišla na túto zem, podľa toho bojovala zo všetkými ľuďmi, ktorí ničili hľadačov, ktorí sa snažili zničiť
ich životy. 

A keď sa títo mučení svätci modlili k Bohyni, lebo žiaden z bohov nemohol nič urobiť a Sadašíva nikdy nezasahuje do toho čo
robí Bohyňa, tak uctievali Bhagawati a tak Jej inkarnácia prišla po deväť krát, podľa potrieb doby. Vždy ju nájdete ako čelí ľuďom,
ktorí sú extrémne arogantní, tvrdohlaví, ktorí si myslia, že im niet páru; a bhaktovia sú mučení týmito tvrdohlavími hroznými
rakšasmi. Keď v Indii zostavujeme horoskop človeka, máme tri kategórie ľudí: jedni sú devas, nazývajú sa dev; druhá skupina su
manavas, čo znamená ľudské bytosti a tretí sú rakšasovia. Myslím si, že vás všetkých som dostala zo skupini dev, lebo nemohli
by ste sa dať na Sahadža jogu tak vážne pokiaľ by ste tam neboli. Nakoniec, prečo by ste mi mali veriť aj to keď vám poviem, že
tu bola Durga a bola tu taká vec a urobila to a tamto? Nie že prejdete z jednej viery a teraz skočíte na druhú vieru, to nie je tak. Je
to skutočne dokázané, vy to môžete cítiť. Napríklad, ak dvíhate Kundalini v strednom srdci môžete cítiť, že ak je v strednom srdci
problém, musíte použiť meno Džagadamba. Pokiaľ nepoužijete Jej meno, tak sa to neotvorí. Ja tiež keď čistím vaše stredné
srdce, musím povedať, „Som skutočne Džagadamba,“ a tak sa vo vás Džagadamba prebudí. 

Takže teraz ste si to overili oveľa viac ako to urobili vedci. Vedci na to idú z vonku a vôbec nie sú presvedčiví. Ak máte teraz
jeden problém, budú na tom pracovať; ďalší problém, pracujú na problémoch, ale nepoznajú pôvod týchto problémov a kde je
riešenie. Zatiaľ čo vy to môžete vidieť ak raz Amba, táto Kundalini, ktorá je odrazom Ducha Svätého, Ádi Šakti vo vás, keď stúpa
cez rôzne čakry, dáva im silu, lebo Ona je Sila, Ona je Šakti. Ona je silou želania Sadašívu. Ona je úplná sila Sadašívu. A Ona dáva
úplnú silu každej čakre, čím sú tieto čakry osvietené a všetky božstvá sú prebudené. Predstavme si, že by sme nemali silu žiť,
budeme ako mŕtvi ľudia. Teda ak tieto centrá dostanú túto silu, túto Šakti, tak sú prebudené. Videli ste, že to môžete sami urobiť. 

Všetko je to hmatateľné, môžete si to overiť. Povedala som vám, že sídli v Srdcovom centre. Pozrime sa ako je Srdcové centrum
umiestnené, to je tiež veľmi zaujmavé vidieť. Hoci Ona je Džagadamba; ale Amba znamená čistá forma sily, ktorá sídli v krížovej
kosti ako Kundalini. Ale Jej forma ako Džagadamba, keď je Matkou Vesmíru, sídli v Srdcovom centre. Toto srdcové centrum je
veľmi dôležité. Keď, už som vám to hovorila, že keď má dieťa tak do dvanásť rokov, toto centrum produkuje gany. Gany sú
pracovníci na ľavej strane. Sú ako, môžeme povedať sv. Michal je ich vodca, ale ich kráľom je Ganapati, Ganéša. 
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Teda ako prvé urobila ghatasthapanu. Ghatasthapana znamená, tu ste to teraz urobili, toto je ghatasthapana (nádoba s
kokosom) Toto je kumbha. Najskôr vytvorila túto kumbhu a to je krížová kosť. Toto je Jej prvá práca, upevniť vašu Muladháru.
Takže prvú vo vás upevnila nevinnosť. Ona vo vás predovšetkým upevnila nevinnosť. Tak vložila túto ghata, v ktorej prebýva teraz
ako Kundalini. Teda prvým je upevniť Kundalini v krížovej kosti a potom upevniť Šrí Ganéšu. Toto je prvá práca, podľa ktorej teraz
tvorí všetky Vesíre, Zem, všetko, všetko čo vytvára musí byť naplnené nevinnosťou. Ak sa pozriete na kamene, sú nevinné. 

Ak udriete do kameňa, pocítite náraz, inak kameň nevstane a neudrie vás. Sú nevinné. Keď sa pozriete na rieky, sú nevinné.
Všetko, čo bolo vytvorené ako hmota je nevinné. Nie je to prefíkané, nie je to falošné, nie je to agresívne, nič také. Je to nevinné,
čo znamená, že je to pod úplnou kontrolou Boha Všemohúceho. Nemajú slobodnú vôľu, aby robili čo chcú. Všetko čo sa deje, je
pod úplnou kontrolou Boha Všemohúceho a tak sú tieto veci, môžeme povedať nevinné, lebo nemajú slobodnú vôľu robiť čo sa
im zachce. Taktiež keď sledujete zvieratá, tiež sú nevinné, okrem zopár. Väčšinou sú nevinné, nevinné v zmysle, že sa nazývajú
„pašu“, čo znamená, že sú pod úplnou kontrolou, paša, Boha Všemohúceho. 

Tiger sa bude správať ako tiger a had sa bude správať ako had. Ale medzi ľuďmi sa niekto bude správať ako tiger, zajtra ako had
a tretí deň ako červ. Niet v tom stálosť. Nemôžete preto povedať, že ak sa tento pán dnes správa ako tiger, tak zajtra nebude had.
Zvieratá nemajú slobodnú vôľu na zmenu svojej individuality. Sú sami sebou. Teda trápiť sa, to nie je to práca Šakti. Boli už
vytvorené, sú tu a existujú. Majú zmysel, preto sú tu; a zmysel je len jeden, podporovať ľudí, lebo ľudia sú stelesnenie evolúcie.
Bohyňa teda vytvorila všetky tieto veci len pre vás, boli vytvorené pre vás a nakoniec, aby ste dosiahli svoju Sebarealizáciu;
zmysel svojho života, získať spojenie s všeprenikajúcou Silou, vstúpiť do Kráľovstva Božieho. 

Všetko je Jej práca. Môžeme teda povedať, že deväť krát prišla a na desiaty krát vám všetkým dá Realizáciu. Ale na desiaty krát,
sú všetky tri sily spolu zjednotené, preto sa nazýva Trigunatmika. Preto Buddha povedal „Matreya“, čo znamená zjednotené tri
Matky. Teda ak táto sila začne konať, má úplnú kontrolu nad všetkými vašimi troma kanálmi a siedmimi čakrami, úplnú kontrolu,
akoby bez dovolenia alebo bez použitia mena tejto Sily nemôžete nič dosiahnúť. Je to tak a v tomto ľudia zlyhávajú, lebo majú
slobodnú vôľu a nevedia, prečo majú niekoho poslúchať alebo prečo počúvať niekoho a prečo niekoho prijať. Preto, aj keď ste
dostali Sebarealizáciu, je úloha veľmi ťažká, pretože nie ste zvyknutí na spôsob kde nepoužívate svoju slobodnú vôľu. Obzvlášť
v západných krajinách ľudia majú na výber aj vo svojich cereáliách. Povedali mi, že v Amerike majú 126 typov cereálii. Ak robíte
tieto nezmysli, vaše ego sa zaručene nafúkne a vy si myslíte, že „My máme právo sa sami rozhodnúť.“ A nedokážete prijať
niekoho, kto by vám povedal toto nie je správne a tamto nie je správne. 

Teda táto istá Sila bola teraz prebudená v Paramačaitanji. Toto prebudenie v Paramačaitanji robí ohromnú prácu, čo môžete
jasne vidieť. Najskôr ste videli Moje fotografie. Keď ste videli Moje fotografie zostali ste ohromení, ste prekvapení. Myslím, že Ja
sama neviem s čím je táto Paramačaitanya zaneprázdnená. Je tak aktivovaná, že stále pracuje, aby vás presvedčila o pravde. Ak
bola taká aktívna v čase Krista, bude oveľa lepšie. Ale musí to tak byť, lebo ľudia sú jedna z najťažších vecí na zvládnutie. Tiež
dostali slobodu, budete prekvapení, že túto slodobu dostali Adam a Eva, ale ako sa to dosiahlo, to by sme mali pochopiť. V
Gnostickej Biblii sa uvádza, to čo hovorím, že Adama a Eva, obaja boli ako pašus, pod úplnou kontrolou Boha, žiadna slobodná
vôľa. 

Žili by nahí v Edenovej záhrade, nemali by ani pomyslenie na poznávanie niečoho, ba čo viac, len jesť, žiť ako zvieratá. Boli len
ako zvieratá. Bola to samotná Šakti, čo vzala na seba podobu hada a išla a povedala im, že „Musíte mať ovocie Poznania.“
Chcela vyvíjať. Nebol to nápad Boha Všemohúceho, lebo ako viete, je to trochu bolehlav robiť takéto veci. On si myslel, „Načo
mať takéto bolesti hlavy?“ Ale Šakti poznala svoj vlastný štýl. Vedela, že je schopná mnohých zázrakov a môže dať ľuďom
porozumenie Poznanie a skutočne ich može spraviť zasvätených. Tak povedala, „Musíte zjesť toto ovocie a musíte sa pokúsiť
poznať Poznanie.“ Tak začala nová rasa ľudí, ktorá chcela poznať, čo je to Poznanie. Videli ste, že tu v minulosti boli rôzne druhy
primitívnych ľudí. Tak sa začali vyvíjať, vyvíjať. Teraz musím povedať, že v prvom stvorení, ktoré bolo pred týmto, existovali iné
vyššie stvorenia, ktoré naplánovala Adi Šakti, aby naplánovala celok.

Tak vytvorila Brahmu, Višnua a Mahešu a vytvorila ich loky, ich prostredie, alebo môžete povedať ich oblasti. V tom všetkom bolo
naplánované ako môžeme dosiahnuť, aby sa z týchto zvierat stali realizované duše, od zvierat k ľuďom a od ľudí k realizovaným



dušiam. Bol to veľký problém. To ako boli vytvorení, vidíte, ako viete Višnu mal svoju vlastnú loku, Maheša mal svoju vlastnú loku
a Brahmadeva mal svoju vlastnú loku. Medzi sebou sa dohodli, ako najlepšie to môžeme urobiť. Lebo tieto tri kanály boli v
ľuďoch vytvorené neskôr. Z týchto troch kanálov vyšli tri Šakti: Mahakali, Mahalakšmi, Mahasaraswati. Mali dve deti jednu šakti a
jedneho brata a potom sa konalo manželstvo a to všetko takým spôsobom; manželstvo nie na ľudský spôsob, mali by sme
povedať, nie ľudským spôsobom ale boli to energie, ktoré dostal potenciál muža. Tak ženu, ktorá predstavuje energiu dostal
muž. Toto všetko sa stalo a rozhodli sa vypracovať to v ľuďoch.

Tak sa to stalo, tá prvá práca akosi bola veľmi efektívna v Indii. Alebo si možno vybrali Indiu, lebo indické podnebie je veľmi
dobré. Myslím, že isto viete, že je šesť období. Vždy to tak nebolo, ako keď prichádza tento zvláštny dážď ako v Londýne aj futbal
musíte hrať s dáždnikom na hlave! Teda v Indii je presne šesť období a sú tak dobre vyvážené. Preto sa tiež Paramačajtanya
nazýva „Ritambhara prAgnya“, v Indii, nie tu môžeme povedať. „Ritambhara prAgnya“ znamená tá, ktorá je Poznaním, prAgnya
znamená osvietené Poznanie toho, kto robí obdobia. Lebo ritambara prAgnya je tu v nečinnosti. Niet tu porozumenia, lebo sú tu
ľudia, akí sú. Povedala by som, že sú tak veľmi popletení, že dokonca aj príroda je tu z toho popletená a nevie ako s takými ľuďmi
jednať, je to tak.

Ale v Indii je šesť období a týchto šesť období je úplne známych. Človek nemusí študovať astrológiu Indie, lebo oni majú svoju
vlastnú astrológiu. Samozrejme ja tomu neverím. Ale na ľudskej úrovni môžete vidieť ako znázorňujú a ako presne dokážu
povedať, kedy bude pršať, kedy nebude pršať, čo sa stane, to sa stane. Dokonca aj o hviezdach, že taká hviezda príde. Toto bolo
urobené pred tisíckami rokov. Presne povedia kedy, ktorá hviezda príde najbližšie, ktorá hviezda dnes vládne, aká tam bude
hviezda zajtra. V dávnych časoch tieto veci študovali. Keď to tu vidím, tak neviem aká bola situácia v tom čase v týchto
západných krajinách, či tu boli ľudia, alebo nie, neviem, ale historicky si myslím, že to nebolo tak vyvinuté miesto. Teda všetky
tieto prípravy boli vykonané a ľudia dostali pochopenie toho, že existuje Boh.

Svätci boli v úcte, hovorím vám o Indii, skutoční svätci boli v úcte a oni robili rôzne pozorovania. Keď som čítala, povedzme Adi
Šankaračaryu, bola som prekvapená odkiaľ vedel o Mne toľko vecí. Vedel ako vyzerá moje koleno, vedel koľko mám na chrbte
pásov, koľko; myslím, že je to veľmi prekvapivé, ako tento človek o Mne všetko vedel. To znamená, že cez svoju silu meditácie si
ma mohol predstaviť, nikdy Ma nevidel. Popis a všetko je tak jasné. Ak poviete tisíc mien Bohyne, tisíc mien Bohyne je tak
presných. Myslím, že si ich môžete na mne overiť, som presne taká. Nech je to čokoľvek, dobré či zlé. Čokoľvek o Mne bolo
povedané je tak, je to fakt. A bolo to Poznanie tých ľudí najvýznamnejšie je: ako vedeli, že Bohyňa je takáto?

Sú niektoré veci o Mne, ktoré som ani ja nepoznala, ale sú tam a oni ich opísali. To je veľmi prekvapujúce. Teda ich meditačná
sila v Indii bola ohromná. Príčinou bolo, že naše [ročné] obdobia boli disciplinované, ľudia sú disciplinovaní. V Indii väčšina ľudí
vstáva skoro ráno, urobia pudžu, všetko, dajú si kúpeľ a idú pracovať, vrátia sa, sú z rodinou jedia a potom spievajú piesne a
bhadžany a potom spia, obyčajte je to tak. Sú veľmi disciplinovaní. Nechodievajú na prázdniny, nedávajú sa na pitie a také veci.
Ak niekto v rodine pije, tak ho obyčajne, bez otázok vyhodia ho z domu. Považujú ho za malomocného. Volajú ho daruda, čo
znamená ožran. 

A dokonca aj dnes niektorí pijú, ale tiež svoje pitie skrývajú. Nikto nepije v prítomnosti druhých. Neviem, možno sa ich vplyv
zväčší a ľudia začnú otvorene piť, ale normálne to nerobia. Takže vďaka týmto šiestim obdobiam, ktoré sú úplne disciplinované,
vieme čo a kedy urobiť a ako to urobiť. Ľudia mohli žiť v džungli. Ako v Anglicku, ak idete von tak to trvá pätnásť, dvadsať minút:
musíte si obuť topánky, ponožky, kabát, niečo pod kabát, ešte niečo; inak nemôžete ísť von. A začnete na jednom mieste, prídete
na iné miesto, zistíte, že silno prší, nič nemáte so sobou, premoknete. Ale v Indii to tak nie je. Je to veľmi vyvážené, ak prídete,
všetci prídete v zime, videli ste to. Nerozprší sa zrazu, nič také sa nestáva v nevhodnú dobu.

Môžete zostať vonku koľko len chcete. Ľudia tak môžu žiť v džunglách, v tomto zmysle sme nemali vôbec žiadne predstavy o
komforte. Mohli žiť v jednoduchej chatrči: malá ochrana pred slnkom a ochrana pred dažďom v období dažďov, to je všetko. A
pre život mali veľmi málo potrieb. A myslím, že sme nepoužívali plasty, v tom čase neboli plasty, alebo aj teraz nepoužívame
plasty. Mávali sme zopár stielok a podobne. Tiež v malej rodine mali len stielku, ktorá bola stále v rodine. Zistila som, že tu je
taký rozdiel. Vidíte, čo sa stalo v jednoduchom živote, že nemusíte vyberať všetko bohatstvo z Matky Zeme. Nie je tam
ekologický problém.



Ale mať, ako hovoríte tak veľa skla pre toto, tak veľa skla pre tamto, všetky tieto veci, ktoré vyrábate nemajú estetickú hodnotu a
nemajú trvanlivosť. Potom máte obrovské, veľké hory plastov, ktoré sa nedajú spáliť, ktoré sa nedajú vyhodiť, ak ich hodíte do
mora, tak plávajú sú tam takéto problémy. Takže táto Šakti, ktorá v tých časoch pracovala bola v nich, aby z nich urobila
hľadačov, lebo nemali čo iné robiť ako viete. To je v poriadku, máte jedlo na jedenie, máte kde spať, hotovo, niet viac čo robiť, žiť
si tak šťastne. S týmto všetkým pohodlím, s malými nárokmi na váš čas, mali čas, veľa času. A čo s týmto časom robili?
Nechodili napríklad na plávanie alebo tancovanie alebo nič podobné. Čas využívali na meditáciu. A keď začal tento meditačný
čas, tak si začali uvedomovať, čo je božská Sila, čo je Božskosť, čo je Boh. Poviem vám, napríklad tu ľudia hovoria dokonca o
súkromnom živote Krišnu a hovoria všemožné veci; myslím, že v Indii to nie je možné, nikto to nerobí.

Nikdy ich nenapadne ako mohol mať Krišna šesnásť tisíc manželiek, musí to mať nejaký dôvod, nakoniec bol Bohom. Boh je Boh,
vy ste ľudia, ako môžete poznať Boha, pretože ste prišli skrze Neho? O takých nezmysloch nediskutujú, musí to tak byť. A keď im
teraz poviem, že toto sú Jeho sily, šesnásť tisíc, tak povedia „Áno“. Potom tých päť žien sú elementy, „Áno“. Sú Bohom. Nikto o
tom nediskutuje. Boh je, ako môžete Bohu rozumieť? Môžete Mňa pochopiť? Nemôžete.

Skúste, nemôžete Ma pochopiť. Veľmi ťažko. Nemôžete teda pochopiť, nemôžete porozumieť Bohu. Prosím pochopte jednu vec,
že porozumieť Boha je nemožné. Ale môžete byť s Bohom v spojení, môžete byť v spoločnosti Boha, môžete byť Bohom
požehnaní, môže sa o vás Boh starať, môžete poznať veľa vecí o Bohu; ale nemôžete ho pochopiť. Toto je ďalšia vec, ktorú treba
vedieť, že nemôžete pochopiť prečo Boh robí tieto veci, prečo robí to, prečo robí tamto. Nemôžete to pochopiť, nemôžete to
vysvetliť. Myslím, že niekto tu môže dokonca povedať, „Prečo vytvoril swastiku?“ Potom, „Prečo vytvoril Omkaru?“ Myslím, že tu
sú ľudia tak arogantní, že sa môžu dokonca opýtať Boha? „Prečo existuješ?“ Dokážu ísť až do takých krajností, viete, nie je to
prekvapujúce. Takže táto arogancia, toto ego nás pred Bohom oslepilo.

Myslíme si, že nám niet páru, sme veľmi sebeckí, a nevieme o tom veľa. Teda táto Sila, táto Šakti je tá, ktorá vám dala
Seba-realizáciu, tiež vám dá Božiu-realizáciu; ale stále nepochopíte Boha. Musíte ísť nad Boha, aby ste Ho pochopili. Ako budete
rozumieť? Povedzme, že niečo je pod vami, môžete tomu rozumieť; Ale ak je niečo nad vami, ako tomu porozumiete? Povedzme,
že niekto je dole v Cabelle a chce porozumieť Môjmu domu, bude rozumieť? Musí ísť nad Cabellu, aby videl Môj dom. Teda
Zdroju, z ktorého pochádzame nemôžeme porozumeť. Nemôžeme súdiť, nemôžeme povedať prečo; je to Božia vôľa, Božie
želanie, všetko čo robí. Čo máme teda povedať: čokoľvek si želá, budeme z toho šťastní.

A sila, ktorá je vo vás je Amba je to sila želania samotného Boha. Teda akékoľvek máte želania, znamená to, že Jeho želaním je,
že by ste mali vstúpiť do Jeho Kráľovstva. Teraz ste vstúpili do Kráľovstva Božieho. Potom vás Šakti usadí na rôznych
nádherných miestach a niektorí sedia v Srdci Boha niektorí sedia v Sahasráre Boha, v Kráľovstve Božom. Teraz by ste mali prijať
svoju silu. Počas Navaratri by ste mali pochopiť, že teraz to prekročilo hranice a teraz sme na desiatej pozícii, kde to musíte
prijať. Veľakrát som vám povedala, teraz tomu verte ste Sahadža jogíni. Verte že ste, vstúpili ste do Kráľovstva Božieho.
Nemôžete Boha súdiť, nemôžete povedať prečo to robí, prečo robí to, prečo robí tamto. Nemôžete povedať, že "Je to inak".

Ale ak si tam sadnete, tak to nie je zhromaždenie, nie je to ako politický boj, nie; je to tak, že ste vstúpili do Kráľovstva Božieho,
ste požehnaní Bohom, ochraňovaní, vyživovaní a naplnení poznaním. Ale táto arogancia sa musí ešte zmenšiť, aby sme mohli
porozumieť prečo sa to deje. Táto pokora je pre nás veľmi dôležitá, inak vás táto sila nemôže vyniesť nad to. Teraz je tak, že
prešla Sahasrárou, teraz musí ísť táto sila vyššie a vyššie. Na to musíme byť v prvom rade skromní. „Pokorní“, to neznamená, že
by to mala byť akási umelá pokora obchodníka, či politika. Je to pokora, ktorá je vo vašom srdci, ako „Ó Bože, nechceme Ťa
pochopiť, Ty si príliš veľký. Ale dovoľ nám pochopiť samých seba.“ Potom budete prekvapení, že On vás vytvoril na Svoj vlastný
obraz. Čo znamená, že vám dal všetky sily. Vytvoril vás. 

Keď On vytvoril vás, vy Ho nemôžete vytvoriť. On je zdrojom, vy ho nemôžete vytvoriť. On vás vytvoril na svoj vlastný obraz. Teda
čo môžete urobiť je, že urobite ostatných na Jeho obraz. Tieto sily sú vo vás. Ale prvú vec, ktorú musíte mať je vnútorná
disciplína, táto chýba. Ľudia nedokážu sami seba zdisciplinovať, čo znamená, že ak nedokážu ovládať sami seba, ako môžu
ovládať kohokoľvek? Žiadna disciplína znamená, že sa neviete ovládať. Teda disciplína by mala byť prvá, musíte vidieť, že sami



seba ovládate, lebo teraz ste v Kráľovstve Božom. Videli ste film „Mr. 

Bean,“ kde ukazujú hlúpeho človeka? Čo sa teda stalo, keď ste teraz vstúpili na dvor Bohyne, keď ste vstúpili do Kráľovstva
Božieho, boli ste posadení na váš trón vznešeným spôsobom. Ale vy sa začnete správať ako Mr. Bean, ako vidíte. Neviete ako si
sadnúť na vaše miesto, chcete si sadnúť na kraj, chcete si sadnúť na stenu alebo iné všemožné veci. Chýba disciplína. Musíte
mať disciplínu. Kde sedíte? Sedíte v kráľovstve Božom. Mali by ste mať teda tú vznešenosť, mali by ste mať tú náklonnosť, mali
by ste mať ten súcit, musíte mať tú lásku a odovzdanosť. Ale ak to chýba, tak je táto sila zbytočná, lebo vy ste povozom tejto sily. 

Povedzme, že si chcem vziať vodu, musím mať pohár, ktorý je vo vnútri prázdny. Ak je už plný ega, čo môžete dať doňho? Alebo
ak je to kameň, nemôžete z neho piť vodu, musíte doňho vyryť otvor na vodu. Ak ste teda naplnený vlastnými myšlienkami,
vlastným pohodlím, vlastným vývojom alebo čokoľvek to je, tak nemôžete vyrásť veľmi vysoko. Musíte sa tu úplne odovzdať
povediac: „Matka akékoľvek je Tvoje želanie, tak, že nechceme mať žiadne individuálne želania.“ Potom bude vôľa Boha
pracovať. Chcete, aby pre vás pracovala Kundalini, ktorá je želaním Boha, nie je vašim želaním, je nezávislá na vašom želaní, ale
je tá, ktorej vôľou je naplniť vaše takzvané želania, úplne, dokonca aj bez vášho Poznania. Budú sa diať zázraky nad zázraky, tak
veľa zázrakov, že teraz nevieme ako zostaviť knihu dokonca o zázrakoch. Ale tieto zázraky sa vám budú diať, lebo ste relizované
duše. Vaša pozornosť musí byť v poriadku, musíte vidieť a robiť introspekciu. „Sedím v Kráľovstve Božom, aká je teraz moja
situácia? 

Stojí to za to, som toho hodní, správam sa rovnako, alebo stále neverím?“ Ak neveríte, ako môžete rásť? „Veriť“, znamená, že ste
niečo videli poznáte niečo, čo je hmatateľné, máte z toho skúsenosť. Stále nie ste odovzdaní. Ak sa odovzdáte vôli Boha, tak je o
všetko postarané. Nikdy vás nezradí, to je bez otázok a všetko, všetky veci, ktoré vyzerajú ako hory problémov a prekážok
prejdete ako lietadlo, preletí ponad ne. Nebudete mať vôbec žiadne problémy. Teda jedna vec, dnes som veľmi šťastná, že túto
pudžu robia ľudia z krajiny kde je disciplína veľmi dôležitá, zo Švajčiarska. Ale ich disciplína je pre zlé veci, nie pre dobré.
Napríklad majú armádu, ktorá sa chystá, ako viete, na vzdialené miesta útočiť? Nikto. 

Prečo majú armádu? A povinný vojenský výcvik, viete? Lebo vyplienili peniaze druhých ľudí a držia si ich ako lupiči. Takže všetky
peniaze sú v ich bankách a oni sa boja, že kedykoľvek, ktokoľvek môže prísť a požadovať peniaze a môžno použije na nás silu
deštrukcie. Takže preto robia zle, preto majú armádu, zo strachu, len kvôli strachu. Nie je potrebné mať žiadnu armádu. Ale každý
má armádu a pripája sa k armáde, lebo sú to tí najhorší zlodeji. Po druhé, sú veľkými otrokmi hodiniek, ktoré vytvorili ľudia, Boh
ich nevytvoril. Teda hodiny sú dôležité, lebo oni vyrábajú hodinky. Keď vyrábajú hodinky a neboli by otrokmi hodín, kto ich bude
kupovať? 

Povedali by: „Aký je zmysel, aby mal každý hodinky a vaše spôsoby?“ Takže sú veľmi disciplinovaní. Nielen to, sú tiež extrémne,
ako to včera ukázali, sú skutočne príliš čistotní. Niektoré dievčatá, ktoré sa vydali, musím to povedať, ľutujem, ale je to tak, tie,
ktoré sa vydali zo Švajčiarska a prišli také správy, že „Matka, oni musli byť chyžné‚ alebo barmanky.“ Tak som sa opytala:
„Prečo?“ „Ak niečo niekde spadne, okamžite to zdvihnú a odložia. Ak dokonca niečo, aj pri návšteve, vidíte, hostia sedia a oni
nemajú čas na rozhovor. Nemajú sa kedy rozprávať, nič; celý čas sa strachujú o veci, toto sa zašpiní, tamto sa zašpiní, ako
sluhovia. Viete si to predstaviť? Toto tiež pochádza z nejakého hrozného výcviku, ktorý dostali. Tento výcvik, nie je božský výcvik.
Príroda takáto nie je. Ak sledujete prírodu, uvidíte aká je príroda nádherná, nenájdete nikde zápach. 

Ale ak tam prídu ľudia a začnú tam žiť, tak všetko začne zapáchať. Nie je tam žiaden zápach. Príroda sa o seba stará, sama sa
čístí, robí všetko. Teda na všetko je čas, musí to byť spravené s trochou voľna. Myslím, ak máte vyčistiť dom, tak ho vyčistite. Ale
keď vaša pozornosť stále čistí toto, čistí tamto, aby to bolo čisté, napráva toto, ste nanič, ste ako vysavač Hoover! A kto môže
milovať takú ženu, ktorá je stále ako vysavač Hoover? Ale opäť, ako viete Bohyňa má všetky extrémy, tak toto je jeden. A druhý
extrém sú úplne najmizernejší ľudia, ktorí sú v Anglicku, úplne mizerní, veľmi mizerní. Dokážu žiť s najrôznejším zavšivením a idú
v tom veľmi ďaleko. 

Teda človek musí byť niekde medzi. Čistota je tu pre nás, my tu nie sme pre čistotu. Neplatia vás za to, nie ste chyžné. Čistota by
tu teda mala byť. Máme radi čistotu, vyčistíme to, ale nemalo by to byť tak, aby všetci kvôli tomu panikárili, odcitnúť sa v situácii,
že nemáte čas na rozhovor, byť k druhým milí, dokonaca nemáte čas ani na meditáciu. Dokonca aj pri meditácii budú pozerať



okolo, či niečo nespadlo na zem: „Preboha!“ a pôjdu to zodvihnúť. Neprekvalilo by ma, ak by to aj v kostole začali robiť! Chýba
disciplína v meditácii, disciplína v meditácii, v božej práci, disciplína v nasledovaní Božej vôle, toto chýba. Pokiaľ sa táto
disciplína nazlepší, to čo robíte je niečo tak fádne a hlúpe, zbytočné mrhanie vlastným životom, bez vlastnej dôstojnosti. Teda
teraz ako Sahadža jogíni musíme mať túto disciplínu v meditácii. 

Keď Sila, táto Amba, ktorá vás veľmi dobre pozná: pozná vašu minulosť a vie aký ste človek. Ak raz začnete robiť introspekciu a
v sebe začnete vidieť, „Čo je so mnou zlé?“ a dosiahnete stav úplnej rovnováhy, „Čo mám robiť?“, tak v prvom rade musíte
meditovať. Niet inej cesty, musím vám povedať, niet inej cesty. Niekto povie, „Matka už nebudem jesť toto, už nejem tamto.“ nič,
„Matka robím toto a stojím na hlave.“ nič Musíte meditovať a meditovať by sa malo trochu ráno a trochu večer. A nesledujte
hodiny keď meditujete. Pre meditáciu si treba nájsť čas, vždy. Nezaberie to veľa času. Myslím, videla som dokonca ženy, ktorým
dlho trvá pripraviť sa, dokonca ak desatinu z tohoto času venujete vašej meditácii, budete, nebudete potrebovať toľko make-up-u.
Vaša pokožka sa zlepší, vaše vlasy sa zlepšia, vaša tvár sa zlepší, všetko bude fungovať. Nemusíte nič používať, nemusíte
používať žiadne parfémy alebo čokoľvek, samotné vaše telo bude plné parfému. 

Všetko bude dodané. Takže to, čo musíme urobiť ako prvé, je sledovať odovzdanosť vôli Božej. Pre Sahadža jogínov je to veľmi
dôležité. Ak sa raz odovzdáte, všetky vaše problémy budú vyriešené. Odovzdáte tiež vaše problémy. „Odovzdávam Ti to. Bože Ty
vyriešiš problémy. Ty to urobíš.“ Je to taká presná, taká účinná, taká efektívna Sila. A nadovšetko vás miluje, stará sa o vás,
odpúšťa vám. Aj keď robíte chyby, tak vám odpúšťa, „Je to v poriadku, bude to v poriadku.“ Čaká, aby ste všetci boli správne
usadení na vašich trónoch, tešiac sa svojou silou. 

Teda všetko čo je potrebné, je urobené s veľkou starostlivosťou. Teraz je teda desiaty deň Navaratri, ktorý je pre vás všetkých
najdôležitejší, kedy Paramčaitanya začína konať. Mali by ste vedieť, že vo svojom konaní sa stáva veľmi silnou a keď sa
ktokoľvek teraz pokúša byť k vám nepríjemný, pokúša sa vám ubližovať, „Nemusím sa vôbec ničoho báť.“ (Paramačaitanya) sa o
to postará. Všetko zlé, čo ste urobili, všetky zlé karmy, ktoré ste urobili, za všetko budete odmenení, bezpochyby. Ale ak ste
realizovaní, koniec; nie ste na tej úrovni. Povedzme ako bežní ľudia môžu byť obvinení z trestnej činnosti, povedzme však, že
rastiete na vyšší kráľovský stav, tak vás nemôže nikto obviniť. Ste nad zákonom. Rovnako sa toto udialo s vami, tak sa vás nikto
nemôže dotknúť, nikto vás nemôže zničiť a nikto nemôže brzdiť váš progres. Môžete to jedine vy sami. A Mne nemôže nikto
ublížiť, žiaden rakšas mi nemôže ublížiť, to sa nikdy nestalo. 

Ale vy Mi môžete ublížiť, lebo v tomto živote som vás vzala do Môjho tela a v Mojom tele to vypracúvam, všetko, vaše čistenie,
všetko, je to ťažká úloha. Ale len na začiatku táto sila prišla k Adamovi a Eve, a povedala im, „Musíte mať Poznanie.“ Tento sľub
musí byť teda dodržaní a musí sa to stať aj keď je to veľmi hazardná úloha. Zvlášť na západe som zistila, že je to veľmi
nebezpečné dať ľuďom porozumenie, že sú časťou a súčasťou celku; je to veľmi ťažká úloha. Hovoria o veľmi veľkých veciach.
Videla som, že dnes ľudia píšu články, že nič nie je podstatné, veda je veľmi obmedzená, nerieši naše problémy. Píšu všetky tieto
veľmi veľké knihy. Ale ak im teraz napíšete, že sme niečo našli nebudú vás chcieť vidieť. Nebudú sa chcieť s vami stretnúť.
Nemajú s tým nič spoločné. Neviem teda akí sú to hľadači, s takým veľkým balónom ega vpredu a sú to hľadači. 

Čo hľadajú? Ego balón, povedzme, že máte veľký balón a spadnete do vody, čo sa stane, balón vás zoberie sem a tam, tam a
sem, nemáte žiaden cieľ. Tak isto sú aj oni bez cieľa, hovoria, že: „Hľadáme, robíme toto, robíme tamto“ bezcieľne, bez
porozumenia, bez akéhokoľvek významu pre ich život, úplne zbytoční ľudia. Nestoja za nič. Musíme sa ich pokúsiť čo najviac ako
môžeme zachrániť; ale tí, čo nechcú ísť, tých netreba, takých nám netreba. Musia o to požiadať, musia byť pokorní a musia
povedať, že „Chceme ísť s vami“ len tak ich budeme mať. Nikdy som nikomu nepísala list, „Prídi prosím na Môj program.“ Všetci
guruovia píšu listy hercom a hudobníkom a podobne; nikdy som nepísala. Dávam len reklamu, ak chcete prísť, prídite. Ani túto
reklamu som nechcela. Takže si viete predstaviť, že teraz sme postavení pred naplnenie sľubu, ktorý bol daný veľmi dávno, že
budete mať Poznanie. 

A vy máte poznanie. Ale s týmto poznaním sa musíte stotožniť a mali by ste vedieť, že máte toto Poznanie a toto Poznanie môže
byť odovzdané druhým. A môžeme tento svet premeniť na nádherný svet a naplniť víziu Adi Šakti. Vytvorila vás kvôli tomuto
účelu, vyniesla vás z ľudskej úrovne na superľudskú úroveň kvôli tomuto cieľu a to je to, čo by ste mali robiť. A keď ma dnes
uctievate ako Džagadambu, tak vedzte, že samotná Džagadamba nie je nikto iný než Adi Šakti. A pokiaľ vy nevyrastiete na tú



úroveň božskej sebadisciplíny, ako niektorí ľudia stále fajčia, „Ó, to je v poriadku, viete, my sme obyčajní ľudia, nemôžme to
robiť.“ Vzdajte sa toho, dobre. Kvôli takým sa netrápte. Takí zaostanú, zbytoční ľudia, kam pôjdu? Myslím, že budú vysieť
v predpeklí, lebo teraz už nie je dokonca veľa miesta ani v pekle, čo s nimi bude? Ale vám je to všetko prístupné; musíte len
vedieť, ako sa ovládať, ako ovládať svoje zmysli. 

Dokonca ani vo veľmi malých veciach sa nevieme ovládať. Keď nevieme ovládať svoje vlastné kone, ako sa dostaneme na
miesto kam sa máme dostať? Nestrácajte teda svoju energiu na malých veciach. Myslite len na to, že musíte meditovať, musíte
rásť, a musíte to dať druhým. Toto je veľmi možné, len ak sa skutočne milujete. Ak sa milujete, tak musíte pochopiť, že „Vidím
svoje telo, myseľ, všetko som dostal od Boha. Aké je to nádherné. A teraz je to také nádherné a bude to použité Bohom pre taký
ohromný účel.“ Ste vytvarovaní, ste tak vytvorení až doposiaľ; ale teraz je to vaša slobodná vôľa a s touto slobodnou vôľou
musíte rásť. S touto slobodnou vôľou musíte pochopiť čo treba urobiť a ako dosiahnuť ten stav. Je to reakcia prírody na veci. 

Príroda vždy reaguje na ľudí. Príroda nemá slobodnú vôľu, ale Boh reaguje a keď príde reakcia Boha, potom zistíme čo všetko sa
deje. Želám vám, aby ste si vypočuli Moju pásku o Višnumayi, kde je veľmi, veľmi dobre vysvetlené prečo prichádzajú všetky tieto
kalamity, prečo pri tom zomierajú ľudia. Bola to dobrá prednáška, dúfam, že si ju všetci vypočujete a budete ju počúvať znova a
znova. Moje prednášky by nemali byť len na jeden pekný večer, ale mali by ste sa pokúsiť ich pochopiť. Všetko čo hovorím je
pravda, je to absolútna pravda a je to subtílna vec, ktorú nikto doposiaľ nepovedal. Pretože ste dostali svoju realizáciu, pretože
ste Sahadža jogíni, môžem vám to všetko povedať. Nech vás Boh žehná.



1993-0411, Narodeninová pudža

View online.

Narodeninová pudža (Taliansko) 11-04-1993 Dnes sme sa tu všetci zišli na vrchole tejto nádhernej hory, aby sme oslávili
Kristove vzkriesenie. Pre Sahadža jogínov je veľmi dôležité, aby pochopili veľkolepý akt jeho vzkriesenia, ktorým ukázal, že duša
neumiera. Bol... Bol Omkara, Bol Slovo a bol Duša, a preto mohol chodiť po vode. A teraz sme aj natočili film, kde sme ukázali,
ako sa muladhrára zobrazila v atóme uhlíka veľmi zreteľne - ak sa pozeráte sprava doľava, objavíte v ňom naozajstnú swastiku, a
zľava doprava v ňom vidíme omkaru. Keď sa však pozeráte zdola a zhora, čo uvidíte, je alfa a omega. To teda nepopierateľne
dokazuje, že Kristus, ktorý povedal: "Som alfa a omega," jasne to ukazuje, že bol inkarnáciou Ganéšu. Máme teraz k dispozícii
vedecký dôkaz a môžeme teda povedať ľuďom, že je to pravda. Neviem, či za Ježišovho života matematici poznali alfu a omegu,
ale určite ju poznal on, keď povedal: "Som alfa a omega.” Bol nesmierne pozoruhodnou inkarnáciou a veľmi dôležitou pre náš
vzostup. Keby nebol vstal z mŕtvych, náš rast by vôbec nebol možný. Je to teda veľká zásluha. Kristove vzkriesenie sa teraz
prejavuje na vašom živote: čím ste boli predtým a čím ste dnes. Je to taká zmena, taký rozdiel, taká premena. Práve jeho
obetovanie sa na kríži a jeho vlastné nádherné vzkriesenie pripravili pre nás cestu, aby sme sa dostali do tohoto nového
trasformovaného stavu. Dostať sa do tohoto stavu má iné pozadie u ľudí a iné u Krista. Kristus sám bol svätosť, bol čistota. Jeho
vzkriesenie je teda len fyzický úkaz, dalo by sa povedať, pretože žiadnu trasformáciu nepotreboval. Nemusel prejsť žiadnym
čistením. Čo sa udialo v jeho prípade, bolo to, že vstal z mŕtvych, čo symbolizuje, že ľudský život bez duchovnosti je ako smrť,
pretože všetko robia bez toho, aby chápali celok, realitu, absolútnu pravdu. Všetko čo robia, ich napokon dovedie k vlastnej
záhube. Dokonca aj nábožentsvá, vytvorené týmito veľkými inkarnáciami, úplne upadajú. Ani stopu po nábožnom živote
nenájdete u všetkých tých ľudí, ktorí tvrdia, že sú tí, čo reprezentujú dané inkarnácie. Ak sa pozeráte zo subtílnej stránky, je veľmi
smutné, že v mene týchto veľkých inkarnácií vykonávajú ľudia prácu... Činnosti, ktorým sa venujú, sú nehorázne, pretože sa
neboja Boha. V mene Boha vykonávajú otrasné veci po celom svete. Samozrejme tu, dá sa povedať, vyšla pravá tvár katolíckej
cirkvy najavo. Ľudia to všade vidia, tieto podvody vychádzajú najavo. Tieto nepravdy však boli použité pod zásterkou Boha,
duchovnosti a krásy. To je najlepší spôsob na maskovanie - všetkej krutosti, násilia, všetkej ohyzdnosti. Takýmto spôsobom sa
im to podarilo. A zašlo to do takého štádia, že nenájdete ani najmenší náznak toho, že by títo ľudia žili nábožným životom.
Napríklad sa všetci zlodeji sveta, všetci veľkí podvodníci sveta a intrigáni sveta dostali na vedúce pozície. Stalo sa to len preto,
že k tomu, čo bolo napísané v knihách a vo všetkých písmach, že máte hľadať sami seba, nikdy nedošlo. "Musíte poznať sami
seba," sa nikdy neuskutočnilo. Koľko krát Kristus povedal: "Poznaj sám seba"? Povedal aj: "Musíte sa narodiť znova," a tak si
okamžite udelili osvedčenie: "Som znovu narodený," a začali z takéhoto osvedčenia ťažiť. Ale nikdy sa nezamysleli, aké dobro im
to vlastne prinieslo. Prinajlepšom sa vďaka nemu dostali k peniazom, prinajlepšom mohli získať nejakú pochybnú moc. Ale po
vnútornej stránke im to nedalo nič. V človeku musí vzbudzovať smútok ich pošetilosť, ich prístup ku Kristovmu životu alebo k
životu hocikoho iného, kto mal taký ušľachtilý a vznečený hodnotový systém, keď oni sami konali veľmi bezcharakterne. Teraz
ste sa v Sahadža joge pretrasformovali. Povedala by som, že je to vykonala Kundalini. Napriek tomu je však medzi vami a
Kristom ten rozdiel, že pochádzate z prostredia, zo životného štýlu, zo spôsobu myslenia, ktoré boli zamerané na vašu
deštrukciu. Všetko, ak sa na to pozriete teraz, je pre vaše zničenie. Keďže ste prišli odtiaľ, ešte stále vás obklopujú tieto
fenomény, ešte stále majú na vás vplyv. Napriek tomu, že rastiete vyššie a vyššie, odrazu zistíte, že ste upadli do nejakej
nemožnej situácie, dali sa na čosi potupné. Samozrejme, niekedy sa nad tým zhrozíte, niekedy sa s tým uzmierite. Pre sahadža
jogína je teda veľmi dôležité, že po tom, ako dostane realizáciu, musí byť veľmi introspektívny. Miesto toho, aby sledoval, čo je v
neporiadku v iných, by sa mal snažiť vidieť, čo je zlé v ňom samom. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ako blízko ste sa dostali ku
svojej duchovnosti. Kristus to totiž nepotreboval. Nemusel sa ani len zaoberať introspekciou. Bol čímsi, čo bolo nedostupné
akejkoľvek korupcii, a pre neho to bola len telesná trasformácia v zmysle, že umrel a potom vstal z mŕtvych. Ale pre nás je to čosi
úplne iné. My sme teraz sahadža jogíni, ale sme obyčajní ľudia. Nemali sme v sebe žiadne svetlo. Teraz do nás vchádza svetlo a
vidíme svetlo, čo z nás teda bude? Musíme sa sami stať svetlom. Kristus bol svetlo. Nemusel sa ním stať. Musíme sa teda stať
svetlom. A musíte sa vyvarovať toho, čo môže toto svetlo narušiť, znížiť jeno intenzitu či ho celkom sfúknuť. Ak sa teda chcete so
svetlom dostať ďalej, prvé, čo by ste mali vedieť, že ak svetlo vidíte, nie je to dobré. Znamená to, že nie ste svetlo. Musíte sa stať
svetlom. Ak ste sveto, potom v tomto svetle hravo rozpoznáte, ako pracuje vaša myseľ, aké vám vnucuje myšlienky, čo vašu
myseľ ovplyvňuje počas vášho rastu. Máte obavy alebo máte zodpovednosť? Alebo vaše zlozvyky vytvárajú prekážky, aby ste
ako duchovná osobnosť rástli? Musíte teda stále na seba dohliadať a pozorovať, ako napredujete. Je to prenádherná cesta,
veľmi, veľmi krásna cesta. Včera som bola veľmi šťastná, keď som počula ruskú pieseň, ktorá opisuje cestu, cestu kundalini. Je
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pravda, bez akýchkoľvek pochýb, že ste realizované duše. V podstate ste realizovanými dušami neboli, teraz ste však realizované
duše. Ste vyvinuté štádium. Čo nám ešte chýba, je to, že sme presvedčení, že sme úplne v poriadku a nič nám nemôže ublížiť,
nás stiahnuť späť. Ak sa dopracujete k takej egostickej myšlienke, vôbec vám to nepomôže. Čo musíte robiť, je neustále
pozorovať samého seba. Na to je meditácia, aby ste na vlastné oči videli ako pokračujete vo svojom duchovnom raste. Nik iný to
nemôže robiť, je to vaša vlastná individuálna práca. Samozrejme, ak pôjdete do kolektívu, okamžite budú vedieť, ktoré čakry
máte poškodené, bezpochyby. Možno o tom nehovoria, nezmienia sa tom, ale budú vedieť iste vedieť, že tá a tá čakra sú
poškodené a že tento človek má taký a taký problém. Ale nebudú vedieť, čo majú oni sami poškodené, aký majú oni problém. Ak
vám teda niekto povie: "Myslím, že máš túto čakru poškodenú," nemali by ste sa preto cítiť nepríjemne, pretože ak s tou čakrou
nič neurobíte, zruinijete si život. Mali by ste teda reagovať tak, že sa posnažíte o toto: ak vám niekto povie: "Myslím, že táto čakra
to je, tu nie je čosi v poriadku," mali by ste tomu človeku ďakovať: "Vďaka Bohu, že si mi to povedal." Ako zrkadlo - ak v zrkadle
vidíte, že je na tvári niečo v neporiadku, môžete to hneď napraviť. Rovnako aj keď vás niekto na niečo upozorní, mali by ste byť
natoľko vyzrelí, že si uvedomíte, že je to veľké požehnanie, že vás na čosi také upozornili. Ako minule sa strhla hádka medzi
dvomi lídrami. Vždy, keď sú niekde dvaja lídri, vždy vypukne hádka. Nemalo by to tak byť. Tak ako sa nikdy nehádajú dve oči, dve
ruky nevedú spory, dve nohy nevedú spory. Ak sú však niekdy dvaja lídri, vyvstanú vždy problémy. Musíte mať vždy len jedného
lídra, inak - veľký problém! Takže sa hádali, viete, dvaja lídri sa hádali a šli za mnou. Hneď som zbadala, že jeden bol posadnutý.
Povedala som: "Daj ruky ku mne." Keď obrátil ruky ku mne, okamžite ich stiahol späť. "Čo sa stalo?" Odvetil: "Mám pocit, že
horím, Mama." Povedala som: "Tak je. Vieš čo s tebou nie je v poriadku?" Riekol: "Som veľmi výbušný, viem. Som veľmi
egoistický. Nemal som sa tak správať." Mohol sa v tej chvíli aj zle cítiť, že som mu to povedala. Ale necítil sa zle, pretože je
sahadža jogín a vie, čo mu spraví dobre, čo mu prospeje. Vôbec sa necítil zle. Naopak, bol mi veľmi vďačný: "Mama, vďaka tebe
som bol odhalený. Inak by som to bol skrýval vo svojom srdci." Náš problém teraz spočíva v tom... Hoci v našom vnútri došlo k
veľkému rozvoju a aj sa v nás ustálil, hoci máme tiež veľkú kolektívnu silu, badám to v každej krajine, môžeme dávať veľmi
mnohým realizáciu, a sme naozaj schopní uplatniť všetky tieto veľké pravdy v živote. Dokážeme to. Celý čas by sme ich mali
uplatňovať. Je však jedna vec, v ktorej by sme si nemali byť takí istí: že sme dospeli k definitívnej pravde. Čo sa tohoto týka,
musíte byť veľmi opatrní. Videla som ľudí, ktorí sa dostali v Sahadža joge veľmi vysoko, vyletia veľmi vysoko a odrazu spadnú
veľmi nízko. Som z toho veľmi smutná, neváslovne smutná. To preto, že nemajú vieru - vieru v seba a vieru v sahadž. Táto viera
im chýba. Musíte mať vieru v seba a v sahadž. Sahadž znamená, že jestvuje Božia sila, a táto všeprenikajúca sila sa o nás stará.
Teraz ju možno aj cítiť. Citili ste ju. Nie je to tak, že "je tu", pretože to bolo povedané, Viete, že tomu tak je. Ale aj keď to viete,
nevyvinula sa z toho vo vás viera. Toto je však viera, o ktorej hovoril Kristus. Toto je viera, ktorá sa pojí s osvietenou mysľou,
žiadna slepá viera. A v slepej viere sa môžete dopustiť chýb, zatiaľ čo pokiaľ máte osvietenú myseľ, stanete sa nesmierne mocní,
nesmierne mocní. Nemôžu sa objaviť žiadne problémy, ak je vaša viera osvietená. Takže teraz vidíte v Sahadža joge mnohých
ľudí, ktorí sú vyrovnaní, ktorí sú čestní, ktorí sú veľmi vzácni. Sú ako ľudia, ktorí vedia, že stoja na skale. Ale tí, ktorí ešte nie sú
takí vyrovnaní, tí si myslia, že ešte stále tápu v akýchsi čudesných vodách tohoto života. Skaly sú tu, stojíte na skálách a aj to je
výsledkom viery, že nás, našu vieru nemôže nič narušiť, nič nám nemôže spôsobiť problémy. Čo sa týka Krista, samozrejme že...
Chcem povedať, že vedel všetko, preto si bol tým istý. Nikdy si nerobil starosti, nikdy netápal, nikdy nepochyboval. Vedel, že... Že
je Syn Boha, a bola to pravda, ktorú veľmi dobre poznal. A nikdy ju nevyvracal, nikdy ju nespochybňoval, nič také. Tak je to. A
preto Kristus, ako hovorím, stál na skale, zatiaľ čo iní ľudia, dokonca aj sajadža jogíni, sa musia stať takými ako Kristus, čo sa
týka viery. Treba pochopiť túto vieru. Jedná sa o osvietenú vieru. Ako Kristus - podstúpil ukrižovanie, podstúpil najrozličnejšie
veci, len preto, že vedel, že je to len dráma a že všetko robí len ako v divadelnej hre - hrá, a že sa nejedná o nič nebezpečné, že sa
nič nestane a že vstane z mŕtvych. Hral drámu. Nebral to vôbec tragicky. Videl, ako sa mu ľudia smejú, obracajú na ho na
posmech. V svojom srdci vedel všetko, aj že: "Títo ľudia, ktorí sa zo mňa smejú, nevedia, kto som." Avšak zároveň bol aj
stelesnením viery. Bol stelesnením viery, viery v seba a vo všeprenikajúcu silu. Táto vás nikdy nenechá v štichu, ale na to je
potrebná absolútna viera. Povedzme, že mám niekoho, komu verím. automaticky mu zverím všetku prácu, všetko mu zverím,
zverím mu do opatery kľúče alebo peniaze, nikdy nebudem o ňom pochybovať. Rovnako, aj keď máte vieru, vieru v seba, vieru v
Sahadža jogu, v ktorej ste sa upevnili, prekvapí vás, ako sa bude všetko vyvíjať, ako sa zlepší život a budete stáť na skalách,
budete mať taký pocit. Nebudete mať pochybnosti, nebudte mať žiadne problémy, žiadne nemoci. Takže sa jedná o takýto stav -
ale len s vierou. Lenže ako túto vieru získate? Problém je, ako sa k tejto viere dostať? Nejestvujú na to žiadne kurzy, žiadna
literatúra, nerobia o tom žiadne prednášky. Vo vás však došlo k prebudeniu, ktoré sa opýta: "Čo som?" Toto prebudenie: "Čo
som? Čo som dosiahol?" Vidíte, takto sa opýta: "Čo som to vlastne dosiahol? Čo mi dala Sahadža joga?" Budete si klásť takéto
otázky. Ale ak máte vieru, nie však slepú, ale osvietenú, ktorá sa vytvorí vďaka bezpočetným zázrakom v živote, mnohým javom v
živote... Zistíte, že sa udiali zázraky v nevýznamných maličkostiach, nevýznamných maličkostiach. Udiali sa aj zázraky vo



významných záležitostiach, mnohokrát v situáciách, keď ste to nečakali. Teraz teda viete, veľmi pekne vyhranení, že teraz ste
veľmi pekne usadení v Sajadža joge. Napríklad začne pršať. Polovica z vás si bude lámať hlavu nad tým, prečo teraz prší,
dozvedia sa však, že je tu veľmi krásna strecha, nič sa nemôže stať. Nech si prší koľko chce. A budete veriť, že sem nepreprší, že
nepremokneme. Rovnako aj naša viera musí byť dokonale pevná a vďaka nej budete nesmierne silní a prevezmete zodpovednosť
za vzkriesenie tisícov a tisícov a tisícov a tisícov ľudí. Tento druh života, ktorým žijeme, – že len vďaka vlastnému rozvoju, vďaka
vlastnému pochopu, vlastnými pozorovaniami nájdeme sami seba, že sa usadíme v Sahadža joge - je čosi výnimočné, čo by ale
malo postretnúť, čo postretlo, čo postretá teraz a čo by malo postretnúť vás všetkých. Všetci by ste mali dostať šancu spoznať
svoju dušu a spoznať sami seba. Musíme mať teda vieru sami v seba. Poznám sahadža jogínky, ktoré prídu a povedia: "Mama,
nie som dobrá, som nanič, nič nerobím, som ten najlenivejší drúk," či tak nejak. Dobre, keď si to myslíte, stačí požiadať. Čo
potrebujete? Dokonca aj keď o nič nepožiadate, napraví sa to. Aj keď nepožiadate. Aj keď si to len pomyslíte, napraví sa to. Stačí
ak na toi zameriate pozornosť, napraví sa to, pretože všeprenikajúca sila je jediná skutočná sila, všetky ostatné sily sú nanič. A je
taká efektívna, taká milosrdná, že dá veci do poriadku v zlomku sekundy. Minule sme tu mali niekoho z Austrálie, ktorého ktosi
podviedol a prinútil ho kúpiť pôdu a dom za veľmi premrštenú cenu, hoci nemal peniaze. A dotyčný mu povedal: "Nevadí, že
nemáš peniaze, nič ti na to nepovedia." Uveril mu, bola to viera na nesprávnom mieste, povedala by som, a tak povedal: "Dobre."
Dal za to všetky peniaze, ktoré mal, len aby si to rezervoval. Niektorí tam šli, bola tam pudža, takže tam šli mnohí. Toľko pudží,
viete, a toto sa prihodilo, takže prišlo veľa ľudí, ktorí to videli. Lenže tento chudák bol taký nešťastný, taký nešťastný, nevedel
pochopiť: "Prečo sa mi to len stalo, akoto, že som sa dostal do takej ťažkej situácie?” A cítil sa podvedený, pravdu povediac, bol
úplne omráčený. Nevedel si predstaviť, ako sa z tej šlamastiky dostane. Vložil do toho všetky svoje peniaze, bol v tom až po uši,
a keby nezaplatil, šiel by do väzenia. Napísala som mu len: "Maj vieru sám v seba." Len to: "Ver." A aký zázrak sa stal - ktosi za to
ponúkol omnoho vyššiu cenu! A ten chlapík povedal: "Samozrejme zaplatím všetko, čo ste prisľúbili. Vyplatím vám všetko nazad,
dám vám ešte viac, chcem to zaplatiť." Je to neuveriteľné. Toľkí tam šli, mnohí chceli problém vyriešiť, robili tamto, šli za
podvodníkom, povedali, že nemôže zaplatiť... Nič nepomohlo, nič, len jeho viera. A viete si predstaviť, že teraz bude z neho
boháč. Mal ísť do väzenia, a teraz bude boháč! Deje sa monoho zázrakov, ako bol tento. Toto bola len finančná záležitosť, ale
viem, že viete, že sa deje mnoho iných zázrakov. Ak po realizácii postrádate vieru, poukazuje to na to, chcem povedať, že ste
veľmi úbohá osobnosť. Aspoň po realizácii by ste mali nadobudnúť vieru. Je to čosi naozaj prekvapujúce, že ľudia dostanú
realizáciu a tak ďalej, a napriek tomu nemajú vieru v seba. Tí, ktorí ju nadobudli, dosiahli naozaj veľa. Teraz, rozdiel medzi nami a
Kristom spočíva v tom, že viera bola neoddeliteľnou súčasťou jeho bytosti. Nie že by mal mať vieru - on bol viera. My ju musíme
teraz získať. Musíme veriť sami v seba. Je to toľko príhod, ktoré vám môžem uviesť, o ktorých môžete rozprávať aj vy, toľko
udalostí, pri ktorých pomohla len viera. Ak ste boli v Rumunsku, myslím, že sa to stalo tam, na pódium prišla pani, ktorá nemohla
chodiť, museli ju priviesť na vozíku. A povedala: "Mama, viem, že ma môžeš vyliečiť. Nik ma nemôže vyliečiť. Viem, že ty môžeš."
Povedala to tri razy. Riekla som: Ty teda veríš, že ťa vyliečim?" "Áno." Povedala som: "Vstaň teda." Jednoducho vstala a odišla
preč. A potom sa rozbehla a všetci sa začali smiať. Povedali: "Mama, ona nie je sahadža jogínka." Odvetila som: "Pozrite sa však
na jej vieru." Pretože ak má niekto vieru, zapoja sa všetky božstvá: je to pre nich výzva, musia to urobiť. Preukázali vieru v daného
človeka. Ako vám vždy hovorím, v Sahadža joge veríme ľuďom. Možno, že nás jeden zo sto podvedie, nevadí, veríme im. Viera,
ktorá v niekoho vkladáte, pôsobí aj na jeho myseľ: "Tak veľmi mi veria." A čo božstvá? Prejavíte vieru v nich a hneď to pôsobí,
okamžite dávajú veci do poriadku. Guido mi napríklad povedal: "Mama, hovoria, že má silno pršať tieto dva dni." Riekla som: "To
nič. Nerob si starosti. Kde je ten dážď? Zmizol." Máte moc nad všetkým, ak máte moc nad vierou. A keď už hovoríme o viere,
viete, je výzvou pre všeprenikajúcu silu, ktorá organizuje, ktorá všetko vie, ktorá je veľmi inteligentná, efektívna a predovšetkým -
ktorá vás ľúbi. A do toho vy ešte prejavíte vieru. Vzkriesenie v Sahadža joge znamená, že vaša viera je pevná. Toto musíte
dosiahnuť - pevnú vieru. Necítia sa zle, ak sa, povedzme, nemôžeme stretnúť, ak som im povedala: "Dobre, príďte." "Viete,
tentoraz tam možno nebudem." Nič im nevadí, vidíte? Či sa s mamou stretnú, alebo nie, či sa čosi stane, alebo nie. Všetko je pre
naše dobro, pre našu benevolenciu. Povedzme, že sa cestou stratíte. Vedzte, že to tak musí byť. Ak by sa mali pozrieť na Kristov
život, ukrižovali ho. Musel niesť kríž, musel toto všetko podstúpiť. Nevadí, čokoľvek. "Tak to má byť. Spravím to." Nikdy sa
nesťažoval, nikdy sa nezdráhal, nechcel, aby ktokoľvek iný zdieľaľ jeho starosti. Bola to viera, ktorú mal, čo mu dala také úžasné
sily. Bol by mohol urobiť čokoľvek. Mohol pozabíjať všetkých ľudí, ktorí sa ho snažili prenasledovať, ľahko, prečo nie? Jediný
pohľad by ich bol usmrtil. Ale nie, vedel, že tým všetkým musí prejsť, podstúpil to teda. A napokon je on ten, kto zvíťazil, na celej
čiare. Rovnakým spôsobom má sahadža jogín pohliadať aj na svoj vlastný život. Je to veľmi vzácny život, veľmi vzácny pre tento
svet. V týchto dňoch, koľkože máme sahadža jogínov? V evolučnom procese sa koľkí stanú sahadža jogínmi? Neviem povedať.
A jediný pohľad na svet vám vnukne myšlienku, že väčšinu čaká zničenie alebo záhuba, že väčšina ľudí tu nebude. Nie preto, že
by sa k nám nemohli dostať, ale preto, že im nie je súdené prísť do Sahadža jogy, neboli predurčení prísť do Sahadža jogy. Máte



teda šťastie, že ste dostali sebarealizáciu, že ste boli vzkriesení. Ale teraz majte vieru vo svoje vzkriesenie, vo svoje vzkriesenie,
ktoré je teraz vaším bytím. A vďaka nej budete vedieť, akí vzácni ste pre celý svet a že vašou prácou nie je premýšľať o
materiálnom zisku, fyzickom obohacovaní či o citovom obohacovaní, ale o duševnom obohacovaní. Čo sme urobili duchovnosť,
pre vlastnú a pre duchovnosť iných? To je jediné, nad čím máte premýšľať, a zarazí vás, ako je všetko zorganizované, ako sa
všetko podarí, ako sa v pravom okamihu prejavia výsledky všetkého. Som si istá, že najmenej osemdesiat percent z vás verí
tomu, čo hovorím. Možno, povedzme, deväťdesiat percent. Ale je možné, že desať percent stále premýšľa: "No dobre. Mama síce
povedala toto, ale prečo sa potom stalo to a prečo sa stalo ono?" Ako minule bol u mňa novinár, veľmi známa osobnosť.
Povedal: "Neverím v Boha." Riekla som: "Prečo?" "Akoby potom mohlo byť toľko utrpenia na svete? Ako je možné, že sú slepé
deti, ako je možné to a ono?" Potom mi začal uvádzať príklady. "Dobre," odvetila som, "povedali ste mi už všetko?" "Áno." Riekla
som: "Teraz napríklad povieme, že že ste v "kráľovstve" kongresovej vlády, či vlády vášho Andreottiho, či ako sa to volá. To teda
vysvetľuje celú situáciu. Ešte ste nedošli do kráľovstva Boha. Ak sa do takéto stavu dostanete, ak to dokážete a ak sa v ňom
upevníte, potom mi poviete, či máte nejaké problémy. Žiadne." Povedala som: "Prečo vidíte len zlé stránky.? Ak poviete, že
jestvuje východisko a že jestvuje riešenie, a že príde čas, keď rasa sahadža jogínov nebude poznať žiadne choroby, žiadne
potiaže, nič, žiadne problémy, prečo radšej nehľadieť na toto? Prečo chcete vidieť jedného slepého chlapca? Prečo však
nechcete vidieť, že slepí znova vidia?” Takýto negatívny postoj môžu niekedy zaujať aj sahadža jogíni. Videli som ich: ak niekto
ochorie, povedia: "Mama, je chorý, musím ho priviesť k tebe. Musíš sa naň pozrieť." Nie je to vôbec potrebné. Vy môžete liečiť,
vaša viera dokáže liečiť. Počuli ste o komsi, koho ujo bol chorý - nebol ani len sahadža jogín. Šiel ho navštíviť a jeho žena
povedala: "Dokážeš sa modliť k Matke. Prečo jej nepovieš, aby dala môjho manžela do poriadku?" Bol to pacient, chorý rakovinu,
na smrteľnej posteli. Povedal: "Dobre." Len sa poklonil a modlil sa: "Mama, prosím, vylieč môjho uja." Na tretí deň bol už preč z
nemocnice a teraz cestuje po celom svete. Hoci nebol sahadža jogín, aj tak to pomohlo, pretože, keď to povie sahadža jogín,
božstvá to musia urobiť. Aj keď to nie je sahadža jogín, nevadí. Božstvá stoja za tým a jogín si musí veriť, úplne, že ak sú tieto sily
v nás, prečo ich teda nepoužiť? Prečo si nevypestujeme úlnú vieru v to, že sme teraz sahadža jogíni, že sme v Kráľovstve Božom
a že sa táto sila o nás postará? Potom si nebudeme vyberať, nebudeme váhať. Bude nám jedno, či musíte ísť, povedzme, do
Singapúru, alebo máte ísť do Afriky, alebo niekam inam. Nič sa nedeje. Stále zostaneme v Kráľovstve Božom, nech ideme
kamkoľvek, všetko je v najlepšom poriadku. A žiadne starosti kvôli ničomu. Sme otroci veľkého množstva vecí, našich hodín,
sme otroci podmieneností a podobne. To sa všetko pominie, nevadí. Zaleží na tom? Nič nie je dôležité, pokiaľ máte sami seba,
všetko je v poriadku. Ľudia mi napríklad hovoria: "Mama, ty tak veľa cestuješ. Ako to dokážeš?" Odvetila som: "Necestujem. Tak
ako sedím tu v kresle, sedím si tam na sedadle, to je všetko. Zmení sa len sedadlo. Nikdy mi nepríde na um, že cestujem. Je mi
fajn, sedím si v sedadle, takže nie som unavená." Ak teda máte úplnú vieru v seba, nič vám nevadí. Mnohí sa snažia zistiť: "Idem
tam a tam, bude tam kúpeľňa či nie, budem mať kde spať či nie?" Nič také. Ide vám o pohodlie svojej duše. Ak máte miesto,
dobre, ak nie, vyspíte sa hocikde. Nič vás nemôže viazať, nič vás nemôže stahovať, žiadny zvyk vás nemôže opäť opantať,
pretože vás viera úplne vyčistí, osvieti vás, vyživí. Táto viera nie je ničím, čo by sa vám dalo vložiť do hlavy alebo do srdca, nie je
to možné. Je to stav, ktorý musíte dosiahnuť a ktorý môžete dosiahnuť prostredníctvom Sahadža jogy. Takto bude naše
vzkriesenie zavŕšené, bude ustanovené, bude účinné a stane sa vzorom pre celý svet. Nech vás Boh žehná. Sú tu len deti, je tu
tak veľa detí. Dnes je Kristov deň, mali by mi teda v každom prípade deti umyť chodidlá. Zmestí sa to sem alebo to prenesiete?
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Šrí Krišna pudža, Dharma Campus, Cabella Ligure (Taliansko) 15-08-1993 Dnes sme sa tu zišli, aby sme urobili pudžu ku Šrí
Krišnovi. Musíme jasne pochopiť, že Šrí Krišna je veľmi, veľmi dôležité božstvo v nás pretože On je Višnu, ktorý sídli vo Voide, v
Nábi. On je ten, ktorý v nás vytvára Dharmu. Keď ste získali svoju Sebarealizáciu nehovorila som vám, „Nerobte toto a nerobte
tamto.“ Nikdy som vám nepovedala, že „Toto nie je dobré, tamto nie dobré.“ Proste ste to nerobili, lebo bol vo vás prebudený Šrí
Višnu. Je vo Voide a ak je prebudený vynesie vás na svetlo, odstráni vašu nevedomosť, vašu temnotu, a začnete vidieť, že
čokoľvek ste robili bolo pre vás deštruktívne, takto sa buduje Dharma. Pochopiteľne, Dharmu budovali všetci Guruovia, ktorí prišli
na túto zem, proroci, ktorí nás učili Dharmu. Toto spojenie Šrí Višnua a desať Guruov je tu kvôli upevneniu Dharmy v nás. Dharme
učia mnohí proroci, ako môžete všade vidieť. Vraveli, „Nerobte toto, nerobte tamto.“ Hovorili o desiatich prikázaniach. Každý
prorok hovoril o Dharme, čo treba robiť, až po Krista, ktorý o tom tiež hovoril keď povedal, „Nebudeš mať smilné oči.“ No Šrí
Krišna je ten, ktorý povedal „Prídem na túto zem keď tu bude glani, čo znamená úpadok Dharmy.“ Keď je Dharma oslabená
potom prichádza na zem On, a zničí všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za úpadok Dharmy až na túto úroveň. Druhá vec, ktorú
povedal je: „Ochraňujem svätcov. Ochraňujem svätcov a zničím tých ktorí sú diabolskí, satanskí, ktorí sú deštrukční.“ Toto je
Jeho prísľub, ktorý dal veľmi dávno ako Šrí Krišna. Ako Višnua Ho poznáme len ako darcu Dharmy, hlavne. Ale Jeho
potencionálne kvality boli vyjadrené keď prišiel ako Šrí Krišna. Za čias Šrí Rámu nemohli byť tieto kvality vyjadrené takým
spôsobom. Tak Šrí Krišna prvú polovicu svojho života strávil v Gokule a Vrindavane kde sa prejavila Jeho krásna povaha, ako
vytváral hru, čo nazýval Leela, Leeladhara, ten ktorý povedal, že sa stanete svedkom; sledujete celý svet ako drámu, Sakši
Swarupa. A keď raz sledujete celý svet práve tak ako sleduje dieťa, detskou veselosťou a radosťou, tešíte sa životom. To sa stalo
vám ľudia, že ste sa stali akoby občanmi Vrindavanu and Gokulu, spôsob akým máte zo seba radosť, tešíte sa jeden druhým,
tešíte sa blaženosťou Boha. Tým, že zabil Kaliya, že zmárnil Putana a iných ľudí, ukázal, že ak niekto trápi tieto radostné deti
Boha, On je tým, ktorý ich naisto ochráni a zničí satanskú moc, ktorá ich trápi. No neskôr sa stáva kráľom, a keď sa ním stane
používa svoju moc odlišným spôsobom. Pozrime najskôr na jeho vlastného strýka, príbuzného, Jeho vlastný strýko, brat jeho
matky, Kansa, bol naozaj zlý človek. Tak ho Šrí Krišna nešetril, zabil ho. Zabil toľko ľudí. Prv než sa stal kráľ, zničil toľko ľudí.
Takže čo to znamená, že zabil vlastného strýka? Má jednu kvalitu, ktorú môžeme povedať mal aj Kristus, alebo mnohí svätí, že
mal odpustenie. On neveril v odpúšťanie. On je jediný kto povedal, „Musím trestať.“ Musíme mať aj niekoho kto trestá. Ak ste ako
Šiva, potom milujete ako On, dokonca aj rakšasov a vo svojej nevinnosti im dal požehnania. Ale Šrí Krišna vôbec neveril
v odpustenie, lebo bolo dôležité aby bol niekto s veľmi prísnou mysľou, s rozhodným vnímaním, že diabol je diabol, a diabla treba
zničiť. Počas svojho života, ako vidíme zabil mnoho ľudí. To neznamená, že máme právo niekoho zabiť. On bol Šrí Krišna; my nie
sme. My musíme odpúšťať lebo sme ľudské bytosti. Keď raz odpustíme prenesieme všetok hnev, všetku túžbu po pomste na Šrí
Krišnu. On to prevezme. Ak poviete „Odpúšťam,“ prevezme to On, lebo On neodpúšťa. Okamžite to preberie On a ak je to
odôvodnené, nevyhnutné potrestá ľudí, ktorí trápia svätých, ktorí ničia Dharmu. No je veľmi prekvapujúce, že čokoľvek niekto
káže, stane sa to v tej oblasti opakom. Je to veľmi prekvapujúce. Ako keď hovoríme, že Kristus povedal, „Nebudeš mať smilné
oči.“ Kresťania sú na tom najhoršie, čo sa týka očí. Rovnako ako v Hinduizme, bolo povedané každý má dušu. Hinduisti predsa
veria v rôzne kasty a komunity a bojujú medzi sebou. Konajú opak toho čo bolo prikázané. Ak si prečítate Korán, v Koráne,
Mohammed Sahib neustále spomína rahmat, čo znamená súcit. Ale nikde ho nenájdete. Nehovoril o Islámcoch, o mnohom
nehovoril čo Muslimovia sami konajú. Nikdy nepovedal, že si ženy musia haliť tvár alebo hlavu, ale robia to tak nielen to, ale sa i
mstia. Takže čo nám to ukazuje je, že čokoľvek bolo prikázané, robia ľudia presne naopak. A keď sa to deje, Dharma upadá.
Takže ako viete krajina Šrí Krišnu je Amerika. Vládne nad Amerikou. Je to bohatá zem, lebo Krišna je Kubera. On je pánom
prosperity. Takže On dal Amerike bohatstvo. Potom je Vachana, čo znamená komunikáciu. Jeho ďalšou kvalitou je to, že On je
tým kto komunikuje. Je to On kto tancuje s gópami. On im dal svoju silu. Takže komunikácia je jednou z jeho najväčších kvalít,
ktorá funguje v Amerike. No oni robia pravý opak ak je vojna, povedzme so Saddamom Husseinom, Amerika tam pôjde. Ak je
Kórejská vojna, pôjdu tam. Kdekoľvek je problém, Amerika tam musí ísť. chcem povedať, môžeme sa opýtať, „Kto ste, že sa o to
staráte? Starajte sa o svoju krajinu a tešte sa. Prečo všade posielate vojská? Prečo sa o každého staráte?“ Ba aj zriadenie OSN
funguje pod záštitou Američanov. Hrajú veľmi dôležitú úlohu v zriadení Spojených Národov, vo svetovom miery a podobne. Ale
keď si to uvedomíme, vlastne zabudli na hlavnú vec, ktorú Krišna učil. V komunikácii sú dobrí. V upevňovaní medzinárodných
vzťahov sú dobrí. Ale najhoršie je, že tam nie je Dharma, nemajú poňatia o dharme a morálke. Demokracia bez morálky. Hovoriť
v Amerike o morálke, to je niečo nemysliteľné. Nemôžu pochopiť nikoho kto hovorí o morálke. Teda samozrejme, že majú výčitky
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svedomia. A tiež si niektorí z nich uvedomujú, že kvôli nemorálnemu správaniu dospeli do štádia kedy šesdesiat-päť percent
Američanov môže trpieť nejakou chorobou, alebo zomrieť vo veľmi mladom veku. Takéto informácie sú šokujúce. Ale napriek
tomuto všetkému, v tom stále pokračujú a myslia si: „Nie, nie, nič sa nedeje, to nie je kvôli nám tak načo tie obavy?“ Teraz začalo
Jeho trestanie, čo si oni neuvedomujú - ako začalo to trestanie. Povedzme, že niekto vedie skazený život a ako následok dostane
nejakú chorobu. Táto choroba je nevyliečiteľná. Snažia sa nájsť metódy a spôsoby ako vyliečiť choroby, ktoré prichádzajú kvôli
nemorálnemu životu. Nepodarí sa im to. Je to nemožná úloha pre Americkú medicínu – zistiť ako vyliečiť rozličné nemoci
pochádzajúce z nemorálnosti. Čo je najhoršie, nemôžu ani povedať, že nemorálnosť nie je správna. Nie sú ani schopní otvorene
priznať, že skazenosť má takéto následky. A táto nemorálnosť je úplne podceňovaná v krajine Šrí Krišnu, kde sa narodil, vždy
hovorí, len upevnite morálku. Umelá morálka je tam, o čom hovoria kresťania, islámci alebo o čom hovoria hinduisti, kde sú ľudia
pokryteckí. Nasledujú jeden kodex správania a pre seba tajne prijali druhý. Ale Amerika je otvorená záležitosť. Čokoľvek robia,
nesnažia sa to skryť. Povedia, „Neveríme v pokrytectvo.” Takže to neskrývajú. A toto priviedlo takú obrovskú krajinu, krásnu,
bohatú, úspešnú krajinu, do takej priepasti, že neviem ako sa z toho dostanú ak sa nedajú na Sahadža Jogu. Ďalšou vecou je, čo
je pre normálneho človeka Dharma? Dharmická osoba je vždy už od prírody introspektívna. Snaží sa vidieť, „Konám správne? Je
to správne?” Nedovolí svojej mysli stotožňovať sa s nesprávnymi vecami. To je jeden zo znakov skutočne dharmickej osoby.
Nemusí to byť Sahadža Jogín. Ale pýta sa sám seba, „Je to správne, alebo nesprávne?” Ale táto kvalita v Amerike úplne vymrela.
Nikdy sa nesnažia robiť introspekciu. Naopak, vždy povedia, „Čo je na tom zlého?” Tí ľudia, ktorí sa takto správajú sa určite
dostanú do zmätku bez morálneho základu, morálneho vedenia. Je to introspekcia, ktorá vám dáva bdelé vedomie. Je to
vedomie, ktoré vám povie, „Toto je nesprávne.” V jednom smere môžu mať toto vedenie. Vidíte, napríklad môžu povedať „Sme
dobrí v administratíve,” dajme tomu, alebo, „Sme dobrí v železniciach, alebo lodnej doprave, alebo niečo iné, alebo možno
v ekonomike, bankovníctve nech je to čokoľvek.” Ale všetky takéto veci sú veľmi povrchné pre ľudskú bytosť a sú na povrchu.
Všetko vo vnútri je riadené vedomím a tiež morálnou introspekciou seba samého. Ľudia povedia, „Matka, čo je toto svedomie?”
Toto svedomie je tu. Je tu stále, ale človek si to musí uvedomovať. „Mám toto vedomie”. A toto vedomie dáva odpovede. To
vedomie, ktoré je v nás, je svetlom Šrí Krišnu dokonca aj pred realizáciou. Ako viete, vzostup Kundalini cez Sušumnu je riadeny
Mahalakšmi. Ona je silou Šrí Krišnu. Tým, že načúvame svojmu vedomiu vyviniete si v sebe správny kanál Mahalakšmi. Ale ľudia,
ktorí toto vedomie nemajú, v istej línii to tak nie je, je to v každej linii, v každom smere. Inak bude jedna čakra v poriadku, a ďalšia
v ohrození. Je treba sa spoliehať na naše svedomie, ktoré je mimo racionality. To nie je racionalita. Niečo môže pôsobiť
racionálne, ako zabiť niekoho alebo odcudziť niečie peniaze, alebo obsadiť niečiu pôdu, môže sa to tak javiť. Ale svedomie vám
povie, že to nie je správne. V časoch, keď ľudia osídľovali toľko krajín a snažili sa ich zmocniť, bola Amerika jedinou krajinou,
ktorá nevychádzala za svoje hranice, aby sa stala impériom. Je to veľmi prekvapujúce, čo ich tam držalo. Lebo v časoch, keď sa
tieto nezmysli diali všade na svete, v dobe kedy sa ľudia neštítili podrobovať si iných, zmocňovať sa ich zeme, Amerika s tým
vtedy prestala. Predtým to tak robili. Obsadili nejakú oblasť, stávali sa vlastníkmi pôdy, Samozrejme, že to boli cudzinci. Potom
ako to urobili, prišla doba kedy začali iní budovať impéria, oni to viac nerobili. Akú to má príčinu? Prečo to nerobili? Mohli by sme
sa opýtať: keď iní rozširovali svoje impériá, prečo nie aj Amerika? Dôvod je veľmi jednoduchý. V tom čase sa v ich krajine narodilo
niekoľko veľkých ľudí s výrazným vedomím a oni viedli túto krajinu. Ako napríklad môžeme povedať, bol tu Washington. Isteže
tam bolo mnoho ľudí, ktorých keby som menovala, vznikol by dlhý zoznam. Ale ak sa pozrieme na ich charakter, život a spôsob
života. Ak sa pozrieme na život Abrahama Lincolna, bol plný uvedomenia, plný uvedomenia. Oni nedovolili, aby sa ich národ
nechal zaslepiť túžbou získavať iné krajiny a robiť si z nich otrokov a … Nedovolili to. Tak tam najprv išiel, dobývať Columbus,
snažil sa o to, no nedosiahol veľa. Ale Španieli a iní, potom Anglo-Sasovia, všetci dobývali tú krajinu, potom sa tam usadili, akoby
tá éra pre nich skončila, a začali hovoriť o slobode, demokracii a vyšších hodnotách. Ale ich karma ich minulosti, spôsob akým
zavraždili toľko domorodcov, mnohých Indiánov, Krišna neodpustí pokiaľ nezačnú robiť Sahadža Jogu. Aj keď sa v tej dobe
nesnažili ovládnuť iné krajiny a rozširovať svoje impérium a konať rôzne neprávosti, ako Hitler, nerobili to. Vždy sa snažili stáť na
strane spravodlivosti … teda, aspoň sa snažili. Potom sa tiež stali pokryteckými, ale navonok sa snažili ukázať, že sú za spojenie
celého sveta. Sú proti rasizmu, proti fundamentalizmu a podobne, propagovali istý druh idealizmu, povedala by som. Napriek
tomu všetkému, začali na nich pôsobiť rôzne seba deštrukčné predstavy. Povedala by som, že to nie je nič iné ako ich karma,
ktorá svedčí proti nim. A tak sa tam rozšírilo násilie. Mnohé choroby a iné veci, je pozoruhodné, že všetky tieto problémy začali
v Amerike len nedávno, lebo čas odhalenia sa blíži. Navyše jestvuje mnoho falošných guruov, ktorí tam išli a lapili nevinných,
jednoduchých ľudí, ktorí hľadali pravdu. Mnohých sme stratili v Amerike. Povedala by som, že v atmosfére keď prekliatie ľudí,
ktorých zabili zaúčinkovalo, a oni sa dali na niečo, čo je nesprávne. Prečo by sa mali oddávať niečomu čo je nesprávne ak ide
o ich osobný život? Dostali slobodu ale domnievali sa, že sloboda je na to, aby sa zničili, alebo zruinovali svoj život. Je to
nesprávna predstava, ktorá v nich pracuje. Celá predstava sa stala kolektívnou. Keď sa to stalo kolektívne, zistili, že ľudia



a všetko ostatné je deštruktívne. Tak tam máme Hollywood, všetky také organizácie a hudobníkov a môžeme povedať veľmi,
veľmi deštrukčné sily, ktoré vytvorilí skupiny, militantné organizácie, ktoré otvorene hlásajú „Týmto sme.” Napríklad len
v Amerike máme, satanské organizácie, diabolské organizácie. Potom je tam čarodejníctvo. Otvorene. Voľne sa v Amerike
registrujú organizácie, kým inde na svete nie je niečo také možné sú to organizácie čiernej mágie, čarodejníctvo, voľne sa tam
evidujú. Zašli až tak ďaleko; a kolektívne to prijímajú. Dôvodom je trest. Preto je Amerika pre nás najťažšie miesto, pre Sahadža
Jogu. Treba mať s nimi skutočný súcit. Prechádzajú fázou trestu, pretože ich predkovia sa dopustili rôznych chýb a takisto nikdy
neprijali Dharmu ako životný princíp. Domnievali sa, že Dharma zabíja slobodu; že dharma im zoberie osobný život, súkromie do
rúk niečoho iného. Aby sme ustanovili dharmu v Amerike, čo môžeme robiť? Bola som v Amerike najmenej desať krát viac než
som bola v Rusku a naozaj by som rada vniesla do ich povedomia „stratili ste svoju Dharmu." Ale to im nebude nikdy imponovať,
lebo sú veľmi egoistickí. Ak im to tak poviete, veľmi sa nahnevajú. Ak im naopak niekto ako Rajneesh povie „Ach, dharma len to
nie,” ich slabosti, ich ego je hýčkané. Potom sú veľmi šťastní. Takže je to obtiažna úloha v tejto krajine primäť ľudí, aby pochopili,
že sú potrestaní, a že prekonať ten trest možno len ak sa stanú Sahadža Jogínmi. V Sahadža Joge sa ich Dharma prebudí
a prejde celé ich prekliatie a trest. Je to Amerika, ktorá potrebuje Sahadža Jogu viac než ktorákoľvek iná krajina. Moje obavy
o Ameriku sú z tejto príčiny. Neplatí to toľko pre Južnú Ameriku, ale viac pre Severnú. Ale zistila som, že aj Južná Amerika je taký
národ kde nemajú ani potuchy o Dharme. Otvorene usporiadavajú karnevaly, toto a tamto. Ako môžete robiť v tejto krajine všetky
tie veci? Idú v šľapajach Severnej Ameriky. Ako majú v Amerike ten nezmysel Halloween. Predstavte si, robia ten nezmysel
Halloween otvorene na uliciach. Tak usporiadajú karneval. Pre nich, „Ach to je vec ísť do Ria,” akoby to bolo veľký úspech ísť na
karneval zo všetkých miest. Prídu ľudia z Austrálie. Toto všetko veľmi pracuje proti nim. Ich situácia je veľmi zlá vo viacerých
smeroch, že nie je ľahké vysvetliť, prečo tak prekračujú hranice. V Brazílii robia bežne z trinásť ročných dievčat prostitútky.
Otvorene. V Amazónii sa bežne stínajú stromy. Otvorene. Pašovanie sa deje celkom otvorene. Ich politici sú skorumpovaní. Je
tam toľko čiernej mágie, toľko čiernej mágie a to verejne. Kráčajú proste v šľapajach Severnej Ameriky. Dharma je tam Katolícka
cirkev. Akú dharmu ich naučí Katolícka cirkev? Tak chodia do kostola, urobia všetko a domov sa vrátia s tými istými myšlienkami
v hlave. Existujú krajiny a krajiny, ktoré sú veľmi chudobné. To ukazuje, že pozornosť Kubéru nie je na tej krajine. Normálne sú
chudobní ľudia dharmickí, normálne. Lebo ako vidíte, peniaze im dávajú tieto nápady, aby robili všelijaké nezmyselné veci a ego.
Normálne sú chudobní ľudia dharmickí, ale nie tam. Príliš sa zaoberajú čiernou mágiou. Hovorili mi, že je to čierna mágia, ktorá
prišla z Afriky a oni ju prijali. Tak sa to rozšírilo v Južnej Amerike, že je ťažké pochopiť ako mohli prijať taký nezmysel, tak ľahko
a privodiť na seba prekliatie. Takže musíme pochopiť, že tieto problémy v nás tiež existujú, v našej Višudhi čakre. Ak máme
udržovať svoju Višudhi čakru v poriadku, ako viete, máme dve strany, ľavú a pravú. Na pravej strane je to Višudhi čakra, ktorou
rozprávame, hovoríme o Dharme, môžeme povedať, že je to tá agresívna strana. Takže tí ľudia, ktorí sú agresívni, ktorí rozprávajú
agresívnym spôsobom, ktorí sa povedzme snažia druhých svojou rečou ovládať, sú ľudia, ktorí sú pravostranní. Videla som
takých ľudí, ktorí robia naozaj zlé veci. Povedzme, že sluha, niečo ukradne. Zavoláte ho, no bude taký bezočivý, že užasnete.
Tento človek je tak bezočivý. Ako len mohol niečo ukradnúť? Nemá strach a drzo vám odvráva. Čiže títo ľudia, ktorí sú
pravostranní dokážu zamaskovať hocijaký hriech, ktorého sa dopustili, hocijakú neprávosť, hocijakú vraždu, svojou rečou. Môže
to byť reč, ktorá je agresívna, očividná. Ľudia si pomyslia, „Ach, ako to môže byť? Tento muž všetko otvorene povie”, a ste proste
užasnutí a myslíte si, „Nie, to nie je možné. Ako môže osoba, ktorá toto hovorí tieto veci …” Takto sa aj my, ako obyčajní ľudia,
tiež zamotávame do rôznych nezmyslov a potom sa to snažíme ospravedlniť, vykľučkovať z toho. Viete ako mnohí kriminálnici,
vojnoví zločinci, sa z toho vyzuli rečičkami, vymysleli si rozprávky, predviedli niečo také. Toto je tiež v ľudských bytostiach, majú
schopnosť povedať niečo čím zakryjú čokoľvek zlé robia. Ale nikdy si neuvedomia, že nech sa dopustia akejkoľvek neprávosti,
nebude im to odpustené o to menej keď takto rozprávate, lebo Šrí Krišna odíde. Ak začnete ospravedlňovať, racionalizovať
všetky zlé veci, bude potrestaní a to veľmi škaredo takým spôsobom, že nebude vedieť ako sa z toho dostať. Fyzicky, mentálne,
emocionálne v každom ohľade. V našej pravej Višudhi musíme mať takú povahu, kultúru, štýl, správanie, ktoré nesú kvality Šrí
Krišnu, ktorý sa volá madhurya, čo znamená melodický. Mali by sme rozprávať takým spôsobom, ktorý je melodický. Osoba,
ktorá vás počúva, by sa mala cítiť ako keď načúva flaute Šrí Krišnu. Hlas Sahadža Jogína by mal byť takýto sladký. Keď s niekým
hovoríte, mal by váš hlas byť melodický. Vôbec nie agresívny, ale naopak melodický. Nemali by ste byť sarkastický a zraňovať
druhých. Žiadne slovo, ktoré je zraňujúce nemôže pochádzať z dobrej pravej Višudhi. Takže v žiadnom prípade by sme nemali
zraňovať. Želám si, aby si všetci Sahadža Jogíni vyvinuli tento melodický hlas Šrí Krišnu ako sa ich Višudhi prebúdza. Madhurya,
v jeho správaní, madhurya je ako vidíte, keď s niekým hovoríte jestvuje toľko spôsobov ako vyjadriť vašu madhurya. Napríklad,
hlavne v Taliansku ale aj inde, som si všimla ako ľudia príliš používajú svoje ruky. Je to tiež štýl Šrí Krišnu. Používajú ruky takým
spôsobom, že niekedy nechápete čo tým myslia. A niekedy to môže byť aj dosť agresívne, spôsob akým gestikulujú. Takže ruky
musia byť používané takým spôsobom, aby pôsobili ako madhurya. Videla som to v Rusku a najmä na východe, kde ľudia aby



vyjadrili lásku – [položte to takto, je chladno] – ak chcú povedať namaste. Ich prejav je tak sladký, a aj ich srdcia prekypujú keď
Ma vidia. Ani nevedia ako to vyjadriť. A tak dajú ruky takto. Alebo sa ostýchajú, tak urobia toto. Svojimi rukami vyjadrujú veľmi
sladké veci, a očami. Sú to slzy čo vytvárajú také oblaky, povedala by som, veľmi husté mraky súcitu v Mojom srdci keď vidím ich
oči, ktoré vyjadrujú lásku ku Mne. Všetko, slzy, všetko v tvári, oči, ruky všetko to prislúcha Šrí Krišnovi. Je to v ich správaní, v ich
reči, ako sa vyjadrujú. Tie isté oči môžete použiť, aby ste vyjadrili svoj hnev a náladu. Mnoho ľudí používa oči na ovládanie iných.
Takto sa pozrú, hľadia na niekoho aby ho ovládali. Tiež môžu použiť svoje oči na odsudzovanie niekoho. Niekedy aj niekým
pohŕdajú, alebo použijú jazyk na urážanie iných. V našom správaní musíme mať tiež sladkosť. Ako keď som šla do Anglicka prvý
krát, viete, učila som sa Angličtinu po svojom. Ale keď som tam išla neskôr, povedali, „Keď chcete povedať slovo ‘thought’ musíte
povedať ‘thought’.” Povedala som, „Ako?” „Musíte vystrčiť jazyk a povedať ‘thought’”. Povedala som, „To je absurdné. Prečo by
ste mali vystrkovať jazyk?” Odvetil mi, „Pokiaľ takto nevystrčíte jazyk nebude to poriadne znieť.” Tak som povedala, „Toto je
angličtina. Vytvorili ste si niektoré nezmyselné veci, aby ste všetkým ukazovali jazyk.” Ba aj dieťa, viete, keď sa hnevá
automaticky ukazuje jazyk. Ako vidíte všetky takéto prejavy sú, ako grimasy, ako hovoria - ohŕňať peru. Iste ste už o tom počuli,
nos takto dohora, nos dohora a výraz tváre skrivený a podpichovačný. Alebo robiť grimasy nosom. Ľudia robia aj toto, aby
ukázali, že na niekoho kašlú, chápete. Všetky tieto veci, prejavy pochádzajú z milosti Šrí Krišnu, ale silou toho je madhurya, je to
sladkosť, melodickosť; medziľudské vzťahy by mali byť sladké a mali vytvárať ohromné šťastie a radosť. Počuli ste pieseň od
Baba Mamu o Mojich očiach: len som sa na neho pozrela, takým pohľadom – aký v ňom prebudil tú krásnu hudbu. Takže ako je
to len možné, ako sa len dá, upriamujte svoje oči na zeleň; to je najlepšie. Ukľudňuje to a aj vy si vyviniete tú upokojujúcu kvalitu
zelene. Vždy hovorím ľuďom „Radšej pozerajte na zeleň navôkol, to upokojí vaše oči.” Rovnakým spôsobom by ste sa mali snažiť
upokojiť osobu, s ktorou rozprávate. Tá osoba sa musí roztopiť. Naopak, ak začnete argumentovať a prieť sa s tou osobou, tá
osoba nikdy nepookreje. Naopak, budete v nej podnecovať viac ohňa. To bola kvalita Šrí Krišnu, čo je madhurya, a prejavuje sa to
v jeho živote ako krásne dokázal veci povedať vo svojej sladkosti, hlavne v detstve. Ďalšou kvalitou Šrí Krišnu, ktorú môžeme
vyjadriť našou pravou Višudhi je diplomacia. No sú dva druhy diplomacie: jedna je úprimná a druhá umelá. Pri tej nefalšovanej
diplomacii sa nemusíte riadiť nejakým štandardom, ani nemusíte čítať nejaké knihy, aby ste vedeli čo je diplomacia. Skutočne to
k vám príde. Celé to pracuje tak sladko takým nefalšovaným spôsobom. Sama so to použila mnoho krát, a aj vy to môžete veľa
používať. Je to možné len ak sa na nich nehneváte; nie je to možné ak sa hneváte. Je jeden príbeh, ktorý som vám hovorila o
istom Gagangiri Maharadž. Išla som sa s ním stretnúť a on sa veľmi hneval, lebo nemohol zastaviť dážď. Mal zastaviť dážď. A ja
som bola celá premočená. On sa veľmi hneval a vravel „Je to kvôli môjmu egu?” a tak začal na mňa trochu útočiť. Povedala som,
„Nie, to nie je preto.” Povedal, „Prečo si mi nedovolila zastaviť ten dážď? Si celá mokrá.” povedala som, „Lebo ty si sanyasi a kúpil
si pre Mňa sári. Od sanyasina by som si sári nevzala. Tak som musela zmoknúť pre tvoje dobro.” Celé sa to rozplynulo. Všetok
hnev sa rozplynul. Takto musíme ľudí rozpúšťať. Diplomacia nie je presviedčanie niekoho prostredníctvom intelektu, či hnevu, nič
také ale ide o rozpustenie vašou dobrotou, dobrými a láskavými slovami, a odpúšťajúcou povahou. Mal túto vlastnosť a používal
ju pri mnohých ľuďoch. Na niektorých to fungovalo, na niektorých nie. Nemal pocit, že to zlyhalo. To je reakcia tej druhej osoby,
čo je dôležité vidieť. To je kvalita pravej Višudhi, ktorú by ste mali mať, hovoriť k iným tak, aby pookriali. Dúfam, že ľudia
v Amerike si túto kvalitu vyvinú a pokúsia sa zlepšiť vzájomné vzťahy. Musím povedať, že vedia hovoriť veľmi sladko. Sú k vám
veľmi priateľskí. Darujete im hocikoľko darov, budú veľmi šťastní, ale oni vám žiadny nedajú. Pozvete ich na večeru, čokoľvek,
desať krát k vám prídu na večeru, ale oni vás k nim nikdy nezavolajú. Vidíte, sú veľmi priateľskí pokiaľ pre nich niečo robíte. Ale
keď je rad na nich nie sú schopní; vám to vrátiť. Takže sa vám môže zdať, že je to veľmi sladké rozmaznávanie inej osoby. Mali
by ste pochopiť, že sladkosť nie je rozmaznávanie niekoho rozpusťte tú osobu a pomôžete jej pochopiť čo je to dobrota. O Južnej
Amerike som vám už hovorila, že sú tam veľmi nevinní a prostí ľudia. Sú veľmi chudobní, prostí a nevinní, ale namočili sa do
čiernej mágie, čo si už našťastie uvedomujú, že je to čierna mágia čo im ubližuje. No akosi k tomu priľnuli, na ľavej strane. Cítia
sa z toho veľmi vinní, majú z toho zlý pocit. Vždy sa kvôli tomu cítia vinní. Správajú sa tak, akoby urobili niečo zlé, ale nevedia ako
sa napraviť. Takže pre nás je dôležité nemať pocity viny. Všetci sme Sahadža Jogíni. Napokon, ako sa môžeme cítiť vinní keď
sme duchom? Duch nemôže mať vinu. Takže vina musí odísť. Ale pocitmi viny, strácame silu svedka, pretože keď je tu vina, uloží
sa to tu, je tam vina. No my to nevidíme. Nedokážeme pozorovať čo robíme zle a nechceme čeliť prekážkam, našim chybám
alebo problémom, ktoré máme. Len sa to tam uloží ako vina a hotovo. Pekne sa to tam ukladá, vina. No my tomu nechceme
čeliť. Napríklad povedzme, že muž alebo žena je od prírody veľmi krutá. Náhle si to uvedomí, že je veľmi krutá alebo niečo
podobné. Tak to tam uloží, „Ach, bola som veľmi zlá. Veľmi krutá, toto a tamto.” Ale nepostaví sa tomu. Postaviť sa tomu
znamená vedieť, „Prečo som bola krutá? Aký to pre mňa malo zmysel? Nemala som taká byť a viac už taká nebudem.” A tak sa
to uzavrie. Ale, „Ale cítim sa kvôli tomu vinná, veľmi vinná.” nepomôže. Naopak, viete, aké problémy prináša vina, a takéto
problémy má dnes Južná Amerika. Keď som tam išla bola som prekvapená, že v Brazílii muž, ktorý tam bol najvyššie ku Mne



hovoril spôsobom, „Ach my vieme, že máme mnoho nedostatkov. Vieme, že nie sme dobrí,” toto a tamto. Čo na to povedať,
prečo sa proste nenapraví? Ak vie, že toto je chyba, že to je príčina, prečo by sa nemal napraviť? Potom Mi povedal „Napíšte mi
všetky veci ktoré sú na nás zlé.” A bolo to od neho naozaj milé. Potom prišiel jeden redaktor a povedali sme mu to. Teraz myslím,
že s tým už niečo robia. Snažia sa to zlepšiť a ono sa to určite zlepší. Ale naopak, zistila som, že Rusko je úplne iné. V Rusku
nikdy nepovedia, „Sme vinní,” ani nič také, Nikdy to nehovoria. Hovoria, „Tie časy sú už preč. Sme v kráľovstve Božom a hotovo.
Je to za nami. Teraz sme v kráľovstve Boha a musíme sa zo života tešiť.” Všetko berú pozitívne. Nikdy nehovoria o minulosti, o
vládach čo sa udialo, o Stalinovi, alebo o Leninovi. Netýka sa ich to. Sú nad tým. „Tak prečo by sme sa trápili?” Povedia, „Prečo
by sme sa trápili? Nech bojujú. Nech robia čo sa im páči.” Nechcú nič vedieť o svojich politikoch, o ich problémoch ani nič také.
Myslia, „Naše problémy sú vyriešené. Teraz sme realizované duše. Tešíme sa a tak nás nechajte tešiť sa.” Je to veľmi
jednoduché pochopenie Sahadža Jogy. Ale zažila som ľudí, čo mi píšu desať strán spovedí, akoby som Ja bola kňaz, Katolícky
kňaz, viete, všetko o tom čo urobili, čo vykonali, a Ja to nechcem ani čítať . Len to zahodiť a spáliť. Tak sa snažia spovedať.
Netreba sa spovedať. Čo k tomu povedať. A nehrabať sa v tom čo zlé sme vykonali, ale teraz sa tešte z toho čo ste získali. Je to
takto: povedzme, že sa žobrák stane kráľom, dobre? Potom by sa mal tešiť zo svojho kráľovstva, mal by byť ako kráľ. Ale stále
ešte žije v minulosti, a ktokoľvek ide okolo, tomu povie, „Dajte mi päť rupíí, alebo päť libier.” Tak je to. Ak ste raz v kráľovstve
Božom, vedzte, že ste tam. Ale táto čierna mágia je príliš nebezpečná a môže pôsobiť cez kohokoľvek. Môže pôsobiť cez vašich
blízkych, cez vašich priateľov, cez kohokoľvek. Takže musíte dávať veľký pozor, kvôli pocitom viny, alebo čokoľvek, aby ste sa
nestali náchylní k čiernej mágii. Môže vás to zničiť. Môže to zničiť vaše rodiny. Aj keď ste Sahadža Jogín, môže vás to zničiť.
Takže táto záležitosť – pocity viny, musí byť odstránená. Nemali by ste sa cítiť vinní. Vina je do vás vložená. Niekto môže
povedať, „Ach ty si taký zlý. Neurobil si pre mňa toto a tamto,” alebo niečo podobné. Vložia do vás takéto myšlienky. Potom sa
začnete cítiť, „Ach, mal som to pre nich urobiť. Mal som to urobiť. Je to moja chyba,” alebo podobne, a tak začne pocit viny.
Miesto toho, aby niečo pre toho človeka urobili miesto toho, aby pochopili že je to nezmysel, začnú kvôli tomu bedákať
a horekovať, až zrazu zistia, že sa stali posadnutými alebo poznačení čiernou mágiou. Človek to musí pustiť z hlavy a vnímať tú
atmosféru kde viete, že ste v kráľovstve Boha. Nech povieme o Šrí Krišnovi čokoľvek je to nič proti tomu čo vravel On, čo vždy
vravieval, že On pracuje skrz náš mozog. To je Virata. Pracuje skrz náš mozog. A ako Šiva pracuje cez naše srdce, On pracuje
cez mozog. A po Sahadža Joge, po osvietení, všetky subtílnosti mozgu a poznaní sa začnú sami prejavovať Ale najväčšia vec čo
sa udeje, je, že v mozgu dôjde k integrácii. Nie je to tak, že vaše srdce chce jednu vec a váš mozog inú. Nastúpi integrácia. A keď
sa to stane - je tak prosté viesť veľmi dharmický život. Aj bez premýšľania o tom, bez čítania o tom, sa proste stanete dharmickí.
Netreba vám hovoriť, že musíte byť dharmickí. Stanete sa vnútorne dharmickí, lebo váš mozog, ktorý je bežne zvyknutý na
racionalizovanie, na ospravedlňovanie všetkého zlého, sa stane dharmický, božský. Je to tá najohromnejšia vec, ktorú pre vás
robí Šrí Krišna, že urobí samotný váš mozog dharmický. stane sa prostriedkom na porozumenie Dharme, na žitie dharmického
života a pevné zakotvenie v Dharme. Je to mozog; je to vlastne mozog, väčšinou, ktorý vás odvádza od Dharmy, okrem čiernej
mágie. Ale keď je raz vaša Sahasrara otvorená, prejaví sa Virata. Sami nad sebou užasnete. Ten, ktorý sa oddával celému tomu
premýšľaniu, „Toto je rozkoš. Toto je moje právo. Mal som to urobiť. Kto iný mi to povie?” a podobne, zrazu sa stanete prorokom.
Je to najväčšie požehnanie Šrí Krišnu On je Virata, Virata je váš mozog, a mozog Boha všemohúceho je Virata. Toto si musí
človek uvedomiť, že po realizácii získava myšlienky ktoré sú vždy konštruktívne, a ak nie sú, potom ešte nie je Sahadža Jogín. Je
konštruktívny a dharmický, je veľmi dôležité, aby sme chápali, kam sa uberá naša myseľ? Protirečí si, hovorí niečo iné ako je
skutočnosť? Musíme sa len mať na pozore a prekvapení uvidíte ako zmení mozog svoje pochody. Prekrútený mozog sa stane
normálny. Toto sa vám môže stať veľmi ľahko, ak budete len meditovať každý deň a sami sa presvedčíte ako sa prejavuje vaša
Sahasrara, ktorá preniká vašou bytosťou a koná vo vašom živote. Potom sa prejavia všetky sily Sahadža Jogína a nebudete
musieť sami seba viac spochybňovať a iní vás nikdy nebudú spochybňovať. Nech vás Boh žehná.
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Šrí Krišna pudža, Šrí Krišna a paradoxy súčasnej doby, Marathi Campus, Cabella Ligure (Taliansko) 28-08-1994 Danes smo tu, da
bi častili Šri Krišno. Kot veste, je Šri Krišna inkarnacija Šri Višnuja. Višnu je varuh vesolja. Ko je bil svet ustvarjen, je bilo nujno
ustvariti tudi varuha, ker bi bil lahko svet tudi uničen še posebej če ne bi imel varuha, glede na to, kakšen je človek, bi lahko temu
svetu naredil kar koli. Višnu je torej varuh. Je varuh in je edina prava inkarnacija. Seveda, včasih se Bramadeva tudi inkarnira,
toda samo v oblikah. V naši evoluciji je v različnih oblikah. Na Zemljo je prišel na različne načine. Imel je, kot rečemo, dvanajst
oblik, dvanajsta je bil Šri Rama, po desetih oblikah je prišel. Ustvaril je razmere za mnoge velike preroke okrog sebe, tako da so
lahko ohranili dharmo (pravičnost) tega vesolja. Temelj zaščite je bil dharma (pravičnost), ki je bila, kot veste, najpomembnejša
za duhovno življenje. Z dharmo (pravičnostjo) je bilo vzpostavljeno ravnotežje. Za ljudi so značilne skrajnosti v vsem, zato je
ustvaril ravnotežje v nas. Pri darmi (pravičnosti) je najpomembnejše ravnotežje. Če človek ni uravnotežen, ne more napredovati.
Tako enostavno je to. Če tvoje letalo ni uravnoteženo, ne moreš vzleteti. Če tvoja ladja ni uravnotežena, ne moreš pluti. Tako se
mora tudi človek najprej uravnotežiti. Toda rojeni smo z različnimi zmožnostmi, različnimi sposobnostmi. Rečemo:"Ya Devi
sarva bhuteshu Jhati rupena samstita", kar pomeni, sposobnosti so različne. Rojeni smo z različnimi sposobnostmi, z različnimi
obrazi, različne barve kože, ker je bila ustvarjena različnost. Če bi bili vsi enaki, bi bili videti kot roboti ali kaj podobnega. Vsak je
ustvarjen drugače, odvisno od dežele, odvisno od staršev. Vse to je uredil Šri Višnu, on je ustvaril ta svet z vsemi različnostmi. On
je dal različnost in Šri Krišna je gospodar tega. Ko je prišel Šri Krišna, so bili ljudje izjemno resni in so zelo spoštovali obrede.
Zato je prišel Rama in govoril o marijadah, ki so naredile ljudi zelo, zelo stroge. Ti neprijazni ljudje se niso znali veseliti, izgubili so
občutek za veselje, različnost. Šri Krišna se je inkarniral kot Sampurna, to je popolno, imel je šestnajst cvetnih listov. Luna ima 16
men, tako ima tudi on 16 cvetnih listov, tako je Sampurna in on je, kar imenujemo Purnima, to je polna luna. S to popolnostjo
svoje inkarnacije, Višnujeve inkarnacije, od Višnuja do drugih inkarnacij, je prišel kot popolna inkarnacija, kot popoln Šri Višnu.
Kar je manjkalo pri Ramovi inkarnaciji, je prinesel. Kot veste, je v centru, desno srce, 12 cvetnih listov. S tem je pokazal veliko
stvari, na katere so ljudje pozabili, na nesrečo (srečo) je bila napisana Gita. Ko je bila Gita napisana, so ljudje sledili besedi za
besedo v knjigi, ne da bi jo razumeli. Sporočilo Gite ni bilo nikdar mir. Ni rečeno, da je treba biti miroljuben. To je bilo nekaj takega
kot džihad. Ardžuni je rekel:"Moraš se boriti! Moraš se boriti zaradi dharme (pravičnosti), za resnico, moraš se boriti." Nato je
rekel:"Ne morem ubijati svojih stricev, ne morem ubiti svojega starega očeta in svojih sorodnikov." Rekel mu je: "Oni so tako že
mrtvi." Bili so brez dharme (pravičnosti). Če nimaš dharme (pravičnosti), si mrtev. Ni torej vprašanje, ali ubijati ali ne, to vidimo v
današnjih časih, posebej v Ameriki, državi višudija. Nimajo dharme (pravičnosti), tako so že mrtvi, zasvojeni ali kakor koli to
imenujemo, prestrašeni zaradi različnih bolezni. So že mrtvi in koga boš potem ubijal? To je povedal Ardžuni v Kurukšetri, nato
pa je rekel: "Prosil si me, da jih ubijem, ker je taka moja dharma. V redu, toda kaj je za tem?" Kaj je za tem? Tako je opisal
Sahadža jogo. Za tem je Sahadža joga. V drugem poglavju najprej opiše, kdo je Stitha Pragja, to je uravnotežena oseba. Nato
pravi, da taka oseba ni nikdar jezna. Nikoli se ne ujezi. Sama v sebi je popolnoma umirjena. Kar opisuje naprej, je sedanji čas,
lahko rečemo Sahadža joga, saj govori o tem, kakšen mora postati človek. Ni pisal ali govoril, kako to doseči, toda mislim,da je
opisano tako, kot bi hotel Kristus, ko pravi, če te nekdo udari po levem licu, nastavi desno lice. To je v bistvu opis sahadža jogijev
v prihodnosti. Ne velja pa to za čas, ko so se Kurovci borili proti Pandovcem. To ni bilo mišljeno za tisti čas. Med to bitko je rekel,
če postaneš Stitha Pragja,lahko presežeš vse težave, vse razumevanje in postaneš popolnoma miren v sebi. Rekel je, da se je
treba boriti. V današnjem času se nam ni treba boriti proti Kurovcem, zdaj ni Kurovcev, takrat se je pet Pandovcev moralo
bojevati proti Kurovcem. Kdo so ti Pandovci, pet jih je bilo? To so naši čuti ali lahko rečemo, da so kozmos, ki ga sestavljajo
različni elementi. Morajo se boriti, morajo se boriti proti Kurovcem, ki so v nas. Kurovcev je sto, ni samo eden. Če to razširimo,
lahko rečemo, narava se mora boriti proti vsemu, kar je proti njej. Ljudje bodo rekli, jeza je naravna, nagajanje je naravno, biti
napadalen je naravno. Ni. Jeza in podobno so morda bili naravni, toda moramo vedeti, da imamo zdaj naravno sposobnost za
duhovno rast. Naravno je napredovati. Naravno je biti Stitha pragja. Naravno je biti sahadža jogi. To imamo v sebi. Na primer
seme je seme. Če je to seme, ga imenujemo seme. Seveda, naravno je biti seme, toda potem vzklije in postane drevo. Torej je
naravno, da je v semenu vsa prihodnost, na tisoče dreves je v semenu. Kot veste, zdaj delajo preizkuse, v enem semenu je
najmanj tisoč, na tisoče majhnih, majhnih klic in iz vsake lahko poženejo drevesa in rastline. To je novo odkritje. Kadar reče, da
moraš postati Stitha pragja, to pomeni, da morate doseči ravnotežje. To je povedal, takrat je bila vojna, bojevali so se, v redu,
morate to doseči. Če se moraš bojevati z ljudmi, če moraš ubijati, v redu. Toda pozneje, ko je to mimo, moraš razviti duhovne
čute. Razvijati duhovne čute je naše delo in ga moramo opravljati. Ni samo dharma (pravičnost). Mnogo sahadža jogijev misli,da
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uresničujejo dharmo in tako je vse v redu. Ko delajo, uresničujejo dharmo, živijo dharmično. To je res. Zelo sem presenečena in
zadovoljna, da tako živijo. Toda to ni vse. Mora biti uravnoteženost, to je, morate se uravnotežiti. Morate naprej in graditi duhovni
del samega sebe in to širiti. To je delo Šri Krišne, kajti on navezuje stike vsepovsod. Kot veste, Amerika navezuje stike
vsepovsod, sicer napačno, a jih. Ima računalnike, ima vse pripomočke za stike, ker je v njeni naravi, da navezuje stike. Toda ker
ne verjamejo v Šri Krišno, niti v dharmo (pravičnost), je to že v temelju napačno in na tej napačni podlagi so začeli širjenje. Na tej
napačni podlagi so začeli širjenje vseh vrst neumnosti in nespodobnosti in ne vem, kako naj to imenujem, vse, kar je proti
človeku, proti duhovni rasti, proti Bogu. In oni vse to počnejo. Zakaj? Zakaj počnejo to, česar naj ne bi počeli? Mislim, da zaradi
razuma. Njihov razum, lahko rečem, da so to možgani, ki so sedež Virate (prvobitnega kozmičnega bitja). Si lahko predstavljate?
To je sedež Virate. In kaj počnejo s svojim razumom? Pravijo, da je to naravno. Da je naravno biti adharmičen (nemoralen). Da je
naravno biti nasilen. Da je naravno, da te zanima samo denar. Vse, kar imajo, je po njihovo naravno, kajti po njihovo jim z
razumom nekako uspe ravnati tako, da se z njim prepričamo, da je edino to pravilno. Brez tega ne moremo obstajati.
Predvidevam, da je zdaj to njihova kultura. Če je zdaj povsod taka kultura, ne samo v Ameriki, je taka brezčutna kultura sprejeta
zaradi razuma. So veliko bolj izobraženi. Oseba, ki neprestano misli na denar, seveda postane zelo pametna, postano nekako
ostra. Postane pametna. Postane pametna, pametna na neki način, tako je videti, kot da nekaj ve. Začne misliti, da ve vse, da je v
redu vse, kar dela, kakor koli se obnaša, je v redu. Tako Pandovce, ki jih ima v sebi, elemente, ki jih je dobil, uporablja uničevalno,
povsem uničevalno, proti Bogu. Tega se ne zaveda, ker vse upraviči razum, kar koli naredi, je upravičeno. Njegovi možgani so
toliko prispevali k razumu, da skušajo delovati proti darmi (pravičnosti). Še celo Šri Krišnovo življenje skušajo prikazati tako, da
pravijo, da je imel Šri Krišna pet žen, pozneje pa še šestnajst. Dejansko pa so to njegove moči. Toda brez razumevanja, kaj je bil
Krišna, kajti razum je taka velika neumnost, da ti onemogoča pravilno razmišljanje, vedno napačno razmišljaš, ker hočeš vse
opravičiti in to zagovarjanje ti omogoča, da živiš po svoje. Seveda navadno ne moreš živeti po svoje. Zelo težko je živeti
adharmično (nemoralno), to je nasilno, kar lahko imenujemo netenje vojne. Toda taki ljudje so. Toda vse, kar se pričakuje od
človeka, je ravno nasprotno, postopna graditev v vseh zahodnih kulturah. Jasno je, kako zagovarjajo stvari. Opravičujejo
nemoralnost. Tako je prišel Freud. Nadomestil je celo Kristusa. Seveda, menim, da ga je moral, saj je bil Kristus strožji od
Mohameda, ki je rekel,da lahko vsak z enim očesom naredi vse, lahko so ti iztaknili oko, tatovom so sekali roke. Menim, da bi bila
večina Evropejcev in Američanov brez ene roke, če bi odločal Kristus. Hvala Bogu mu niso tako natančno sledili. Tudi Mohamed
je mislil, da je Kristus tako veliko naredil za moške, da je zdaj treba nekaj narediti tudi za ženske, tako je naredil nekaj za ženske.
Oba sta preveč za človeštvo. Ljudje tega niso uresničili. Kdo bo komu iztaknil oko za to? Imajo razum. Če pogledamo ženske, to
je opravičilo – to je naravno. Ste že videli, da bi se živali tako obnašale, če so živali naravna bitja. Smo slabši kot živali. Kakšno
zmedo smo naredili s takim načinom razmišljanja, z intelektualci, ki nam hočejo nekaj povedati in mi to sprejemamo. To je eden
od problemov, če je človek razumen, potem vlada. Na primer moda. Vsi jo sprejemamo. To je moda. Toda zakaj jo sprejemate?
To je moda. Razum podjetnikov vas lahko povsem poneumi. Toda to se ne more zgoditi modrim ljudem. Rekli bodo:"Proč s tem,
vse to že imamo." To je moralna stran. To je najslabša stvar na Zahodu in slabše kot živali, bi rekla. Zato je toliko trpljenja danes.
Je ogromno bolezni, ogromno težav. Druga stvar, ki jo stalno opravičujemo, je nasilje. Zdaj ni vojne v Kurukšetri. Toda nasilje je
povsod. V Ameriki je grozno. Ko je moja hči odšla, je pustila ves svoj nakit pri Meni. Rekla je:"Mami, tega ne morem nositi." Nič ni
hotela. Ves nakit je pustila, saj te zaradi njega še ubijejo. Ne pravim, da je tako samo v Ameriki. Tako je povsod. Kajti guru
vsakega je Amerika. Začne se v Ameriki, ljudje slepo sledijo. Nasilje je zdaj tudi v naših filmih, tudi indijskih filmih, toda zdaj je
nekaj ugovorov proti temu. Morda je to preveč za nas. Toda to, da lahko kogar koli ubiješ, če se bo to nadaljevalo, če je to merilo
za veličino, bodo ljudstva iz Ruande na višji stopnji evolucijskega procesa. Ubijanje ni dovoljeno. Ubijati se ne sme. Muslimani
ubijajo. Vsakdo lahko ubije kogar koli. Pred kratkim je bil v Indiji ubit prijeten človek brez vsakega razloga. Nasilje se konec
koncev lahko razvije v ubijanje, ne morete niti ustvariti mravlje. Kako se lahko ubijajo ljudje kar tako. Seveda je ubijanje zavzelo
najvišjo mejo, ko je Hitler mislil, da je on vrh sveta. To je podobno, kot če pozabite, kdo ste in si začnete domišljati s svojim egom,
da ste nekaj zelo velikega. Pred kratkim sem ugotovila, da tudi v Sahadža jogi nekateri govorijo, da so bogovi, božanstva, vse.
Ego dejansko jemlje energijo vašemu razumu, največji sovražnik človeštva, mislim, je njegov razum, ker je tako omejen, pogojen,
tako zelo ošaben in slep. Modrost je nekaj drugega. Modrosti ne dobiš na kolidžih, šolah, univerzah, nikjer je ne dobiš. Kje jo
dobiš? Dobiš jo s pomočjo svojega Duha, ki ti v popolnosti pove, kaj je prav in kaj je narobe. Kar je narobe, bo sprejel razum, treba
je razumeti, da razum ni modrost. Modrost in razum sta dve stvari, za Krišno se ve, da je bil diplomatski. Imel je Božansko
diplomacijo. Kaj to pomeni? Bil je zelo pameten, brez dvoma. Brez tega ne moreš delovati. Srečala sem ljudi na zelo visokih
položajih ki niso bili zelo pametni, toda videla sem, da je razum nevaren. Šri Krišna je uporabljal Svoj razum. Je vpliven. Nič Mu
ne more vladati. Niti Njegov razum Mu ne more vladati. Uporablja Svoj razum. Lahko vidite razliko med njima. Morate uporabljati
razum, toda ne sme vam vladati. S Svojim razumom je rešil mnogo problemov, Njegova diplomacija je bila uporabljati razum, in



to za Božanske namene. Ves čas je Božje v Njem da je uporabljal Svoj razum. Razlika je, da smo sužnji svojega razuma. On je
gospodar Svojega razuma ne samo njega, vsega. On je gospodar Svojega pogojevanja, On je gospodar Svojih čustev, On je
gospodar Svojega telesa, On je gospodar vsega. Ko si gospodar, vidiš svoj razum zelo jasno, to želim povedati. To pa ni. Razum
lahko da mnogo tako imenovanih dobrih idej, da si gospodar vsega sveta. Recimo, da je to dobro. Ali pa ti razum pravi, da nisi
nič. Razum se igra s tabo. Zdaj te ne vodi razum, ampak modrost, ker ste sahadža jogiji. Imate zelo dober instrument, da to
čutite, s pomočjo vibracij lahko ugotovite, kaj je dobro in kaj je slabo. in včasih lahko kot človeško bitje vidiš učinke razuma. Toda
s Sahadža jogo lahko sodiš, kaj ti govori razum. Od kod razum, to je glavna stvar; lahko je nekaj subtilnega, kako razum pride do
nas, je bistveno. Razum pride do nas, ker naši možgani postanejo dejavni. Videla sem izjemno inteligentne otroke, a brez
modrosti. Če se možgani preveč razvijejo, lahko je mati zelo inteligentna ženska, oče prav tako, dedna zasnova je odlična, ki jo
dobi otrok, so pa še druge okoliščine, odvisno je tudi od tega, v kateri državi si rojen, lahko takoj postaneš zelo inteligenten. Sem
videla, da Američani ves čas berejo. Tudi Angleži berejo. Toda kaj prinese vse to branje, ne vem. Vsako knjigo bodo prebrali. Če
jih vprašaš, kaj je računalnik, vedo vse o njem, to, to, tisto, vse ... Jaz pa komaj znam ugasniti televizor. Če jih povprašaš kaj o
televiziji, ti bodo povedali vse, kar želiš vedeti o tehničnih stvareh, vedo vse o politiki, čigav oče je kdo in vse ti bodo povedali: "Ne,
ne, ne, ne to je tako, tisto je tako." Vse to je avidja, to ni znanje. Mislijo, da so zelo ineligentni, ker vedo vse, o vsem. S tem
razumom, ko se ga zavejo, začnejo ustvarjati zelo razumniške ideje. Posebno v Ameriki sem videla, da imajo za otroke različne
smešne stvari, samo da od ljudi iztisnejo denar. Na primer tam imajo groteskne črne lutke ali nekaj takega rojstni dan. Si lahko
predstavljate? Rojstni dan, ljudje imajo za rojstni dan velike zabave. Potem so začeli slaviti rojstne dneve psov, tako slavijo
rojstne dneve psov. Vsi to počnejo. V nekaterih organizacijah pravijo: "V redu, Ko boste umrli, nam povejte, kako želite biti
oblečeni, kakšno kravato želite imeti, kakšne čevlje, kakšna oblačila, in potem kakšno krsto želite, plastično leseno ali tako ali
tako." Menim, da je vse vnaprej določeno, in to v takem obsegu, da ljudje pravijo: "Zamrznite nas, tako bomo ostali tu." Mislim, da
je najslabša stvar, posebno v Evropi, oglaševanje in trženje za počitnice. Če na primer v Italiji nekdo ne gre na počitnice, bo
rekel:"Imam življenjsko krizo." "Kaj?" "Ne morem na počitnice." Potem rečejo, moraš tja, da porjaviš, boš v hotelu, toliko hotelov
je. Vsi morajo tja. Zelo sem bila presenečena, en mesec je v Milanu vse zaprto. Nikogar ne najdeš tam. Menim, da bi bilo boljše,
da bi vsi šli živet v džunglo, to bi bila boljša ideja. Veliko več bi se naučili, kot pa da izgubljajo čas na morju. Onesnažili so že vse
obale. Nobenega spoštovanja do morja, ki je njihov Oče, ne čutijo, ne spoštujejo drug drugega. Ženske hočejo hujšati in biti lepe
da bodo lahko gole. Vsa industrija je bolna. Hočem reči,če me kdo vpraša, ali bi šla rada na morje, ne bi šla. Sovražim iti tja, kjer
bi videla toliko neumnih žensk na soncu, ki hočejo potemneti. Če si inteligenten, kako boš sprejel te neumne ideje? Toliko idej je
danes, ki prevladujejo, v glavnem pridejo iz Amerike, moram reči, ki jim vi ljudje sledite. Kot sem rekla, Amerika je guru za ves
Vzhod, Evropo in Anglijo, za vse te ljudi. Še ena stvar se dogaja. Vidite, kakšno je vzdušje, v katerem živite. Posebno v Angliji, kot
sem opazila. Morda to ni nič, saj veste. Smetar je prišel v našo hišo, pri nas pa je bil takrat predsednik haaškega sodišča,
pomislite, svetovnega haaškega sodišča. Rekla sem mu: "Odstranite vse te stvari." "To je preveč." Navadno so, ne vem, kako bi
rekla, neumno ponosni. "Ne razumete." Rekla sem:"Koliko želite?" Dala sem mu deset funtov. Takrat je to bilo veliko denarja.
Rekel je: "Ne razumete zakonov. Vi ste vsi Indijci, črnci, to in drugo." Nato je gospod, ki je bil pri nas, prišel zraven in ga vprašal:
"Zakaj vpiješ?" "Vi črnci ne razumete zakonov." On je predsednik svetovnega visokega sodišča in ta neumen Anglež je tako
govoril z njim. Angleži so dejansko po eni strani resnično neumni ljudje, ker jim njihov razum nikdar ne pove, da so nič. Na kaj so
ponosni? Tako neumni so. Ne vem, morda zaradi mraza hladu ali česa, toda mislijo, da so zelo pametni. Njihovo izobraževanje je
v redu, toda presenečena sem bila, da so na začetku pri izobraževanju govorili, da so temni ljudje kot živali. Veliko knjig je
napisanih o tem in sprejeli so, da so temni ljudje kot živali, medtem ko so ti ljudje živeli, kot, ne vem, kako bi rekla, v času, ko so
bili temni ljudje veliko naprednejši. Tako mišljenje sem opazila tudi tu. Lahko rečem, da Angleži mislijo, da so zelo pomembni. Ne
razumejo, da ne vedo nič. Niso modri. V Indiji so živeli 300 let. Nič se niso naučili od Indije. Si lahko predstavljate njihovo
modrost? Njihovi učenjaki, nekateri so modri, toda dvoumni. Bernard Shaw, menim, je bil zelo dvoumen. Imam ga za velikega
pisca, a dvoumnega. Potem pridejo Francozi, Bog jim pomagaj. Zanikanje Šri Krišne je pri Francozih zelo jasno. Francozi so želeli
postati najboljši v diplomaciji. Popolnoma so jo opustili. Nekoristni so. V Indiji so tako napeljali telefon, da se je pokvaril. Zdaj so
začeli kult pitja. Si predstavljate Šri Krišno, da bi popival? Imajo celo slovar o pitju. Knjige so napisane o tem. Si predstavljate, da
duhovno razviti ljudje sprejmejo ta način neduhovne kulture, da moraš vedeti, kaj piješ, kaj kupuješ, kakšni morajo biti kozarci,
kakšni morajo biti kozarci za posamezno vrsto vina. Kozarci so kozarci, nič drugega kot kozarci. Kako lahko sprejmejo kaj
takega, ko je tako neumno, je to družbeno sprejeto? Prostitucija je naslednja stvar, ki je družbeno sprejeta. Resnično popolnoma
zanikajo moralnost in modrost, to je načelo Šri Krišne. Način, s katerim uničujejo ljudi in napadajo vse, je racionalizem. Lahko
mislite, da zaradi barve ločujejo ljudi? Ravno nasprotno je, temni ljudje, posebno v Indiji, so duhovno razvitejši kot vsi belci
skupaj, ker imajo modrost. So modri. Belci, kako so prišli v Ameriko? Prevladovali so, osvojili so jo, naselili so se tam. Včeraj ste



videli, kako v Sierri Nevadi ljudje verjamejo v modrost in kako živijo. Vzeli so jim zemljo. Zdaj so vsi lepo lastniki zemlje v Ameriki.
Kako? Ste naseljenci. Prišli ste iz drugih držav, ubili tisoče in tisoče ljudi, ne da bi se čutili krivi za to. To pomeni, da niste niti
ljudje. lepo ste se naselili kot Američani. Ne vem, kako je nastala beseda Amerika, toda če izvira iz besede "amar" (ljubezen), to ni
to. To pomeni "a mericas", oni niso. Dve možnosti, ne vem, od kod ta beseda in njen pomen, uh, pomen, ki se je te besede prijel,
toda njihov razum še bolj raste. Zakaj? Zaradi usmerjenosti v denar. Ne razumem ekonomistov in načina za tako ekonomijo, ki
se je rodila v njihovih glavah, vodi vse države v recesijo, vse vrste prevar in tudi v mafijo. To je posledica teh tako imenovanih
ekonomistov. Sahadža ekonomisti so drugačni. Nismo zavezani vsem tem neduhovnim idejam, ki prevladujejo v ekonomiji. To je
izkoriščanje. To je trženje. To je način za vplivanje na ljudi, kako je treba prodajati, kako narediti to, kako narediti ono. Rekla bi, da
je to finančno nasilje. Kaj pa Šri Krišna? Živel je kot kralj. Toda živel je v zelo skromnem bivališču v Gokulu. Bil je nenavezan. Prva
stvar je navezanost na denar in upravičenost do pridobivanja denarja. Nekoč smo šli v hotel v Indiji. Imeli smo ameriške prijatelje
navadno ne moreš jesti kot Američani, saj veste, Indijci ne moremo tekmovati z njimi. Oni lahko pojejo ogromno. Tako so jedli,
jedli, jedli, nismo se mogli kosati z njimi, če sem iskrena, hočem reči, nismo mogli. Čez nekaj časa so vprašali: "Ste končali?"
Rekla sem: "Da." "V redu ..." Poklicali so natakarja. "Zavijte to." Rekla sem:"Kaj? Hočete, da to zavijejo, zakaj?" "Plačali smo."
"Plačali ste, a v Indiji ne bo nihče jedel hrane, ki jo je nekdo že začel jesti." "Ne, kar zavijte jo." Tega se sploh niso sramovali, bili so
čisto brez sramu. Rekla sem: "V Indiji tega ne počnemo." "Zakaj ne?" Rekla sem:"To so slabe navade." "Toda plačali smo. Če
plačaš, to niso slabe navade." Rekla sem:"Nočem tega zavijati." "Bomo pojedli. Bomo pojedli ponoči. Bomo pojedli zvečer."
Presenečena sem bila nad skopostjo ljudi, ki pravijo, da so bogati, ki ne nehajo misliti nase, skrajna skopost je to. Američani so
izumetničeno prijetni, moram reči. Po mojih izkušnjah niso taki kot Angleži, ki so vzvišeni. Z njimi se ne počutiš tako, toda oni so
izumetničeni, nenaravni. Daš jim deset daril, oni ti ne dajo niti enega. Nimajo občutka za to, ne čutijo nobenega sramu. Zakaj? Ker
vse temelji na 'plačali smo'. Kamor koli greš, v katero koli restavracijo ali kaj podobnega, si presenečen. Zavijejo ti, če je kaj
ostalo, v Ameriki. To vedno naredijo. Tako daleč lahko gredo s to skopostjo, ne da bi se sramovali. Skoposti v Sahadža jogi ni. Ne
smete biti skopi. Morate biti radodarni. Morate dajati. Morate čutiti za druge. To je edini način, da se lahko izražamo.
Radodarnost ni zato, da bo naredila heroja iz vas. Najslabše in najslabše in najslabše od vsega je Hollywood. Filmska industrija.
Pod imenom industrija se skriva marsikaj. Hollywood ustvarja tako grozne filme, toda najhujše je, da taki najslabši filmi dobivajo
nagrade. Predvajali so film, nisem ga videla, nisem ga mogla gledati. Povedali so mi, da je neki moški kanibal in je meso ljudi in
to so prikazovali in so uživali. Zelo, zelo znan film.Celo, ne samo, da je slaven, nagrade je dobil kot najboljši film, najboljši igralec,
najboljši ... Morali bi direktorja od tam prisiliti, da bi jedel človeško meso. Edini način, da bi preprečili te grozne stvari, je, delati
drugačne filme. Videla sem še enega, samo malo sem ga videla, v katerem si videl viseča mrtva trupla. Grozno! Zakaj ljudje radi
gledajo take grozne stvari? Kakšen je njihov značaj? Kam so prišli? Zakaj uživajo pri stvareh, pri katerih nobeno človeško bitje, ki
je človek, ne uživa? Gredo še dalje. Noč čarovnic -- videla sem film, rekla sem si: "Moj Bog." To je pekel, oni so mislili, da je to
besnost Šri Krišne. Mislim, da je Krišnova zavest delovala tam. Amerika te šokira s tisoč in eno stvarjo, tudi Anglija, tudi Evropa.
Mislila sem, da je Avstrija boljša, toda kadar greš po ulici v Avstriji ponoči, po programu, vidiš mnogo groznih žensk na svoji poti.
Mislim, da to ni nikjer ... Veste, da je tako, prisiljeni smo v to. In nič se ne da narediti, to je pravica, kot pravite, človekova pravica,
da vidi take ženske in to je človekova pravica, da so one na ulici. Same grozne stvari se dogajajo okrog nas, zato se morajo
sahadža jogiji še bolj povezati na podlagi načela Šri Krišne. Prvo načelo je navezovanje stikov. Prvo načelo je, kako navezovati
stike z drugimi. Začnite doma pri svojih otrocih, ženi, možu, komunicirajte. Ste vljudni? Ste prijazni? Hočete prevladovati, ste
nasilni. Skušajte ugotoviti. Nasilnost lahko gre prek svojih mej, naj bo ženska ali moška. Tu je več žensk, žal mi je, da moram to
reči. Po mojih izkušnjah je veliko žensk, ki hočejo prevladovati. V Indiji so moški skrajno dominantni, tukaj pa so tudi ženske.
Temelj za človeška bitja je pravilno obnašanje. Ne vidim dobrega obnašanja, res so lepo oblečeni, lahko imajo poseben stil
oblačenja in vse to, način življenja je izražen v oblačilih, toda ko so ljudje skupaj, samo obrekujejo. Mislim, to je neznosno,
razpravljajo o strašnih dogodkih. Moramo se razumeti, Šri Krišna ni nikdar govoril o škandalih. Kako so lahko dežela Šri Krišne in
vse druge evropske države povezane pri vseh svetovnih sramotah? Ne morem razumeti, zakaj ljudi zanimajo škandali. Na vrhu
vsega so mediji, ki so nesporno v nasprotju s Šri Krišno, ker ustvarjajo zaradi denarja. To je posel v rokavicah, ker ljudje radi
poslušajo vse te neumnosti, berejo o tem v časopisih. Pred kakšnimi tridesetimi leti nisi nikdar slišal česa takega in take knjige
so bile prepovedane. Nenadoma pa se je to tako razpaslo, da je to v vsaki reviji, kar koli kupiš, in ne moreš razumeti, kaj pridigajo.
Razvijajo kult popolnega uničenja, in ljudje to verjamejo, jim je všeč in izpeljejo. Ženske uporabljajo za to in neumne ženske to
sprejmejo. Seveda so v središču pozornosti, po eni strani se počutijo srečne, da so glavne. V nekem časopisu se je neka ženska
hvalila, da je bilo v njenem življenju 400 moških. Si lahko predstavljate? Niti v peklu ni prostora za tako žensko. Kam bi dali tako
žensko? Ne vem, to je problem. To je nesporno proti načelu dharme (pravičnosti) in sporazumevanja. Sporazumevati se morate
ljubeznivo z veliko pozornostjo in zelo vljudno, pogovarjati se morati z drugimi ljudmi, drugimi sahadža jogiji, govoriti z vsakim,



pogovarjati se morate prijazno. Ne mislim na francoski stil, priklanjanje in druge izumetničenosti. Če se naravno pogovarjate z
nekom, se pogovarjate dostojno, spodobno, ponižno in ne klepetate ves čas in ne govorite preveč. Ni potrebno. Ravno nasprotno,
to je stil Šri Krišne. na kratko, njegova moč je bila madhurja, sladkost, milina, kot med. Ko častite Šri Krišno, morate vedeti, da
morate govoriti na način, ki bo drugi osebi ugajal. Torej, ko se pogovarjate z nekom, lahko govorite zelo prijazno, zelo nežno in na
način, ki bo tej osebi ugajal in ne na način, ki bi izzival, ne govorimo stvari, ki so grobe. Kljub temu imajo nekateri ljudje navado
ves čas govoriti nekaj, kar je zelo izzivalno, kar sploh ni dobro. Vendar nekateri ljudje, kadar gre za njihovo zadevo, postanejo zelo
prijazni, ko pa gre za kaj drugega, so zelo osorni. V Indiji imamo skupnost džainistov. Videla sem veliko džainistov. Ko gre za
njihov posel, so najbolj prijazni, kar le lahko, ko pa gre za kaj drugega, kot podaritev denarja ali podobno, so zelo nepopustljivi.
Denar bodo podarili za neumnosti, za kaj razumnega pa ne. Delali bodo za nekaj zelo neumnega, a nikoli za kaj razumnega.
Imamo tudi skupnost, ki se imenuje sindhiji. Mislim, da so pod vplivom Zahoda. Podobno je z ljudmi z Zahoda. Če pokažeš, da
imaš opravka z njimi, nenadoma ugotoviš, da se spremenijo. Nenadoma se spremenijo. Ne moreš razumeti, kaj se je zgodilo
temu človeku. Ali če odkrijejo, da si v življenju nekaj, se spremenijo. Šri Krišna je bil čisto nasprotje. Ko je On živel, je bil vedno
gost Vidhure, ki je bil sin Dhasi, ki je bila služabnica. Sin služabnice je bil Vidhura, vendar je bil realizirana duša. Torej, On je šel k
njemu domov, bil v njegovi hiši, zelo skromnem bivališču, Vidhurinem, in tam jedel hrano, zelo preprosto hrano. Vendar On ne bi
šel na dvorec Durjodhane. Ravno nasprotno. Nekdo misli, da imate dvorec, in bodo do vas skrajno ljubeznivi, zelo prijazni, veste.
A ko rečejo, da nekdo živi v kolibi, potem je nihče. To je usmerjenost k denarju v subtilnem pogledu. Šri Krišni ni bilo nikoli, nikoli
mar do denarja in nikoli ga za denar ni skrbelo. Vidite Njegov primer, s katerim je pokazal popolno nenavezanost na Svoj prestol
ali Svoje kraljestvo ali denar, ki je bil del tega. Ko ste enkrat navezani, imate vse muke denarja. Seveda, če prijemate kačo, boste
vedno imeli muke zaradi ne, kajne? Predpostavimo, da ste nenavezani. Potem lahko isti denar uporabite. Ko enkrat postanete
suženj denarja, ta denar otežuje vašo glavo. Torej, prav dobro veste, da je imeti denar danes tudi tvegano. Celoten odpor se
razvija in to je, ko celota, vsi elementi, delujejo proti vam. Videli ste modrost ljudi iz Sierre Nevade, in kar so rekli, je res, da kadar
želimo pridobiti več denarja, ga pridobivamo in pridobivamo in s tem mislimo samo še na to, potem so tukaj roparji, ki lahko
pridejo. Mislim, da so najslabši tisti, ki se imenujejo podjetniki. Na primer, rekli bodo: "Torej, če imate zapestno uro oblikovalca,"
potem bodo vsi drveli za zapestnimi urami oblikovalca. Zadnjič sem šla v Italijo, ne, v Carigrad in ugotovila, da so športne majice
izdelane tam, prodajajo pa jih v Franciji kot francoske. Niso francoske. Od A do Ž so izdelane v Carigradu, na njih pa napisano
Lacoste, to, tisto in vse skupaj. Ljudje plačajo kakršen koli znesek, a ne v Turčiji. Vse drugo pa lahko dobimo za sedem funtov.
Torej, neumno je, kako vas lahko preslepijo. Pierre Cardin, potem je še drugi, ne vem, Armani, to je samo v Italiji, a v Ameriki jih je
veliko. Pridejo celo k vam, na vaš dom. Anglija je veliko slabša. So tako neolikani. Na vaš dom bodo prišli na večerjo in bodo
obrnili krožnik, da bi vedeli, kje je bil izdelan. Resnično. Odkrito. Razpravljali bodo, od kod je jedilni pribor. Torej, čeprav mislijo, da
so zelo bogati, so neumno izkoriščani s takimi nesmisli kot, imate tako zapestno uro, imate to stvar. Torej, v Angliji je ulica, ki se
imenuje Saville Row, to ime dajo na zunanjo stran, na zunanjo stran oblačila, Saville Row. Si lahko predstavljate? Označeni.
Vidite, vse je narejeno z veliko hrupa. Torej, po eni strani so zelo pametni, da razumejo, da je to posel, da je vse skupaj moda. Po
drugi strani pa ne vedo, da so bedaki, ki jih ves čas slepijo s tem, ko jim rečejo to je posebna stvar, tisto je posebna stvar, in da
ima ime ter, kar imenujete, veliko organizacijo za sabo. Sahadža jogiji morate razumeti, da je vse to zato, da vas preslepijo in je to
neumno in ljudje nosijo, vsi od njih se bodo na ta način oblačili, samo da se bodo postavljali. Kaj je to? Zakaj naj to na nekoga
naredi vtis? Razmislite o tem. Torej, razumno razmislite, zakaj naj to naredi vtis na vas, vse te poneumljajoče stvari? Nič
posebnega. So samo enake. V Carigradu so Mi povedali, da izdelujejo navadne majice in potem dajo na vrh tega znamko.
Navadne majice so po, recimo, šest dolarjev, majica z znamko je po sedem dolarjev. Tu ni nič posebnega, a ta posebna prevara,
mislim, prihaja predvsem iz Anglije in Amerike, morda tudi iz Francije, a Francozi so, veste, čudni ljudje. Torej, nekaj imajo. Danes
sem jim pokazala. Tako neumno narejena stvar, ki stane petsto funtov, a ljudje to sprejmejo, ker nimajo modrosti. Torej, vidite
razliko med razumnostjo in modrostjo. Predvsem, zakaj se postavljati in razkazovati nekaj, kar nima pomena? V Turčiji stane
samo en dolar, da dajo to stvar gor in ljudje to neumno kažejo. Je to kaj, če imamo razum, a nima božje moči? Vsakdo vas lahko
preslepi narediti tisto, kar želite. Torej, prišla so krila z dolžino šest palcev (15,24 cm). Dobro, povsod šest palcev. Nisi mogel
dobiti ene, ki bi imela vsaj sedem palcev (17,78 cm). To ni modno. To ni 'in' (moderno) – pomeni 'in' v norišnici? Torej, samo
poglejte slog Šri Krišne – tako razumen, je priča vsemu, kako se poigrava in kako pridobiva. Torej, predpostavimo, da je bil
navezan. Tega ne bi mogel narediti. Torej, da premagamo to, najprej sebe oddaljimo od te kulture, ki je proti Šri Krišni. To je zelo
pomembno. To je moda. Tisto je moda. In vsaka moda je skrajno, skrajno pogubna. Torej, ne dajati olja v lase in končati s
plešastimi glavami. Prav. Potem so tukaj strokovnjaki, veste, prav tako oblikovalci, ki izdelujejo lasulje, lasulje oblikovalcev. Tako
nosite lasuljo na glavi in imate ime oblikovalca. Moj namen je videti, kako neumi lahko postanejo ljudje s svojim razumom. Danes
ne želim opisati lastnosti Šri Krišne, saj jih poznate. A kako ste se ljudje oddaljili, na Zahodu, od sloga Šri Krišne, Njegovih metod.



Kar koli je naredil, je bilo za uničenje zla, za uničenje negativnosti in za rojevanje radosti, ki je Ras, s tem je On začel. "Ras" – Ra je
energija s tem. Ras je energija, ki jo imate in tako igrate Ras, s to energijo in se radostite. On je to ustvaril Sveto. Seveda je danes
"Sveto" kar koli, vendar je ustvaril zaznavno Sveto, samo da izrazi vašo radost na veder, igriv način, kajti to je manjkalo v življenju
Šri Rame. Torej, rekel je, samo dovolite si radostiti se, a to je bilo samo za sahadža jogije. Ne za druge. Drugi grejo v gostilne in
kaj se zgodi. Tukaj imamo potrdilo, da smo zelo miroljubni, zelo dobri ljudje. Kar je Šri Krišna rekel in naredil, je, da se moramo
vsega radostiti, a na dharmičen (pravičen) način. Ne smemo biti adharmični (nemoralni). Dharma (Pravičnost) naj vam da
Radost. Če ste dharmični (pravični), veste kaj se zgodi, postanete strogi, oseba brez radosti in včasih cinična, kajti mislite, da so
drugi adharmični (nemoralni) in podobno. A po lastnostih Šri Krišne bodite vedri, bodite radostni in ta radost se bo prenesla na
druge. Brez te radostne narave ne morete biti oddajnik. Kot veste, ko sem šla v Francijo, so Mi rekli: "Mati, videti ste tako
radostno, reči morate, da ste nesrečni." Rekla sem: "Vendar nisem." "Če ne boste rekli, Vam ne bodo verjeli." Rekla sem: "Zakaj?"
"Ker so vsi nesrečni in mislijo, da so zelo ubogi ljudje." Tako sem začela Svoje predavanje z "Nesrečniki ..." in jim povedala, da ob
vsaki četrti cestni svetilki najdete prostitutko in ob vsaki deseti gostilno. In vidim tako veliko ljudi, ki sedijo na pločniku, zato sem
jih vprašala: "Zakaj sedijo tukaj?" Rečejo: "Čakajo, da bo ves svet uničen." Rekla sem: "Res?" Po popivanju imate take misli kot naj
bo ves svet uničen, kajti morda nimajo nič več denarja, da bi šli v gostilno. Ne vem zakaj. Torej, pomislite, na kakšni ravni so,
samo pomislite na njihovo raven. Kje so v primerjavi z vsemi vami? Torej, On je tisti, ki kot Virata (prvobitno kozmično bitje) meče
svetlobo v vaše možgane. V tej svetlobi vidite, kaj je neumno; kaj je nespametno. To je blagoslov Šri Krišne. In On vam da
niranando(radost), kajti, če nimate svetlobe, se ne morete radostiti radosti vašega uma ali radosti vašega razuma. Ne morete. In
to je, da skozi Njegovo svetlobo vidimo sebe kot nekaj, kar je polno radosti in ne vemo, kaj s tem narediti in kako to narediti; kako
izraziti našo radost; kako izraziti naše občutke. Kajti to je preveč. Ta druga navada reči: "To je preveč." Kar koli jim rečete: "Mati,
to je preveč." Kajti razum je poln nesmisla, torej, rečete jim kar koli, nič ne razumejo. "To je preveč." Torej, modra oseba kot je Šri
Krišna, najmodrejši med modrimi, On je izvir modrosti, mora biti Stitha PrAgnya. Pomeni, da mora biti v ravnotežju, mora biti v
dharmi (pravičnosti) in predvsem, mora biti v Radosti. Torej, niste samo v radosti, ampak poznate resnico. Poznate brezpogojno
resnico. In ta brezpogojna resnica je tista, ki vam pomaga razumeti, kaj je prav in kaj je narobe in tako razvijete svojo modrost, ne
pa razum. Potem vidite vaš razum, ki se včasih slabo vede in vam narekuje negativne misli, včasih preveč napadalne misli.
Postanete lahko priča, "sakši", in zato je Šri Krišna rekel: "Jaz sem sakši vsega sveta, priča vsega sveta." Vidite, lahko nadaljujete
govoriti o Njem, a kar moramo videti, je, kaj delamo narobe in kako nas Šri Krišna lahko reši. Ne s petjem: "Hari Rama, Hari
Krišna", ne na tak način. Dan za dnevom moramo postajati modrejši. Modrost vam daje jasne misli o tem, kakšni naj bi bili, če se
stvar še vedno nadaljuje. Vidite, na Zahodu je tako. Vprašate jih: "Kako ste?" "Sem tak." Kaj to pomeni? "Tak." Če je to še vedno tu,
potem Šri Krišna ni prebujen, a če je še tu in veste, kaj je to, boste imeli enak nasmeh, kot ga je imel Šri Krišna. Vem. To vem.
Moramo razumeti, da mora biti naš višudi v redu. Dobim višudi, ker vem, kaj je. Je Amerika in bi morala biti v redu, sicer, tudi z
Mojim višudijem ne bo nikoli vse v redu, mislim. Sicer pa, za višudi imamo toliko stvari v Sahadža jogi, ki jih le malo ljudi počne.
Če boste vsaj vi, sahadža jogiji, imeli v redu višudije, bo tudi Meni veliko bolje. A vi nikoli ne poskušate obdržati svojih višudijev v
redu. Nadaljujte, nadaljujte. Celo ameriški predsednik ima najslabši višudi, kar sem jih kdaj videla, torej si lahko predstavljate, kaj
dobrega lahko potem stori. Kakšno modrost lahko ima? Vi pa ste nova rasa, ki jo je blagoslovil Bog in imate v sebi prebujenega
Šri Krišno. V Njegovem sijaju, v Njegovi svetlobi bi morali vedeti, kaj je treba storiti. Treba je biti povezan. To morate delati, a kar
vidim, je to, da ljudje niti ne meditirajo. In četudi meditirajo, nočejo biti povezani. In včasih, ko so povezani, mislijo, da so postali
bogovi. To je zelo težavno. S človekom je težko ravnati. Povezani morate biti s popolno ponižnostjo tako, kot je to počel Šri
Krišna. S Svojo igro – plesom (ras) je širil enegijo Radhe v vse ljudi, ko jih je držal za roke. Torej, Njegovo otroštvo, v katerem je
ubil toliko ljudi in počel vse to, je mimo. Njegovo odraslo obdobje, ko je moral ubiti Svojega strica, je tudi mimo. Potem postane
kralj. Ko postane kralj, kaj počne? Komunicira. Večina Njegovih izrazov Njegovih vrlin je vidnih po tem, ko postane kralj. Pred tem
je bil zaposlen z ubijanjem, enega za drugim, vseh teh groznih ljudi. Za tem pa je zgradil, izboljšal ljudi. Zgradil je Dwariko in se
poskušal povezati z ljudmi. Zdaj je vaša dolžnost izboljšati se in se povezati z drugimi z vso sladkostjo (madhurja) Šri Krišne, z
vso lepoto Šri Krišne, s popolnim razumevanjem, Kakšne neumnosti se dogajajo vsepovsod. Ko to enkrat razumete, na vas ne
bodo vplivale, ker boste postali dovolj modri da ne boste sprejeli nobenega od teh nesmislov, ki se dogajajo. In tega je toliko, da
vam, mislim, v tem predavanju, ne morem vsega povedati, vendar, če postanete priča, boste videli, kaj se dogaja. Zdaj jim
moramo preprečiti, da grejo v pekel. In resnično moramo razviti zelo, zelo dobro osebnost sahadža jogija. Vsi vi. Veliko porok
imamo, potem se pa nenadoma odločijo za ločitev. Ločitev je dovoljena v Sahadža jogi, a te ameriške zvrsti nesmisla ne želim
imeti. Ženske so lahko zelo dominantne. Neki gospod je pobegnil v Rusijo. Nimajo nobenega pojma o zakonu. Ne vedo, kako ga
uspešno izpeljati. Vsa sladkost zakona se konča. Če je mož dominanten, če je žena dominantna, se to zgodi in potem se ločite.
In kaj je dosežek? Torej, moramo urediti vse, kar je v nas, ker smo pogojeni, nekakšno posebno vzdušje je. Prosila bi vas vse, da



poskušate razumeti te subtilnosti osebnosti Šri Krišne. Poskušajte postati taki, skrajno mirni, prijazni, nežni, pripravljeni
pomagati. V Svoji ponižnosti ni imel nobene zavesti o denarju. Ničesar. In, kot veste, je bil temnejše polti, z nekim razlogom in s
svojim načinom življenja nam bi moral biti zgled. Prepričana sem, da boste zdaj, ko se boste vrnili v svoje države, videli vse
nesmisle. Prosim, zapišite si jih. Zapišite vse, kar ti nerazumneži počnejo in to pošljite Meni. To je to. Torej, danes je pudža za Šri
Krišno. Ni mi treba govoriti o tem, koliko vrlin ima, kot sem že rekla, a njegova največja vrlina je, da je doktor vseh doktorjev. Torej
v Njegovem imenu boste vedeli, koliko vrlin ima in boste razumeli. Poskušajte razumeti, da moramo tudi mi imeti te vrline v sebi.
Katere koli vrline so že opisane, poskušajte videti, koliko jih imamo. Tako se bo začelo raziskovanje. Ko začnete z raziskovanjem
in razumevanjem samih sebe, bo začela modrost rasti, ne z gledanjem napak drugih, z obtoževanjem drugih, pač pa samih sebe.
Tako se bodo stvari uredile. Seveda Krišni tega ni bilo treba, ker je bil 'sampurna' – popoln. Mi pa to moramo delati, da tudi sami
postanemo popolni. Najlepša hvala. Naj vas Bog vse blagoslovi. Naj vas Bog blagoslovi. Še nekaj je, kar sem želela omeniti o
sahadža jogijih, in sicer to, da bomo prirejali indijski klasični ples za vas, ker se Mi zdi, da pomaga pri vibracijah. Je pa narava
zahodnjakov taka, da gredo z vsem do skrajnosti, dokler niso popolnoma izgubljeni. Opažam, da vsi kupujejo kasete. Neke
kasete … Torej nekateri kupujejo kasete, Me je presenetilo, popolnoma neznanih ljudi, noro. Enkrat sem potovala z neko gospo v
Ameriki, ki je bila učenka Muktanande. Dejala je:"Imam odlično kaseto," in jo je predvajala, Muktanandovo predavanje.
Radžneševi ljudje predvajajo predavanja Radžneša. In zdaj so vsi na eni strani. Eni tu, eni tam, in vsi imajo svojo glasbo. Jutri
vam bomo povedali, da morate razumeti indijski ples in vsi moji videi bodo zamenjani z indijskim plesom od A do Ž. Vi ste
sahadža jogiji. Saj je v redu, tudi sama imam rada glasbo, a to ni način. Kaj je glavna stvar v vašem življenju? Presenečena sem,
kako se ljudje izgubijo v glasbi. Za to mora biti kakšna priložnost. Vsi so že v drugem svetu z glasbo. Ne počnite tega. Pri vsem
greste do skrajnosti. To ni primerno, celo pri pudžah, pri čemer koli greste do skrajnosti. Če boste šli v skrajnosti, ne boste v
centru. Ne boste tam, kjer je Šri Krišna, to je tam, kjer bi morali biti. Nasprotno, boste le v enem drugem namišljenem svetu. Tako
kot navadno ustvarjamo tak svet. Nekdo ima glasbeni svet, nekdo ima svet plesa in spet nekdo drug ima svet, ki sem ga opazila
pri sahadža jogijih, ki mislijo, da so najpomembnejši. "Imamo poseben odnos s Šri Mataji." To je zelo pogosto. A Jaz ne morem
imeti nobenega posebnega odnosa. Oprostite, nihče nima nobenega posebnega odnosa z Menoj. To vam želim povedati zelo
jasno in tega si ne smete lastiti in nato postati, kot pravijo nekateri ljudje:"Mi smo božanstva.". Mislim, to je nekaj groznega. Dve
minuti bom govorila v maratiju, če dovolite… Torej, želim govoriti dekletom iz Maharaštre. Tukaj ste se poročile in dobile
premožne može. A kakor hitro ste prišle sem, ste začele pošiljati denar svojim staršem. Ali se to zgodi v Indiji? Ali lahko pošljete
denar svojim staršem po zakonu iz svoje hiše? Nadalje nakit. Začele ste si kopičiti veliko nakita. Sahadža jogija, poročenega,
sem vprašala, zakaj si ne kupi srajce. Rekel je: "Kaj naj naredim, moja žena porabi ves denar za nakit." Ta pohlep po nakitu se ne
spodobi za sahadža jogija. To je zelo resna stvar. Nedavno sem izvedela, da so si vse indijske žene po poroki kopičile nakit. Tako
možu ni ostalo nič denarja. Tisti možje, ki so prej podpirali Sahadža jogo, tega po poroki ne morejo več. Nimajo nič denarja pri
sebi. Kaj se vam je zgodilo? Sem ste prišle iz dežele svetnikov. Šivadži Maharadža je imel veliko spoštovanje do Šri Svetega
Tukarama in je kupil nekaj nakita za njegovo ženo. Njegova žena je bila taka, kot ste ve, saj je nemudoma sprejela nakit. Zakaj naj
ima nekdo tako rad nakit? Četudi sem Boginja, ga nimam rada, zakaj bi ga vi imeli tako radi? Odkar Mi ga obvezno ponudijo, ga
sprejmem. Torej, on ga je podaril in ona ga je sprejela. Prišel je svetnik Tukaram in rekel: "Zakaj bi morala svetnika, kot sva
midva, imeti nakit?" Vrnil je ves nakit. Vedite, da ste prišle sem iz dežele svetnikov in to vaše vedenje je znak revščine. Pošiljale
ste denar svojim staršem in ne morem vam pojasniti, kakšne razsežnosti lahko ima to. Sem niste prišle zato, da bi se tako slabo
vedle. Sem ste prišle pomagati Sahadža jogi in ne kopičiti nakita. Če se od časa do časa nališpate, je v redu, a če vso pozornost
namenite nakitu, lahko izgubite svojega moža in on lahko zapusti Sahadža jogo. To bi bilo dobro delo (mišljeno je slabo), ki bi ga
dosegle!! Brez Mojega dovoljenja nihče ne sme več kopičiti nakita. Zdaj bomo imeli pudžo.
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Šri Adi Šakti pudža 21. jún, Cabella Ligure, Taliansko

Šri Matadži ma požiadala, aby som sa s vami podelil o posledné zážitky z jej božskej návštevy v Rusku. A musím povedať, že sa
jedná naozaj o dramatický prelom, pretože na vedeckej konferencii, ktorú mala v Moskve, sa zúčastnil veľmi známy vedec a
fyzik. Volá sa Anatolij Akimov, je veľmi známy v celom Rusku, ako aj na celom svete. A prezentoval teóriu – a pracoval na nej
niekoľko rokov - založenú na vákuovom telese, a skúmal čosi ako torzné polia a podarilo sa mu vysvetliť, veľmi jasne, veľmi
vedecky, vibrácie, ktoré vyžaruje Šri Matadži. A to tak, že sprvu skúmal jogínov, ktorí meditovali, a podarilo sa mu zaregistrovať,
že vyžarovali vibrácie. Mali okolo seba auru. Ale až keď prišiel ku Šri Matadži, keď videl jej fotografie, zázračné fotografie, bol
naozaj schopný povedať, o čo sa jedná, a povedal, že v jej prípade sa jednalo o niečo nekonečné, o niečo bezmedzné. A bolo to aj
veľmi pekné, pretože v jednom momente povedal: „Ako vedec musím priznať, že všetci vedci, ktorí urobili mimoriadny jedinečný
objav... Musím priznať, že ani jeden nie je výsledkom vedeckého skúmania, rozumového pochodu, dalo by sa povedať. Sú
výlučne výsledkom božskej inšpirácie. Spomeňme Newtona, spomeňme Einsteina a tak ďalej.“ A pokračoval: „Aj v mojom
prípade, počas výskumu a práce na tejto teórii, som v istom momente pri pohľade na obrázok Šri Matadži dostal inšpiráciu.“
A teraz ho Šri Matadži pozvala, aby prišiel v septembri. A v Rusku už napísal jednu knihu, ktorá bude preložená do angličtiny
a teraz pripravuje novú knihu, ktorej hlavnou témou bude, samozrejme, tento jedinečný objav. 

Takže teraz máme niekoho, kto vedecky dokázal, kto je Šri Matadži. Ľudia v Rusku majú, nevedno prečo, otvorenú myseľ. Nielen
to, obzvlášť vedci majú veľmi otvorenú myseľ a keďže boli veľmi prenasledovaní, snažili sa odhaliť subtílnejšie fakty, nechceli
robiť len objavy o chemikáliách či o fyzikálnych vlastnostiach svetla, chceli preniknúť k subtílnejšej podstate. A vyskúmali,
vyskúmali už veľa poznatkov o aurách: aurách okolo ruky, aurách okolo tela. Urobili rozsiahle výskumy a všade na svete ich
akceptovali, ich objavy. Tento pán bol špičkový vedec, myslím, pretože je veľmi známy, je veľmi, veľmi známou osobnosťou
a zastáva veľmi vysoký post. Vravel, že musí viesť okolo 150 organizácií. Veľmi skromný a veľmi príjemný človek. A keď zverejnil
svoj objav, bola som istým spôsobom šťastná, pretože ak je to dokázané vedecky, nik to nemôže spochybňovať. Napísal už
knihu s celým algebrickým spracovaním toho, čo chcel dokázať. 

A povedal, že jestvuje vákuum, nad vedomím jestvuje vákuum, a jedine v tomto vákuu je možné spoznať realitu. A keď sa všetko
stane realitou, stane sa z toho veda, a takto sa z toho stane veda. Ukazoval množstvo mojich fotografií, obzvlášť tú, na ktorej
vychádza množstvo energie z mojej sahasráry, keď sme boli na lodi. Povedal teda: „Ona je zdrojom všetkej kozmickej energie.“
A to je to, čo je Adi Šakti: je tá, ktorá všetko tvorí. Sféra, ktorú my poznáme, to je len škrupinka na povrchu. Keď však pochopíte,
čo urobila… Prvé, čo robí, je – písala som o tom aj v mojej knihe, ale chcela by som vám povedať, že sa najprv, dalo by sa
povedať, manifestuje na ľavej strane. To je prejav Mahakali. Takže prichádza do Mahakalinho systému, na ľavú stranu, kde
vytvorila aj Ganéšu. Šri Ganéša bol vytvorený, pretože jeho čistota, jeho nevinnosť a priaznivosť, museli byť vytvorené pred tým,
ako vytvorila vesmír. Takže prvé, čo urobila, je, že vytvorila Ganéšu a dala mu pevné miesto. 

Potom postupuje smerom dohora, samozrejme v tele viráty, a potom pokračuje na pravej strane a tvorí smerom nahor po pravej
strane, ale iným spôsobom - 00:13:30:04 00:13:33:00 tam vytvára všetky vesmíry, ako im hovoríte, bhúvany. Jeden vesmír –
v bhúvane je ich štrnásť, to jest, veľké množstvo vesmírov tvorí bhúvanu. Všetky takéto veci teda vytvára na pravej strane. Potom
postupuje nahor a zostúpi nadol, tvoriac všetky čakry, adi čakry alebo peethy. Zostupuje tvoriac všetky peethy a potom sa usadí
v podobe Kundalini. Ale Adi Šakti nie je len Kundalini, dá sa povedať, že Kundalini je... Je jej časťou.. Zostávajúca práca je
omnoho rozsiahlejšia ako táto. Takže všetka zostatková energia – teda tá, ktorá zostala po celej spomínanej púti... Prejde teda
dookola a vráti sa ako Kundalini. Vďaka tejto Kundalini a čakrám vytvorí miesta, ktorým hovoríme čakry v tele. Najprv vytvorí
čakry v hlave: vravíme im peethy čakier. A potom schádza dole a tvorí čakry, ktoré sú v tele viráty. 

Keď sa tak stane, vytvorí ľudské bytosti, ale nie priamo: v evolučnom procese, a preto začala evolúcia. A začína ich vytvárať od
drobulinkých, malilinkých mikroskopických organizmov vo vode, ktoré potom začne rozvíjať. Takže keď vytvorí vodu a keď
vytvorí všetky vesmíry, vyberie Matku Zem ako najlepšie miesto na rozohranie evolučného procesu a tam vytvorí spomínané
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mikroskopické veci. Samozrejme som o tom všetkom napísala a keď moja kniha vyjde, uvidíte, ako sa najprv vodík, uhlík a kyslík
a všetky ostatné prvky zoskupili a ako vstúpil do hry dusík a ako vznikne život. Všetko toto, čo som urobila, bude v mojej druhej
knihe, ktorú budem písať teraz. Presnejšie povedané, je už takmer hotová, treba však ešte napísať o niektorých čakrách.
Spomínané udalosti, viete, povedú k tomu, že nič z toho, čo napíšem, nebudú už ľudia spochybňovať. Budú vedieť, že sú to
vedecké fakty a že všetko, čo vravím, je pravda. Veriť na… Dokonca veriť v Mamu, v Adi Šakti, bolo čosi nemožné. Prekvapí vás,
že najmä kresťania sa akosi „vyhli“ spomienke o Mame. 

Ďalej islam, ten sa tiež stránil spomenúť Mamu. Mamu úplne popreli. Len v indickej filozofii vystupuje Mama a Indovia vlastne
uctievajú Šakti. Takto to teda prebiehalo a bolo dovedené na túto úroveň, keď si ľudia, keď ľudia nadobudli predstavu o princípe
Mamy, ktorý všetko vypracoval. Čo sa týka tohto princípu Mamy, ľudia v Indii sú si celkom istí, že je to práve Mama, ktorá všetko
robí, a preto máme v Indii mnoho, nazvime ich swayambu, to jest vecí, ktoré vytvorila Matka Zem. Napríklad, ako viete, v
Maharaštre máme Mahakalino miesto, Mahasaraswatino, Mahalakšmino a máme aj miesto pre Adi Šakti. Tí ľudia, ktorí boli
v Nasiku, iste videli Čaturšringi. Koľkí boli v Čaturšringi, koľkí z vás? To je dobre. Táto Čaturšringi reprezentuje Adi Šakti: štvrtú
dimenziu sily Adi Šakti, ktorá vám umožňuje rásť. 

Koniec koncov len cez Mahalakšmin kanál dostanete Realizáciu. Všetko toto je súčasťou procesu, všetko toto bolo vytvorené
silou Adi Šakti. Je to kolosálna práca. Predošlé práce neboli ťažké, pretože vytvoriť prírodu bolo veľmi ľahké. Matka Zem je
spojená s Adi Šakti, celá atmosféra je spojená s Adi Šakti, všetky elementy sú spojené s Adi Šakti, preto to všetko mohla vytvoriť
bez problémov. Keď však prišli na rad ľudia, dostali slobodu. Je to jediná, povedala by som „špécia“, ktorá sa zamotala do máye
myslenia a ktorá má v sebe ego. Dá sa povedať, že toto ego ich vystavilo vplyvu máye, takže zabudli na Princíp, ktorý vytvoril
tento vesmír – považujú jeho vytvorenie za samozrejmosť. Mysleli si, že je to ich právo byť tu, že je to ich vlastný výdobytok, že
im všetko patrí. Toto začalo vplývať na ich mysle natoľko, že vpadli do iných krajín, zničili obrovské množstvo ľudí a nikdy kvôli
tomu nemali výčitky svedomia. 

Celý život vymýšľali, ako iných napádať, ako ich ovládať a ako im škodiť. Nikdy sa však nezamysleli, nikdy sa nevenovali
introspekcii, aby odhalili, že to, čo robíme, je veľmi, veľmi zlé a že by sa to robiť nemalo. Vďaka slobode, ktorú majú, vládne
v tomto svete taký zmätok. A ľudia, ktorí boli na vedúcich pozíciách, boli veľmi, veľmi krutí a nesmierne... Necítili k iným vôbec
nič. A toto sa stalo tak veľakrát v... Na zemi. Teraz začala Sahadža joga. Keďže začala Sahadža joga, máme sahadžajogínov,
ktorí teraz dostávajú požehnania priamo od Adi Šakti. Napriek tomu by som nepovedala, že aj medzi sahadžajogínmi, nemáme
ľudí, ktorých by som nazvala „nevyspelými“. Niektorí sú sahadžajogínmi len preto, že je to móda, že je to možno „lepšie“, podľa
ich obmedzeného názoru, alebo sú tu kvôli nejakým sebeckým záujmom. To je veľmi nesprávne. 

Ak ste v Sahadža joge, musíte vedieť, že ste teraz zodpovední za celý svet. Ste jediní ľudia, ktorí postúpili dopredu, ste jediní
ľudia, ktorí niečo dosiahli. A že za týchto okolností by ste sa mali správať tak, ako sa na veľkého svätca alebo realizovanú dušu
patrí. Niekedy však vidíte, že ich správanie je šokujúce. Buď si vôbec nevážia samých seba alebo iných a celý ich prístup je veľmi
komický. Niektorým ide o peniaze, niektorým ide o moc. A tí, ktorí chcú mať moc, sú nebezpečnejší, myslím, ako tí, ktorým ide
o peniaze, pretože tí, čo chcú mať moc, sa vlastne snažia, aby mala Sahadža joga zlé meno. Sú to veľmi hrubí, panovační
a strašní ľudia. Ide im len o získanie moci v Sahadža joge a používajú všetky triky, aby to dosiahli. Istú dobu sa zdá, že sú celkom
v poriadku, po čase ale zistíte, že sa zo sahadžajogínskeho sveta vytratili. 

Jedná sa o ohromný čistiaci proces. Musíte pochopiť, že sa musíte dostať do oblasti veľmi vysokého vedomia, kde budete
v kontakte s Bohom. Ak sa tu správate ako obyčajní ľudia, ktorí v sebe nemajú štipku božskosti, ako dlho budeme môcť takto
pokračovať ďalej? Je teda veľmi dôležité, aby ste sa snažili meditovať a vyvíjať sa a stať sa veľmi dobrými sahadžajogínmi. Na
niektorých miestach sme mali šťastie. V niektorých krajinách to ide veľmi dobre. Ale v iných krajinách, sa mi zdá, sú ľudia
hluchonemí. Nevedia pochopiť Sahadža jogu. Prídu na môj program a potom jednoducho zmiznú. Myslím si, že sú za to
zodpovední aj sahadžajogíni. 

Spôsob, akým vystupujú navonok, akým chcú robiť „sahadž“ prácu, nie je „sahadž“. Celkovo tam musí byť nejaká veľká chyba,
a preto to tam nefunguje tak, ako na iných miestach. Musím vám teda povedať, že všetko toto tu je, že je tu Adi Šakti a všetko tu
je vďaka Adi Šakti. Ďalšiu prácu však musíte vykonať vy, ľudia, pretože ste kanály, pretože ste tí, ktorí majú transformovať ľudí.



Každý musí chápať a vedieť, koľkým sme dali Realizáciu. Musíme premýšľať o tom, čo sme urobili pre Sahadža jogu. Raz som
cestovala lietadlom a videla som... Bolo to takto. Stretla som pani, ktorá sedela vedľa mňa, a bola veľmi horúca, nevedela som
pochopiť, prečo. Potom mi povedala, že je žiačkou gurua a je na to veľmi hrdá, a začala mi rozprávať o ňom a o všetkom. Žasla
som: pozri sa na tú ženu, nedal jej nič a ona v jednom kuse vypráva: „Dala som mu toľko peňazí, urobila som pre neho toto” a tak
ďalej. 

Nič nedostala a napriek tomu vyprávala mne, neznámej osobe, o svojom guruovi. V Sahadža joge som však videla, že ľudia sú
dosť hanbliví. Nechcú iným otvorene hovoriť o Sahadža joge, čo je veľmi zlé, pretože ste za túto prácu zodpovední. Dostali ste
Realizáciu, samozrejme, veď ste hľadali, to je v poriadku, ale všetci musíte dávať Realizáciu iným. Musím povedať, že muži boli,
neviem prečo, dynamickejší a pracovali na tom. Ženy v Sahadža joge sa ešte nedostali na takú úroveň, ako by mali. Musia pre to
prejaviť viac pochopenia a musia to dať do poriadku. Môžu to dosiahnuť, jediný problém je, myslím, že majú nejaké malicherné
starosti, nad ktorými si lámu hlavu. Neustále dostávam listy, že je toto zlé, tamto je zlé, celý čas sa sťažujú. Už sa mi tieto listy
tak omrzeli, že si myslím, že ani nie sú hodné toho, aby som ich čítala. 

Musím vám teda všetkým povedať, že je dôležité, že ak sú muži dynamickí, aby boli ženy ešte dynamickejšie, pretože sú šakti
a ja som žena. Takže vidím, že muži sú, zdá sa, aktívnejší a dynamickejší, pokiaľ ide o Sahadža jogu, a neviem, z akého dôvodu
ženy nie sú. Môžu transformovať toľkých ľudí! Môžu pre druhých urobiť toľko dobrého! Vedia dať toľko lásky a milosrdenstva,
pretože láska a milosrdenstvo sú kvality mamy, ženy. A ak ženy túto kvalitu nemajú, nemá význam byť ženou. Ak vás stále
zamestnávajú len malichernosti, ako je móda, tvár a podobne, potom márnite čas. Máte teraz málo času, dostali ste Realizáciu a
a musíte rozhodnúť, čo ste doteraz urobili, čo ste doteraz dosiahli. Povedala by som však, že aj v Sahadža joge vidím „vyrastať“
všelijaké smiešne idey. Napríklad začnú robiť nejaký rituál. 

Potom predpisujú isté rituály, hovoria o nich a je to istý prejav túžby po moci. Chcú iných deptať a získať nad nimi moc
a zastrašujú ľudí a správajú sa, akoby boli výnimoční. Niektorí začnú vykladať: „Matadži to povedala. To je Matadžina myšlienka.”
V snahe dosiahnuť moc si vymýšľajú a vyprávajú takým spôsobom… Opýtajte sa ich však: „Koľkým ste dali Realizáciu?“ Prvá
zásada posudzovania je konštruktívnosť: Koľkým ste dali Realizáciu? Prázdne reči o iných, kritizovanie iných, rozprávanie
o nedostatkoch v Sahadža joge, hľadanie chýb v iných, to všetko sú, povedala by som, počiatočnícke chyby, ktoré sme robili
predtým a s ktorými treba teraz prestať. Tak, ako to býva, keď vyjde táto kniha, bude naša práca známa po celom svete, nebudú
nás odmietať. Napriek tomu však musíme uznať, že ak sme dosiahli takýto stupeň uznania, musíme byť na patričnej úrovni, naše
schopnosti musia byť na patričnej úrovni. Nemali by sme zaostávať za inými. Ak sa, napríklad, opýtate niektorých
sahadžajogínov, najmä sahadžajogínok, veľa toho o Sahadža joge nevedia, nevedia o čakrách, nevedia nič o božstvách, nevedia
nič. Ako môžu byť sahadžajogínmi? 

Musíte o tom vedieť všetko. Jediné, čo si neuvedomujete, je, že sahadžajogínom nie ste zvonka, ale zvnútra. Vo svojom vnútri
musíte mať poznanie o čakrách a o Sahadža joge, o tom ako pracuje, ako vám pomáha. Teraz, povedzme, že ak som zdrojom
tejto energie - veľmi dobre viete, že ním som - potom aj vy dosiahnete istý druh dokonalosti v zaobchádzaní s ľuďmi a v tom, ako
ich priviesť do Sahadža jogy. Je to veľmi dôležitá práca, ktorú musíte robiť - privádzať ľudí do Sahadža jogy. Zisťujem, že niektorí
ešte stále zaostávajú a je veľmi podivuhodné, že žijú v nejakej krajine, že sú súčasťou nejakej krajiny a že ich to nezaujíma. Ak to
tak pôjde ďalej, budú im vyčítať: „Prečo si to nerobil? Prečo si nenašiel spôsob, akým by si presvedčil aspoň svojich krajanov?”
Takže Sahadža joga, ktorá práve začína rásť, nemôže rásť len s jednou alebo dvomi krajinami. Všetky krajiny musíme priviesť do
Sahadža jogy, všetkých ľudí, ktorých môžeme nadchnúť pre Sahadža jogu, to by bolo veľmi fajn. Okrem toho máme knihy, aby
sme ľudí presvedčili, musíme sa s nimi o tom rozprávať. 

Badám však na sahadžajogínoch, že keď začnú šíriť Sahadža jogu, začne sa presadzovať aj ich ego, namýšľajú si, že sú „veľkí“
sahadžajogíni, „veľkí“ lídri, všetky tieto hlúpe predstavy im udrú do hlavy, čo je zlé. Musíte premýšľať veľmi skromne. Čím viac
máte, tým budete skromnejší, ako strom, ktorý sa skláňa pod ťarchou svojich plodov. Rovnako musíte byť pokorní aj vy. Pokora je
však čosi nesmierne ťažké, pretože západná kultúra nie je pokorná. Je to kultúra agresie, kultúra ovládania. Doteraz boli...
Mysleli si, že v mene ovládania smú ísť do celého sveta, že tým veľa dosiahnu. Čo dosiahli? Nič. V ich vlastných krajinách sa
boria s drogovou závislosťou.



Prečo berú ľudia v takom veľkom rozsahu drogy? Potom robia všelijaké hriešne veci, o ktorých nechcem nehovoriť, viete, čo
robia. Čosi, čo je v Indii, ktorá je chudobnejšou krajinou, nepredstaviteľné. Ak sa takéto veci dejú okolo vás, zistite, v čom je
chyba a ako to môžete dať do poriadku, či im viete pomôcť. Teraz chcem, ako som vám povedala, založiť isté organizácie, ktoré
budú pomáhať ľuďom. Ale aj vy sa môžete pridať. Aj vy môžete vo svojich krajinách založiť niečo také. Najprv sa však musíte
zbaviť ega. Viete, len keď k tomu dôjde, bude vaša pozornosť pevná. A toto ego je pre vás maličkosť, pretože uctievate Krista
a Kristus je ten, kto sídli v agnya čakre. 

Všetci uctievate Krista, ale nemáte Kristovu pokoru – ste jeho pravým opakom. Všade došlo k tomu, že náboženstvo hlásalo
jedno, a ľudia robili druhé. Napríklad v hinduizme, povedala by som, že hinduistická filozofia vraví, že v každom sídli duša. Ak
má každý dušu, ako potom môžete mať rozličné kastové systémy a ako môžete mať „vyšších“ a „nižších“? Naopak, Kristus
povedal, že musíte odpustiť, odpustiť všetkým a musíte sa pokoriť. A čo vidíme? Že medzi kresťanmi je pokora neznámy pojem,
nevedia, čo je pokora. Muži sú takí, ženy sú také, a potom sa muži a ženy hádajú. Je úplne vylúčené, že by bol niekto pokorný,
mierumilovný a tak ďalej. Takže je to len strojené predvádzanie sa, že sú filantropmi a podobne, v ich srdciach však, ako vidím,
nie je ani štipka opravdivej milosrdnosti. 

Keď máte dočinenia so skutočnosťou, musíme mať na pamäti, že sa nesmieme ďalej pretvarovať, ďalej dorábať, aby sme
ostatných obalamutili, musíme sa takými naozaj stať. Keď sa takými stanete, keď naozaj budete takí, len vtedy zavŕšite to, prečo
ste sa narodili v tomto období rozkvetu. Inak ste sa mohli narodiť skôr a stať sa niečím iným. Narodili ste sa však v špeciálnom
čase, uvedomte si teda svoju hodnotu, uvedomte si, čo ste, a snažte sa to pochopiť. Vážte si seba samých a snažte sa robiť to,
čo je dôležité pre sahadžajogína. Samozrejme, máte zamestnanie, robíte všeličo iné. Udiví vás však, že ak pracujete pre Sahadža
jogu, budete mať na všetko viac času. Keď začnete robiť Božiu prácu, začne Boh robiť vašu prácu. A tak budete žasnúť nad tým,
ako si nájdete čas robiť to, čo je správne. Teraz je na vás, aby ste sa utiahli a venovali sa introspekcii, uvedomili si: prišla
samotná Adi Šakti! 

Som však veľmi jednoduchá, veľmi prostá na pohľad, správam sa veľmi, veľmi pokorne a ľudia ma berú ako niečo samozrejmé.
Nič nerobím. Nechcem vás trestať, nič také nechcem robiť. Vy sami sa však postretáte, sami robíte zo seba niktošov, ak sa
o seba nestaráte a nerastiete. Tento objav je taký významný a pritom tento pán o mne predtým nič nevedel. Je veľmi vzdelaný,
ale veľmi skromný, a povedal mi: „Len si predstavte, sedím pred Stvoriteľom tohto sveta a cítim sa celkom „normálne“.“ Povedala
som mu teda: „A čo by sa s tebou malo stať, čo myslíš?“ Odvetil: „Mama, je to niečo úžasné, že pred tebou sedím, a že si tu.“
Povedala som: „To je dobre, že sa pri mne necítiš ani skľúčene ani podmanene. Som veľmi rada.” „Nie,“ povedal, „cítim len lásku,
cítim len milosrdnosť, to je všetko.“ Musíme vedieť, že máme mať len lásku a milosrdenstvo. Milosrdenstvo a lásku v tom
zmysle, že by sme nemali raniť žiadne srdce. Povedať niečo preto, aby sme niekoho ranili, je hriech. Niektorým ľuďom to však
robí veľkú radosť, myslia si, že sú veľmi inteligentní. 

Nie je to pravda. Keď sa s niekým rozprávate, musíte povedať niečo veľmi upokojujúce, niečo dobré. Ďalšia vec je hnev,
rozčuľovanie sa, že sa pre šeplety rozčúlia. Treba mu povedať, tomuto hnevu: „Buď ticho. Nechcem mať s tebou nič spoločné.“
To je jedna vec. Potom máme ľudí, ktorí sú veľmi rafinovaní, povedala by som, že im ide o moc, veľmi rafinovane. Majú svoje triky
a „páky“, ktorými dokážu ovládať iných. Čo tým získate? Aký máte z toho osoh? Čo sa stane, ak to robíte? 

Zo svetského hľadiska možno získate trochu popularity, nadobudnete isté postavenie a podobne. Ale keď sa nad tým zamyslíte,
čo to znamená? Nepomôže vám to. Čo vám pomôže najviac, je vytvoriť zo seba perfektný kanál pre Sahadža jogu, byť
perfektným kanálom. Udiví vás, akej pomoci sa vám pri tom dostane. Povedala by som vám, ľudia na Západe, povedala by som,
že si musíte vyvinúť pokoru. Je to veľmi dôležité. Bola som prekvapená, že v samotnom Rusku sú ľudia nielen pokorní, ale tá
oddanosť, tá oddanosť! Neuveriteľné! Ani sa len neodvážia na mňa pozrieť. 

Neviem, ako na to prišli. A to nie po spomínanom objave, ale už predtým. Boli takí milí, takí pokorní, takí láskyplní! A deti mi
dokonca nosili malilinké darčeky, viete, len aby mi niečo dali, tak ľúbezne. Je to čosi zarážajúce, ako ľudia v Rusku dosiahli túto
schopnosť „stať sa“. A myslím si, že Rusko je tou krajinou Západu, ktorá dosiahne v duchovnosti vysokú úroveň, a to znamená,
že to budú najsilnejší ľudia. Pozrime sa, čo urobíte vo svojich krajinách a ako na tom budete pracovať. Viete, je toľko vecí, ktoré



hravo zvládnete, ak si uvedomíte, že ste nástroj Božej sily. A potom sa zmení váš temperament, vaša povaha. Stane sa z vás
veľmi, veľmi nežný človek, roztomilý človek a všetci si pomyslia: toto je svätec, čo tu chodí. 

To je všetko, čo musím o tom povedať. Nech je to akýkoľvek objav, ja ho nepotrebujem, je to objav pre celý svet. A som si istá, že
keď sa to dokončí a prezentuje svetu, zmení sa tak vaša, ako aj moja situácia. Nech vás Boh žehná!



1999-0507, Večerný program a prejav

View online.

Večerný program a prejav, Campus, Cabella Ligure (Taliansko)  1999-05-07 Bola to naozaj skvelá, radostná noc. Ani sme si
nevšimli, ako ubehol čas. Vaše nadšenie oslavovať Sahasrára pudžu je naozaj obrovské. Neviem si predstaviť, aká je to pre
všetkých radosť byť v takomto kolektíve a tešiť sa z blaženosti, ktorú dáva radosť, pokoj a láska. Niektorí ma prekvapili svojím
veľkým talentom, ktorý ukázali, keď to tak nádherne zahrali. Individuálne boli veľmi, veľmi dobrí, je to niečo veľmi prekvapivé, a
nielen to, ale je vidno, že na týchto umelcov pôsobí božské, o tom niet pochýb. Bola som na Slovensku iba raz, raz som tadiaľ
prechádzala a je veľmi pozoruhodné, že dnes vidím toľko Sahadža jogínov zo Slovenska, ktorí zahrali také krásne predstavenie,
od Valmikiho až po túto Kali Yugu a potom po Satya Yugu. Neviem, kto ich všetky tieto veci naučil, lebo ja som im nehovorila
všetky tieto veci, pokiaľ si dobre pamätám. Ale ako vidíte, ich srdce je teraz otvorené pre Sahadža jogu a pre božské požehnania,
všetky tieto myšlienky prichádzajú alebo pritekajú, je to neuveriteľné! Ak to ukážete Indom, budú prekvapení, ako ste mohli zistiť
podstatu toho všetkého a ako krásne ste to opísali a to veľmi dramatickým spôsobom. Znova cítim, že toto je naozaj božská
„výroba“, alebo možno „prejav“ božského prostredníctvom vás. Je to nemožné, nedokážete si to ani predstaviť, nevedeli ste tento
jazyk, nevedeli ste nič o Indii a zrazu prídete s takým krásnym stvárnením, tak krásnymi výrazmi, že sa to nedá ani uveriť!
Našťastie, generálny riaditeľ našej indickej televízie a vysielania je teraz Sahadža jogín a povedal mi: „Matka, tvoje zahraničné
programy, prines ich a môžeme ich vysielať ako epizódy“, takže toto bude vysielať a to budú všetci ohromení (Indovia), ako ste
dosiahli takéto majstrovstvo. Myslím tým aj tých, čo hrali na klavír a tiež na violončelo, je to neuveriteľné. Také umenie predviedli
a pritom sa báli, že by to mohlo byť trochu nudné, ale to vôbec nebolo nudné, bol to najpríjemnejší večer, aký som zažila, musím
za to pogratulovať organizátorom [potlesk]. Viem, že ste pracovali veľmi tvrdo, pretože podmienky tu nie sú také dobré, a neviem,
koľko ste museli urobiť, aby ste to tu vyzdobili a pripravili a myslím, že je to naozaj pozoruhodné! Myslím si, že je to kolektívna
radosť, ktorá prináša všetky tieto plody vašej radosti. Inak nerozumiem, neviem si predstaviť, ako sa to všetko pripravilo za tak
krátky čas a v úplne perfektnom stave, všetko je tak dobre urobené, je to neuveriteľné. Pre mňa je to naozaj veľká radosť, cítim
také veľké požehnanie, pretože akúkoľvek takzvanú prácu som urobila ja, neviem, keď mi ľudia hovoria: „Pracuješ tak tvrdo“, a to
všetko, ale ako sa to dostalo do tohto stavu je ťažké pochopiť. Nevedela som, že Sahadža bude s vami všetkými pracovať tak
rýchlo, nikdy mi to nenapadlo a myslela som práve na ten čas, keď som si myslela, že som prelomila Sahasráru, a vtedy som
nemala ani len tušenie o takejto budúcnosti, ktorú vidím za svojho vlastného života, a som vám za to veľmi vďačná. Dnes si
naozaj myslím, že má každý veľmi otvorenú Sahasráru a všetci sa tešia, všetci sa naozaj tešia, povedala by som celá atmosféra,
plus hudba a všetok ten humor, každý účinkujúci a tiež tí, ktorí hrali na bicie nástroje ako tablá a ďalšie. Bolo to všetko skutočne
veľmi, veľké prekvapenie. Každý, kto to uvidí, bude ohromený, čo môže Sahadža joga urobiť s vami, ľuďmi, ktorí nikdy nevedeli, čo
je indická hudba, a ktorí nikdy nepoznali našu mytológiu. Ako ste to vylíčili, snažím sa zistiť, kto vám povedal všetky tie príbehy
tak správne, úplne správne. Nech vás Boh všetkých požehná a chcem, aby ste si len užívali život, užívali si všetko, každú chvíľu
na Sahasrára pudži. Dnes som vám veľmi vďačná, že ste všetci vykonali toľko práce. Myslíte si, že ja som tvrdo pracovala, ale
nemyslím si, že som pracovala tak tvrdo, ako ste pracovali vy, a všetko to vyústilo do tohto krásneho prejavu vašej lásky ku mne.
Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem.

http://amruta.org/?p=42370


1999-1123, Narodeniny Guru Nanaka

View online.

Narodeniny Guru Nanaka, Noida House (India), november 1999 (preklad z hindi) Dnes sú narodeniny Guru Nanaka a oslavujú ich
po celom svete. Je to prekvapujúce, s takým nadšením som sa nestretla ani v Indii, po prvýkrát to bolo publikované v mnohých
novinách a urobili pre to všetko. Guru Nanak rozprával len o Sahadža joge. Vždy hovoril, že všetko, čo je vonkajšie je len
predvádzanie sa. O náboženstvách povedal, že postenie sa, cestovanie na púte atď. sú len rôzne spôsoby predvádzania sa a vy
musíte hľadať to, čo je vo vás. To, čo je vo vás, to si musíte upevniť. O ničom inom nehovoril. A vôbec nehovoril o rituáloch.
Potom prišiel guru Teg-Bahadur, zajtra je jeho deň mučeníkov, on mal tiež rovnaký názor. Ale posledný guru, nakoľko vtedy bola
vojna, zaviedol nosenie Kada (železného náramku), nosenie dlhých vlasov, to všetko zaviedol on. Ale Guru Nanak hovoril len o
Duchu, povedal že všetko ostatné je zbytočné, vysvetlil to veľmi jasne, ale nikto na to nedbá, čo napísal. Chodia len s prstom po
riadkoch, ale riadne to nečítajú, ak by sa to poriadne čítalo a s porozumením a implementovalo do života, tak potom by skončil
celý zmätok spleti slov, ale všetci sú v tom zamotaní. ( ... ). Oni nehľadajú vo svojom vnútri tak, ako by mali. Ako chcú nasledovať
sikhské náboženstvo, keď nehľadajú vo svojom vnútri a to je to, čo sa majú naučiť. Oni to volajú sikkhi, napísali sme to a čítajte
to. Všetci veľkí svätci v tých časoch, aj predtým aj potom vedeli, kto je svätec a kto nie, ich básne a slová dali do Granth Sahib a
preto je Granth Sahib tak veľmi uctievaná. Pretože ľudia, ktorí v tých časoch boli veľkí guruovia urobili naozaj veľa práce, aby
všetky tie duchovné poznatky zhromaždili a dali do Granth Sahib. V Sahadža joge to robíme tak, že nenasledujeme konkrétneho
svätca alebo inkarnáciu, všetkých si vážime a uznávame, takto to robili aj oni vtedy. Ale všetko, čo bolo vtedy bolo povedané,
všetko to zostalo len na úrovni slov, nikto nešiel hlbšie. Kabira napísal, „toľko sa učili, až sa vzdelanci stali úplne hlúpymi“, takže
oni vychovali hlupákov. Teraz sa nevedie žiadna vojna, tak nie je potrebné, aby nosili turbany, nie je potrebné, aby mali kacche
(spodné prádlo, ktoré sa viaže so šnúrkou, nie s gumou) a nie je potrebné, aby so sebou nosili hrebeň a pod. Všetky veci
dodržiavajú tak, ako sa dodržiavali vtedy. Ale alkohol pijú. Nemajú problém s pitím alkoholu. Guru Nanak prísne zakázal alkohol.
Ten, kto sa zaoberá svojim vedomím, nemôže vôbec podporovať alkohol. Na jednej strane budú piť alkohol, na druhej strane
veľmi prísne dodržiavajú nosenie turbanov, dýk, hrebeňov atď., chcú vytvoriť niečo ako klan a chcú byť súčasťou klanu. Pravé
preto, keď robia toto, tak zmena ktorá sa má stať vo vnútri, stane sa len vo veľmi malej miere. Takže, takto to s nimi všetko
prebiehalo a neviem, ako začali robiť rituály a úplne sa zamerali na vonkajšie veci. Pozornosť venovali len vonkajším veciam.
Všetko čo rozumejú, to ide z vonka. Presmerovať týchto ľudí k nám by nemalo byť vôbec zložité, lebo my robíme to, čo Guru
Nanak vtedy povedal. Rozdiel je v tom, že oni to neurobili, my to robíme a oni to nerobia. Hovorili o dosahovaní “Sahadža
Samadhi”, a ako? Tak sa odpovedalo, že sa to stane vďaka Kundalini, aj to bolo povedané, ale kto ju prebudí, to nebolo povedané.
Pokiaľ ide o realizáciu, Ja si myslím, že Guru Nanak ju nedával nikomu. Guru Nanak mal dvoch žiakov a tým obidvom dal
Realizáciu. Ak jeden človek (guru) dá Realizáciu len dvom svojim žiakom! Aký to môže mať výsledok? Takže ľudia si vybrali Jeho
(Guru Nanaka) vonkajšiu podobu a s tým začali a spravili veľké veci, vy to vidíte, postavili veľké chrámy, toľko všetkého a nič s
tým nezískali. Len veľmi málo ľudí sa im podarilo zmeniť, tí, ktorí ho nasledujú sa volajú Sardarovia. Ako im povedať pravdu? Ale
teraz začali Sikhovia prichádzať do Sahadža jogy. Videla som, 8 až 10 Sikhov, chodia do Sahadža jogy a nosia turbany. Ak chodia
bez turbanov, tak už neviem kolkí sú. Jeden z nich je Namdhari Sikh. Namdhari Ma uznávajú. V Bankoku je veľa Namdhari
Sikhov. Veľa z nich prišlo na program, asi päťdesiat, šesťdesiat. Oni nosia biele turbany. Ja neviem, ako sa odlišujú od iných
Sikhov, ale oni nasledujú to, čo povedal Guru Nanak. Takto vznikajú odnože náboženstiev. Ja neviem, kde sa to dostali, bojujú
medzi sebou. Na čo? Guru Nanak povedal jasne: „Som prorokom moslimov a guru hinduistov. Tomuto ľudia nemôžu rozumieť,
pokiaľ človek nie je realizovaný, tak tomuto nemôže porozumieť a toto (realizácia) sa muselo stať, ale Guru Nanak nás na to
pripravil. Oni všetci vás pripravili a na koniec je Mojou prácou, aby sme dokázali robiť to, o čom Oni hovorili. Avšak veci šli
opačným smerom a mnoho hľadačov sa stratilo, nikto nevie kde! Hovorila som o Gyan Devovi, bol to naozaj veľký ... On patril ku
náboženstvu Nath. Písal o Kundalini, ale jeho žiaci sa nazývajú Varkaris. Oni robia divadielko, v rukách držia dve veľké činely,
obidve spolu vážia asi kilo, hrajú na nich a chodia do Pandari Nath, Pandar Pur. Nosia šaty, ktoré sa volajú lattar a to znamená
roztrhané jutové šaty a sami sa považujú za tých, ktorí sa obetovali. Jeden mesiac im trvá, kým tam prídu a celou cestou hrajú na
činely a žujú tabak. Títo ľudia, čo si hovoria Varkari potom vytvorili náboženskú vetvu, a čo je špeciálne na tejto náboženskej
vetve je to, že chodia na Gyan Devovu procesiu, Gyan Deva nikdy nenosil na nohách topánky, ale títo ľudia položia jeho sandále
na nosidlá a s nimi putujú z dediny do dediny. Chodia do dvadsiatich piatich dedín. Keď príde procesia do dediny, tak dedinčania
im ponúkajú jedlo a občerstvenie. Potom idú do ďalšej dediny a aj tam im dedinčania ponúkajú jedlo a občerstvenie. Je to nový
spôsob žobrania. A po tretie Gyan Deva sa narodil v Alandi pri Pune, ( ... ), a tam ženy nosia na hlave ťažké hlinené črepníky
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naplnené zemou, v ktorej rastie Tulsi a vážia najmenej 3–4 kilo a kráčajú v sprievode do Alandi. Toto som videla na vlastné oči a
nerozumiem tomu. Ľudia veľa zarábajú v mene Gyan Devu. Nerozumiem tomu, ako toto môžu ľudia uznávať. Ľudia si výberu
nejakého svätca a v jeho mene začnú zarábať peniaze. A takým to spôsobom bola zničená celá jeho práca. Nie len to, jeden pán
robí veľké prednášky o Gyana Devovi, zarába veľa peňazí len na prednáškach, a hovorí o ňom, čo sa mu zachce a ľudia ho
počúvajú. Plno ľudí má takýto druh slepej viery. Rovnako je to aj s Guru Nanakom. Vidím, že nikto nevie čo Guru Nanak povedal a
čo nepovedal. Guru Nanak vytvoril Čandigarh (mesto), hovoril o Čandi. Hovorili o mojom príchode na Zem. Všetko je vysvetlené,
ale nikto to nepočúva ani nepozerá. Takto sa to stáva so všetkými (prorokmi a inkarnáciami). Teraz sa takéto niečo nemôže stať,
lebo mnohí ste dostali sebarealizáciu. Nakoľko, už poznáte pravdu, teraz už nemôžete prijať faloš. Aj keby z toho vznikla nejaká
faloš, tak skončí. Tak veľa ľudí na svete získalo svoju Sebarealizáciu, že žiadne klamstvá sa teraz nemôžu šíriť. Všetko, čo som
povedala, je nahrávané, nikto to nemôže prekrútiť. Práve preto som nepísala knihy, keď je to nahrávka, tak si to musíte vypočuť,
keď je to kniha, takto ju čítate bez porozumenia, je lepšie písať menej kníh, viacej by mali mať nahrávok na počúvanie. Počúvaním
to vojde do hlavy, čítaním sa len zabávajú. Aký je z toho úžitok? A teraz, čo sa stane so Sahadža jogou? Teraz to nemôžu
prekrútiť. Už dosiahli určitú úroveň, už to nemôžu prekrútiť, verím tomu. Nerobte zlé veci. Toto sa musíme naučiť od Guru Nanaka
z toho, čo povedal, z mnohých kníh, ktoré napísal, aj z Gurvani, všade sa hovorí o tom, že máte poznať seba samého. Ale čo ľudia
robia? Avšak v Sahadža joge sa takéto veci nebudú diať, nakoľko som vás všetkých tak pripravila, že sa to nemôžete zmeniť, aj
keby ste to chceli, nestane sa to. To čo sa už stalo, tak sa stalo. ( ... )Veľa utráp musel podstúpiť, mal rozsiahlu tvorbu, ale nedal
ľudom prebudenie, teraz hovoríme o tom, že nedal prebudenie, nedal im tento zážitok. ( ... ) Dá sa to dosiahnuť len s prebudením.
Pravé toto by mali všetci pochopiť, že my neodbočíme zo správnej cesty, nevytvoríme iné učenie, to je veľmi dôležite. My sme
Sahadža jogíni, rozumieme Sahadža joge jasne a tak hlboko, že už nie je potrebné z toho vytvoriť niečo iné. Stále existuje zopár
ľudí, ktorí navrhujú iné riešenia. To všetko je zbytočné. Úplne, ako by som to povedala.., určitým spôsobom zavádzajú, žiadna
pravda nie je v tom, čo hovoria. Všetko diktujú, toto musíte urobiť takto a toto takto, nikdy som to nepovedala. Ľudia ešte robia
veci, ktoré som nikdy nepovedala. Teraz budú počúvať na vlastné uši a dozvedia sa, ako to je. To, čo pochopíme počúvaním, nie
je možne pochopiť čítaním. Pochopia, že toto nepomôže, keď to nebolo povedané takto nebolo povedané, prečo to tak potom
robíte. Ale toto je kvôli starým zvyklostiam. Robia to, kvôli starým zvyklostiam ale aj podľa toho, do akého prostredia sa narodili a
takto to potom pokračuje. Pokiaľ sa tohto človek skutočne nezbaví, tak sa naozaj nemôže ponoriť do skutočnej podoby Sahadža
jogy. Ja som z vás urobila špeciálnych ľudí, vy ste špeciálni ľudia, poznáte skutočný význam náboženstva, všetko poznáte,
poznáte seba a druhých, môžete ľuďom dávať Realizáciu, dnes môžete rozumieť všetkému. Takže teraz ste sa stali dokonalými.
Teraz nie je prečo to pokaziť. Takže dnes som myslela na Guru Nanaka, koľko veľa pracoval a čo všetko musel strpieť, ani nemal
dobrú manželku, mal veľmi veľa trápenia, aj na priek tomu, čo všetko vytvoril, ale v akom stave je to dnes? Tak isto sa to stalo s
Ježišom Kristom, aj s ostatnými. To isté sa stalo aj s Mohamedom Sahibom. Najviac sa to stalo s Guru Nanakom, pretože on
prišiel medzi poslednými a veľa vysvetlil, veľa práce vykonal. Po ňom prišiel Sainath, Sainath povedal, nič netreba robiť, všetko je
zbytočné, jasne povedal. Ak sa niečo začne, tak ľudia to časom pokazia nakoľko nedostali prebudenie, po prebudení sa veci,
samozrejme, zmenia, ľudia sa jednotia a začnú veciam rozumieť, bez toho je to veľmi náročné. Ale Sai Nath nič také neurobil, on
neorganizoval ľudí, nespájal ich, nič. Mal svojich nasledovníkov a to bolo celé. Ani Ja som to neorganizovala, nemáme žiadnu
organizáciu, nič. Po realizácii, ľudia automaticky začnú fungovať organizovane, takým spôsobom, ako orgány v jednom tele, nič
nie je organizované, aj tak všetko funguje. Všetkým vám naveky žehnám! Dávajte pozor na to, aby ste neprekrútili to, čo ste
získali, to by bol najväčší hriech. Neprekrúcajte to, zo žiadneho dôvodu. Nemalo by dôjsť ku prekrúcaniu. Naveky vám žehnám!
J.S. Šrí Matadži Nirmala Devi
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Divali pudža: Vojaci božej lásky, Los Angeles (USA) 18-11-2001 Povedala by som, že dnes je veľký deň, kedy bol diabol
potlačený. Diabol, ktorý všade rozširuje svoju silu, existuje len kvôli dvom veciam. Jednou je, že nie ste znalí, stále ste zaslepení a
nasledujete veci, ktoré nie sú správne, ale myslíte si, že sú mocné. Táto ilúzia vytvára nielen problémy, ale úplnú deštrukciu.
Takže sme čelili veľmi veľkej výzve, bezpochyby, a bolo to jednoducho vyriešené. Bolo to postavené na zlom základe, len aby to
robilo problém. Problém bol zámerne vytvorený a nikto si nevedel predstaviť, že by sa to tak ľahko a rýchlo vyriešilo. Mojím
želaním bolo, aby sa to vyriešilo pred Diwali, ako sa aj stalo. Ľudia robia veľa vecí z nevedomosti. Ak niekto nasleduje nejaké
náboženstvo alebo niečo také, je to len preto, že si neuvedomuje pravdu, nevedia o dosahovaní pravdy a lipnú na fakte, že všetko
vedia. Vďaka tomuto všetkému došlo k toľkým rozpadom, tak veľa hlúpych ľudí, ktorí boli úplne zničení nevedomosťou. Teraz,
keď sme prišli do Sahadža jogy, poznáte všetky vedomosti - veľmi jemné vedomosti, veľmi subtílne. To nie je povrchné poznanie,
je veľmi subtílne. A preto, že nepoznajú toto subtílne poznanie, dávajú sa na nesprávne cesty, povedala by som, nevedomosti, a
potom sa snažia oponovať ľuďom, ktorí konajú dobre. Ale nad všetkým je sila Boha. Celá táto dráma sa hrá, aby dokázala
existenciu tejto ohromnej Sily. Všetko veľmi dobre fungovalo a pre vás všetkých sahadža jogínov je veľkým úspechom, že
môžete túto hru vidieť. Mnohí, ktorí dosiahli takzvaný úspech, to nemôžu vidieť, ale vy to môžete vidieť, lebo vy ste divákmi. Aj
keď je celý svet časťou a súčasťou tejto drámy, vy ste mimo a môžete ju jasne sledovať. Čokoľvek sa stalo, nikto nemohol uveriť,
že to skončí pred Diwali. Tak to teda chodí, hlúposť, ktorá bolo vytvorená; a niekedy si aj my myslíme, že takéto hlúposti urobia
na druhých dojem. O dojem nejde. Ak si všimnete všetkých tých, ktorí sa stratili, aký dojem vytvorili? Boli tu, aby na každého
vytvorili veľký dojem, aby ukázali, že sú veľkí bojovníci. Ale aký dojem urobili? Či ste, alebo nie ste realizovaná duša, môžu vidieť,
že je to zázrak, je to zázrak, ako veci fungovali. Teraz začala nová fáza. Všetci máte veľmi, veľmi otvorené výzvy doviesť ľudí k
osvieteniu. Teraz ľudia nie sú až tak nevedomí, nie sú až tak uletení. Naviac, všimla som si, že sa veľmi zmenili. Ich postoj k
pravde sa zmenil a chápu, že nad všetkým, čo poznali, je pravda. Je to veľmi dôležité, lebo ak si človek začne myslieť "toto je
pravda", tak sa zasekne. Nech sa stane čokoľvek, za každú cenu sa toho stále bude držať. Nebude schopný si ani overiť, či to je,
alebo nie je pravda. Zvieratá to môžu. Ako? Lebo majú na to vnútornú schopnosť cítiť zlo - vnútorne. My to nemôžeme, ľudia to
nemôžu. Ak je človek zlý, tak pes naňho bude štekať. Inak pôjde a zhodí ho. Bude robiť všetko, čo normálne nerobí. Ako si vyvinul
tú schopnosť zistiť, kto je a kto nie je zlodej? My máme vyššie vedomie. Premýšľame o mnohých veciach, o ktorých zvieratá
nemôžu. Rozumieme mnohým veciam, ktorým zvieratá nerozumejú. Varíme si jedlo - oni nie. Ale niekedy sa mi zdá, že sme si
uvarili mozog, podľa toho, ako sa správame a snažíme sa svojím egom vyhýbať pravde, čo je prekvapujúce. Všetko, čo sa deje, je
dráma, ako som vám povedala, ale lepšie, ak ju poriadne naštudujete a sami použijete a uvidíte, či ste tiež časťou a súčasťou
tejto drámy. Na to musíte vystúpiť vyššie. Musíte stúpať vyššie - vyššie nad svoje ego a superego, vaše predsudky, a odtiaľ sa
pozorujte a sami sledujte: "Prečo? Prečo robím také veci? Prečo je moja pozornosť takáto? Čo je hlavný dôvod mojich
posadnutostí, alebo by som povedala, mojich nepochopení? Prečo prijímam nesprávne veci?" Keď raz toto začnete vidieť, a keď
nájdete čo i len trochu týchto nezmyselných porozumení v sebe, tak tiež môžete odpustiť ľuďom, ktorí majú úplne vymyté
mozogy, úplne vymyté a všetko robili pod týmto vplyvom. Keďže ste teraz vystúpili oveľa vyššie ako všetci títo ľudia, a ste si
oveľa viac vedomí, ako oni. Takže musíte tomu rozumieť, a tak môžete odpustiť všetky chyby, ktoré spáchali. A kvôli ľuďom, ktorí
sú skutočne zlí, sa nemusíte trápiť. Je to práca Božskej Sily, aby ich zničila. Ale sledujte sami seba a pozorujte sa, či nemáte
žiadne takéto myšlienky, akékoľvek pretrvávajúce myšlienky. Mali by ste sa pokúsiť vyčistiť zrkadlo, aby ste videli svoj úplný
obraz a skúste, môžete sa pokúsiť ho vyčistiť. Je to dôležité, aby ste sa vyčistili. Sú ľudia, ktorí urobili veľa zlého. Jednoducho ich
ľutujem. Ak robili zlé veci, je to ich zodpovednosť uvidieť, čo robili. Prečo to robili? Na čo to bolo potrebné? Takáto introspekcia
bude veľmi dobre fungovať. Potom prídu vaše skutočné sily - vaše sily dávania Realizácie, vaše sily rozumieť problémom vašej
krajiny, celého sveta. A keď raz budete cítiť, že ste vojaci, ktorí to vybojujú, máte zodpovednosť to vybojovať, potom to bude
fungovať. Nemôžeme všetko nechať na Božskej Sile. Duchovnú Silu musíte používať a musíte to vypracovať, lebo ste vojakmi
duchovnej Sily. Samozrejme, s touto nádhernou myšlienkou sme sa začali sami čistiť. Nepotrebujete vedieť všetko, čo sa deje a
ako sa to deje, ako sa to vypracuje. To nie je vaša práca. Ste vojaci, takže musíte len bojovať, bojovať s nevedomosťou - vašou
vlastnou a s nevedomosťou druhých. Lebo väčšina vojakov zlyháva, keď sami majú ego. Keď zlyhajú, majú vo svojej mysli iné
prekážky. Nemali by ste mať prekážky, ale mali by ste ísť vpred a mali by ste vedieť, že žiadne prekážky neexistujú. Je to len
mýtus, že existujú prekážky a vy to nemôžete urobiť. Dvíhať vedomie ľudí nie je ľahké, lebo sa zdá, že je tu veľmi malá vzdialenosť
na prekročenie, ale nie je to tak, nie. Niekedy je to veľmi zložitá úloha pre niektorých, dostať sa za prekážky Agnya čakry. Vidím,
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že v tomto niektorí z vás zlyhávajú. Najlepšie je pre to robiť introspekciu. Keď si myslíte, že máte stále pravdu a že ste v poriadku,
tak je najlepšie robiť introspekciu: "Robím všetko správne? Čo robím pre svoje zlepšenie?" Je taká ilúzia, že si niekedy myslíte, že
robíte veľmi dobre. Povedzme, v Sahadža joge sú niektorí trúfalí, idú dopredu, urobia to a tamto. Ale aký to má význam pre
vnútro? Účelom je, aby ľudia videli, že robíte túto prácu, tamtú prácu. Účelom by malo byť to, že by ste mali byť schopní to vidieť v
sebe. Musíte vidieť, aký je problém vo vnútri a môžete veľmi ľahko pochopiť, že ste veľmi pomohli sebe aj ostatným. Povedzme,
že je tu veľká budova a všetky budovy v okolí môžu padnúť kvôli zemetraseniu, ale táto jediná bude vzpriamene stáť. Je to preto,
že táto budova je postavená na veľmi pevných základoch. Rovnako, ak je sahadža jogín postavený na veľmi pevnom múre, nikto
ho nemôže zničiť, nikto ho nemôže skriviť a každý človek to musí urobiť. Napríklad, niektorí mi povedali: "Tvoji sahadža jogíni,
vieš, sú takí a takí, veľmi sa predvádzajú a tak." Povedala som: "Skutočne? Tomu neverím, že by mohli byť takí." Povedala som:
"Rada by som ich stretla, nech je to ktokoľvek." Tak povedali: "Nie, ty to nemôžeš zistiť, kto sú tí ľudia a prečo sa tak správajú."
Povedala som: "Ja viem všetko, ale chcem, aby ste aj vy vedeli všetko." Hľadať chyby na druhých je veľmi pekné, tiež veľmi ľahké
- ale nájdite chyby na sebe. Čo sú to za veci, ktoré nás znižujú? Toto je najlepší spôsob, ako si zlepšiť svoje vedomie. Ako keď
idete autom a musíte poznať cestu, musíte vedieť, ako šoférovať, musíte vidieť, aké sú problémy. Ale namiesto toho si myslíte, ó,
že nemáte páru, - to nebude fungovať. Dnes je deň významnej udalosti, povedala by som. Oslavovať Diwali je veľmi, veľmi
radostná vec. Ale táto radosť nie je len pre nás, táto radosť je pre celý svet. Musíme pracovať pre celý svet. Pracujeme pre seba,
pre svoju prácu, pre svoje peniaze, čokoľvek, ale čo robíte pre druhých? To by ste mali sami vidieť, to je veľmi dôležité. Len takí
ľudia sú pre Sahadža jogu užitoční, lebo majú záujem, majú starostlivosť a robia niečo pre druhých. Je to veľká radosť, keď svetlá
svietia, dáva vám to šťastie, spaľujú svoje telá, aby vám dali šťastie. Sú tí, ktorí by nás mali učiť, že musíme niečo urobiť sami, aby
sme sa tešili svojím vyšším vedomím. Toto všetko bude fungovať, som si istá. Tiež sa snažím, ako najlepšie viem, aby bolo toto
svetlo neotrasiteľné a plné entuziazmu. Je tam. Ste to vy, kto si želá naplniť svoje džbány. Môžete to urobiť. Moje želanie vám v
tom nepomôže. Takže začnite a ak chcete mať o sebe úplný obraz, musíte sa najskôr vzdať stotožňovania sa so sebou. Inak
nikdy nebudete vedieť, čo je vo vás zlé. Ak sa so sebou príliš stotožňujete, nemôžete vystúpiť. Takže čo je nakoniec cieľom? Čo
je cieľom našich životov? Musíme zmeniť celý svet do pokojnej atmosféry. Samozrejme, zmeniť seba je veľká vec, bezpochyby,
ale zmena druhých tiež zastaví problémy tohoto sveta. Ak sa všetci ľudia na svete zmenia na dobrých ľudí, sahadža jogínov, tak
si predstavte, čo sa stane? Premýšľajte o tomto sne, ktorý mám, že máme zmeniť každého jedného človeka, ktorého môžeme, a
musíme ich zmeniť na dobrých ľudí. Ak sa nezmenia, sú ako sviečka bez plameňa. A ak sú schopní zmeny, mali by sme na to
vyskúšať všetky metódy a triky. Som si istá, že skoro príde deň, keď poviete: "Matka, teraz sme v bezpečí." Nemyslite na minulosť
a problémy minulosti - teraz ste ich prekonali. Len sa tešte sami sebou a majte v seba vieru a vypracujte to. Som si istá, že sa to
skoro stane, stane sa to veľmi rýchlo. Je to vaše želanie, tiež váš spôsob, ako to vypracovať, vaša túžba vypracovať to. Hlavnou
starosťou by malo byť: "Ako môžem zmeniť toho človeka?" Môžete zmeniť kohokoľvek. Viete, poviete to jednému a ďalší to bude
nasledovať. Ako keď sme išli do lietadla, videla som veľa ľudí na letisku, ako dali takto ruky smerom ku Mne. Povedala som: "Kto
sú tí ľudia?" To neboli sahadža jogíni. Videli niekoho alebo že sa niečo deje, nemusela som ich o to žiadať, ale všetci povedali
"Cítime chladný vánok na rukách." Nič o tom nevedeli, nevedeli nič o Kundalini. Tak čo je toto za chlad? V zásade tam boli kvôli
tomu, aby získali Realizáciu, musíme si len rozšíriť svoje ideály, musíme rozšíriť na nich svoju lásku. Namiesto toho, aby sme sa
na nich hnevali, je lepšie im dať šancu a budete prekvapení, ako túžia po transformácii. Všetci sú unavení z tých umelých vecí,
ktoré majú. Je tomu koniec. Budete prekvapení, koľkí čakajú na vás, aby ste im dali Saba-realizáciu a dovoľte im oslavovať ich
Diwali s vami, tešiť sa Diwali. Diwali nemôžete oslavovať s jednou sviečkou. Musíte mať stále viac a viac sviečok, a to je vaša
práca. Urobíte to len s vašou sviečkou, je vaša a môže osvietiť kohokoľvek. Tak prečo ju nepoužiť za každú cenu, na každom
mieste? Stretla som nejakých sahadža jogínov. Opýtala som sa ich: "Čo ste robili?" Povedali: "Nič." "Nič? Nerobili ste nič?" "Nie,
nič." Tak potom aký význam má dostať Realizáciu? Ak ste nič neurobili, nikomu nechcete dať Realizáciu, nikomu o tom nechcete
hovoriť, hanbíte sa za to. Potom som stretla iného, ktorý povedal: "Matka, práve teraz ideme z programu." "Prečo tak neskoro?"
"Lebo nám povedali, že je tam nahlásená bomba." "Tak ste čakali vonku?" "Áno." "Koľkí?" "Všetci. Tisíce nás tam čakalo. Nebola
tam bomba, povedali že žiadna bomba. Tak sme šli dnu a všetci sme dostali Realizáciu." "Ale vy ste boli realizované duše?" "Nie,
mali sme Realizáciu, niekedy však musíme tiež čakať. A teraz sme presvedčení, že nikto nám nemôže ublížiť, nikto nás nemôže
trápiť, premôcť. Môžeme si to urobiť len sami." Takže opäť hovorím, introspekcia je veľmi, veľmi dôležitá v Sahadža joge. Ak je vo
vnútri svetlo, musíte sa oň starať. Bola som veľmi šťastná, keď som od mnohých počula, že cítili požehnania Diwali. Ale viete,
včera ste mali tie sprchy - ako často tam sú! Nikdy sa to nestalo, v histórii tohoto sveta sa to nikdy nestalo, prečo prišli včera
tieto sprchy a snažili sa vám dať novú skúsenosť zo sprchovania? Toto všetko je čas, mohli by sme povedať, keď aj príroda vie a
aj my by sme mali vedieť, že toto je čas na zvláštne veci. Bežne dostávam listy o ľuďoch, ktorí sú chorí, ich rodičia sú chorí alebo
toto… toto je choré, rôzne veci. Potom, že niekoho manželstvo stroskotalo, potom, že niekto má deti a tie sú choré - nech sú to



rôzne nezmyselné problémy, ktoré robia. Dôvodom je, že tí, ktorí to píšu, sami nie sú realizované duše alebo sú možno polovične,
lebo by si mohli povedať, že: "Prečo by sme mali písať Matke? Môžeme to urobiť sami." Namiesto toho by mali písať o tom, čo
dosiahli, ako veľa dosiahli, ako dostávajú od druhých lásku, ako vypracovali Sahadža jogu v malých dedinkách. Oveľa lepšie je
písať o tomto, ako písať: "Moja matka je chorá, môj otec je chorý." Všetky tieto vzťahy vás zabíjajú. Tak už nikto nie je váš brat,
nikto nie je vaša sestra. Jedine sahadža jogíni sú vaši bratia a sestry. Máte nejakého bratranca a bratranec tohoto bratranca a …
Nechajte to tak. Nie je to vaša práca, vy to nemusíte vypracovať. Dokonca skôr, ako som prišla, som dostala listy ako: niekoho
bratranec bratranca … to a tamto. Tak som sa tej panej opýtala: "Prečo mi to všetko píšeš? Stále o tom a tamtom bratrancovi?"
Povedala: "Matka, snažím sa šíriť Sahadža jogu." "Ako?" "Lebo ak sa vyliečia, tak prídu do Sahadža jogy." Toto nie je spôsob, ako
chceme šíriť Sahadža jogu. Vyzerá to, ako nejaká reklama, zvlášť na to, že by sme mali niekoho liečiť, potom títo ľudia prídu do
Sahadža jogy. Jednoducho nechceme, aby takíto ľudia prišli. Nechcem zraniť, ale chcem vám dať odvahu a pochopenie a
múdrosť. Prečo sme tu ako sahadža jogíni? Len na to, aby sme liečili svojich príbuzných? Možno sú chorí preto, že urobili nejaké
chyby. Namiesto toho, aby ste venovali pozornosť takýmto ľuďom, mali by ste venovať pozornosť sebe a svojmu vzostupu.
Musíte si vážiť sami seba. Ak ste ich príbuzní, to nie je vaša starosť. Ako porozumenie, s múdrosťou, že sme sem prišli kvôli
veľmi, veľmi zvláštnej práci, vysokej kvality, to tam chýba. Potom mi všetci títo píšu. Jedna pani sa vydala v Sahadža joge a
napísala mi: "Rozviedla som sa pred ôsmimi alebo deviatimi mesiacmi, tak nejak. A všetci moji príbuzní teraz hovoria: "Prečo si
sa vydávala v Sahadža joge?" A všetci ma kritizujú aj Sahadža jogu." Povedala som: "Kto vám kázal vydávať sa?" Nikdy som ju o
to nežiadala. Takže manželstvo sa pre ňu teraz stalo hlavnou vecou, že: "všetci z rodiny hovoria …" Čo urobili pre Sahadža jogu?
Ak manželstvo nebude dobré, tak budú hovoriť, že niečo nie je v poriadku so Sahadža jogou. Nech hovoria. Toto sme
nesľubovali. Vždy som vám hovorila, aby ste mi nepísali o vašej matke, otcovi, tom a tamtom. Ak neviete, ako ich vyliečiť, tak
zanechajte Sahadža jogu. Vy ich môžete vyliečiť, vy to môžete vypracovať. Mali by ste to vidieť, tak veľa listov každý deň. Opýtala
som sa ich: "Je tvoj otec v Sahadža joge?" "Matka?" "Nie." "Brat?" "Nie, nikto." Tak prečo žiadate mňa? Aký vzťah mám s nimi? Nie
sú sahadža jogíni. Som zodpovedná len za sahadža jogínov. Nie sú sahadža jogíni, tak prečo ma chcete tým trápiť? Je to
nemožné pochopiť. V Sahadža joge máte dostať Sebarealizáciu, dobre. Tak tým, ktorí chcú Sebarealizáciu, ju môžete dať a
môžete ich upevniť. Ale namiesto toho niekto, kto visí vo vzduchu a kto padá z letiska niekam inam, čokoľvek - toto všetko je
skutočne šialené a zlé. O to sa nestarám, ani vy by ste sa nemali starať. Mali by ste sledovať, či tí ľudia, o ktorých hovoríte, by
prišli do Sahadža jogy. A musíte im povedať: "Lebo nerobíš Sahadža jogu, preto je to tak." Alebo: "Ten človek nerobí Sahadža
jogu, preto je tu ten problém. My sme v poriadku, sme šťastní." Lebo Sahadža joga je otvorená, tak každý tam príde. V deň Diwali
by som vás požiadala, aby ste si sľubili: "Nebudem strácať energiu na ľuďoch, ktorí nie sú sahadža jogíni." Je to veľmi dôležité,
lebo pozornosť je stále na zlých veciach a na zlých základoch. Ak máte nejakú inteligenciu, tak musíte vedieť, že teraz patríte k
duchovným ľuďom veľmi vysokej kvality, ktorých je na tomto svete veľmi málo. Je ich veľmi málo a musíte vynakladať
sústredenú snahu na to, aby táto kvalita bola v mnohých ľuďoch a musí na to byť vynaložené veľké úsilie. Nájdite takých ľudí,
povedzte im, že ste to našli - "aj vy to môžete dostať." Ale netrápte sa vecami, ktoré pre nás nemajú žiadnu hodnotu. Musíte
vedieť, že ste zvláštna rasa. Ste zvláštni vojaci, ktorí boli cvičení len pre prácu Sahadža jogy. Takže strácať energiu na vašich
príbuzných a bratoch a sestrách nie je pre vás dobré. Teraz treba pochopiť, že máte svoju vlastnú energiu odmeranú - na čo? Len
pre sahadža jogínov. Mali by ste pomôcť každému, kto je sahadža jogín alebo kto sa chce stať sahadža jogínom. Tí, ktoí sú
upevnení sahadža jogíni, musíte im pomôcť, lebo sme jedna Osobnosť a toto všetko sú rôzne ruky jednej Osobnosti, jedného
Boha. Takže musí sa upevniť táto jednota vo vás a tiež ostatní by mali vidieť vo vás tú jednotu. Niektorí ľudia sú veľmi aktívni.
Niektorí ľudia sú veľmi aktívni v kritizovaní. To všetko sa vypracuje, som si istá, lebo toto je rok veľkých úspechov, ale ak začnete
robiť niečo nezmyselné, nič nebude fungovať. Samozrejme, nehovorím, že takých sahadža jogínov nemáme - máme. Máme
všetkých vojakov, nepochybne. Majú všetku výzbroj, majú všetko, ale potrebujeme viacerých. A preto musíme kolektívne
pracovať, musíme plánovať, čo by sme mali robiť. Nedávno veľmi argumentovali o islamskom správaní sa ľudí. My nie sme
kresťania ani mohamedáni, ani nič. Nie sme, lebo sa nemôžete zmestiť do malého priestoru hovoriac: "Som sahadža jogín, ale
som kresťan." Nemôžete. Musíte sa vzdať týchto obmedzení. Ste sahadža jogínom skrz-naskrz a všetky ostatné nezmysly k vám
nepatria. Videla som veľa moslimov, ktorí tiež prišli do Sahadža jogy, ale z nich je len zopár skutočnými sahadža jogínmi. Ale
prišli, počúvali moje prednášky, to i tamto. Ale veľmi málo z nich sú skutoční sahadža jogíni v pravom slova zmysle. Potom
začnete vidieť chyby svojej spoločnosti, takzvaného náboženstva, ku ktorému patríte, nech je akékoľvek. A definitívne sa
pokúsite to napraviť, ak ich milujete - alebo sa ho vzdáte. Toto sú zvláštni ľudia, zvlášť vybraní pre veľmi zvláštnu vec a nemôžete
strácať svoju energiu na malých, nezmyselných veciach. To je vec, ktorú by ste mali vedieť. V tento deň Diwali by ste mali vedieť,
že by ste sa mali zapáliť aby sa svetlo Božského úplne všade rozšírilo. Ale nerobte to príliš. Ako niektorí, ktorí prišli za mnou a
povedali: "Matka, vzdali sme sa rodičov, vzdali sme sa toho, tamtoho. Stále nie sme dobrí." Povedala som: "Prečo by ste sa mali



vzdávať? Niečoho sa držíte, potom sa vzdávate? Alebo sa to automaticky skončí?" "Á, boli sme príliš pripútaní k našim rodinám,
rodičom, krajine, tomu, tamtomu a teraz sme sa niečoho vzdali - ale niečoho." Takíto nedopečení ľudia nie sú dobrí a nevenujte
im veľa pozornosti. Nezaslúžia si nijakú pozornosť. Toto treba riadne pochopiť, že by ste nemali byť tiež takí ani by ste nemali
mať takých priateľov, ani by ste z nich nemali robiť sahadža jogínov. Sahadža jogín má zvláštnu povahu vojaka, ktorí bojuje za
pravdu. Keď budete mať ten druh osobnosti, všade bude svetlo. Všetkým vám zo srdca žehnám v tento deň Diwali a chcem, aby
ste si vážili sami seba a chápali, aké je postavenie vašej bytosti v tejto organizácii, môžeme povedať, alebo v tomto hnutí
Sahadža joga. A ako ju vypracujeme? Pozornosť by sa mala pohybovať od všetkých nezmyslov, svetských vecí k sebe. Mala by to
byť veľmi dynamická sila, ktorá by to mala vypracovať. A som si istá, že budúci rok to bude veľmi iné. Budeme mať všetky
nádherné požehnania Božského. Musíme to robiť kolektívne, s porozumením. Nech vám Boh žehná!


