
 

 

Kristus byl vzkříšen pro otevření naší ádžni, protože je to subtilní, velice komplikované 

centrum. Myšlenky, které lidé měli ze svých předsudků a ze svého ega, tak hodně ádžňu 

zatěžovaly, že by nebylo možné, aby jí Kundaliní prošla. Proto došlo k celé té hře vzkříšení. 

A protože Kristus nebyl nic jiného než čaitanja (vibrace), byl vzkříšen ze smrti, z takzvané 

smrti. Z podstaty Krista musíme pochopit, že také my jsme dosáhli svého vzkříšení. Získali 

jsme své vzkříšení a cokoliv bylo minulostí, zemřelo, je teď pryč. Takže i všechny naše 

předsudky jsou teď mrtvé. Je však překvapivé, že ego mezi křesťanskými národy nepokleslo, 

jak mělo. Možná je to tím, že Kristus nebyl nikdy uctíván správným způsobem. Ego na 

Západě tak absolutně dominuje, že lidé nejsou schopni vidět, co dělají a kam až zacházejí. 

Změňte tedy své chápání Krista. Poznejte ho svými vibracemi, poznejte kým byl. To on je 

zodpovědný za naše znovuzrození, protože je brána. On je cesta, protože je Šrí Ganéša, 

Ómkara je cesta, je brána, ale není cílem. Jeho Matka je cílem. Ádi Šakti je cílem. 

Ádžňá je centrum Krista. On v této čakře sídlí. Křesťané nevědí vlastně nic o tom, kým byl, 

jak se stal Kristem a proč nesestoupil vykonat tu práci sám Bůh. Je nejdůležitější inkarnací. Je 

základem (principem) tvoření. Ganéša sídlící v múládháře se postupně vyvinul v toto 

postavení, v Krista. On je základem. Co je naším základem? Může vám to říci Kundaliní. 

Kristus je umístěn v naší ádžně, v centru, kde se kříží oční nervy (optický thalamus); je to 

velmi jemný bod. Vytváří se tam dva zvuky - ham a kšam. Ham na pravé straně - superego a 

kšam na levé straně - ego. Ham a kšam vytvářejí dva druhy vibrací. Zvuk ham vytváří vibrace 

já jsem, já jsem (to jsem já). Ham pochází ze síly našeho bytí, takže víme, že máme na tomto 

světě žít a nesnažit se umírat. Žádná lidská bytost, která se pokusí o sebevraždu, není 

považována za normální. Normální je, že se každá lidská bytost nebo živočich pokoušejí tento 

život udržet, což se děje pomocí síly ham - já jsem, síly superega na pravé straně. Toto 

superego, které máte podmíněné tak mnoha věcmi, způsobuje, že jste ustaraní, protože 

zkušenosti z vás dělají člověka, který má ve své mysli strach. A tento strach je usazen v 

superegu. Začíná to od stadia améby a až do dneška se to vše v superegu ukládá. Máte strach 

z policie, z toho, tamtoho. Někteří lidé se nebojí těchto věcí, ale bojí se něčeho jiného. 

Všechny vaše podmíněnosti, zkušenosti, vše je v superegu. Toto centrum vysílá zprávy ham, 

ham, já jsem, já jsem. Jste - tak se nebojte. 

Neuznáváte-li Krista za Syna božího, nemůže se ve vás rozvinout hluboká úcta a důvěra bez 

pochybností. Tak zde například vidíme, jak si lidé se životem Krista pohrávají. Říkají si 

křesťané, neprokazují však jeho životu žádnou úctu. On mluvil o tom, že se musíme stát sami 

sebou. V našich srdcích není hluboká úcta k němu, který stvořil vesmír, tisíce vesmírů. A co 

jsme my ve srovnání s ním? Stavíme se nad něj! Ze světa Syna vznikl svět této Země a z něj 

jste vznikli vy. A on ve vaší ádžně vytvořil malou Virátu. Existuje ve vaší ádžně. Jeho oběť je 

Šrí Mátadží hovoří o ádžně, o Kristovi 



velmi významná a i když se udála v hrubé látkové rovině, udála se i v subtilní oblasti. To on, 

Kristus, pozvedl svým ukřižováním vědomí tímto centrem. Přišel v hrubé látkové podobě, v 

jaké je člověk. Jeho tělo zemřelo, a přece nezemřelo. Protože právě jeho tělo sestávalo z 

nepomíjitelných, božských vibrací, z paprsků, z Brahma, které neumírá. To je důvod, proč 

jeho tělo nezemřelo a on s tímto tělem vstal z mrtvých. Když ale přijde nyní, bude vybaven 

ničivými Šivovými silami. Jedenácti. Jediná by stačila k zničení všech vesmírů. A to bylo 

popsáno jako příchod Krista. Nemůžete ho ukřižovat ještě jednou. A čas, kdy ho musíme být 

připraveni přijmout, pro nás všechny nadešel. Ještě ho nejsme připraveni přijmout. Dokud 

nejste realizováni, nemůžete ho přijmout. Jestliže nebudete realizováni, až přijde, budete 

nakonec vymazáni, zničeni. Vrátí se proto, aby zničil všechno, co je nesmyslné. A tak 

bychom tento krátký čas měli využit k tomu, abychom se osvobodili a rozvinuli. Musíme 

probudit Krista v sobě. Musíme se před ním sklonit s vědomím jeho velikosti. Otčenáš 

obsahuje v sobě všechnu esenci, která zbavuje od posedlosti. Ne však Otčenáš předříkávaný 

nějakým tlustým břicháčem. Člověk musí být skutečně ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. 

Jen tehdy se efekt dostaví a taková mantra je mantrou osvícenou. Jste-li na pravé straně, 

musíte se stát ve svém srdci pokornými, protože ve vašem srdci sídlí jeho Duch a tím Duchem 

je on. A tento Duch je urážen, když se dostáváte příliš na pravou stranu. Proto mají egoističtí 

lidé srdeční potíže. A nyní, toto znaménko (Šrí Mátadží ukazuje na červenou tečku na svém 

čele, na bindhi) je ve skutečnosti znamením jeho krve.  

Významu Krista musíme porozumět s trpělivostí a skromností. Protože je to on, kdo stvořil 

jeden vesmír za druhým. Nemůžete se prostě posadit ke stolu a říci: budeme o tom diskutovat. 

Není to pouze dogma. On je živý Bůh a o živém Bohu lidské bytosti nemohou diskutovat. 

Museli byste být nadlidskými bytostmi, abyste o něm mohli diskutovat, abyste mu rozuměli. 

A čím výše vystoupíte, tím hlubší úctou budete naplněni. A když vám bude jasné, že Kristus 

je oporou vesmíru, že je naší oporou, budete se cítit silní, protože vás už nikdo nebude moci 

vlastnit. Nemůžete však s ním jednat jako se svým vlastnictvím a říkat: „Kristus patří mně!“ 

Jeho nemůže nikdo vlastnit. Musíte se mu oddat tak, že se vy stanete jeho vlastnictvím a on se 

o vás bude starat. Jeho velikost nelze popsat slovy - jako dítě, jako syn, je ten, kdo dává 

radost. Nedá se prostě popsat, jak se staral o svou matku, to není možné. Žádná slova 

nemohou popsat jeho pochopení, jeho péči, jeho pokoru a odevzdání. Mnohem víc než on 

trpěla jeho ukřižováním jeho matka - bylo to příliš. Neboť ona o něm věděla všechno, věděla, 

že to všechno přijde a ona tam byla ve své lidské podobě jako matka a její jediný milující syn 

byl v její přítomnosti ukřižován. 

Byl vzkříšen, takže i vy můžete být vzkříšeni. A tak mu musíte dnes děkovat, že vás k 

vzkříšení přivedl. A přímo v tomto životě budete vzkříšeni a na vlastní oči uvidíte své 

vzkříšení, tak jako žáci Krista viděli jeho vzkříšení. To bylo slíbeno a to se vám všem musí 

stát. A tak bychom měli být plni radosti a šťastní z toho, že doba masového vzkříšení přišla. 

Takové velkolepé události se smíme zúčastnit! Můžeme se považovat za šťastné. 



Ego je na levé straně a superego na pravé straně. Podmíněnosti, závislosti jsou na pravé straně 

a přinášejí nám pocity strachu a nebezpečí. Není zapotřebí myslet na minulost ani na 

budoucnost, zvířata to nedělají. Když vědí, že se blíží nějaké zvíře - v pořádku - proč o tom 

přemýšlet? Lidé o všem přemýšlejí a myslí si, že je moudré sednout si a přemýšlet. Mělo by 

to být spontánní jako inspirace. Myšlení je mrtvou hrou. 

Ego je obrovským problémem. Řešení spočívá v odpuštění ostatním. Pokuste se stát 

pokornými ve svém srdci. Vaše srdce je Duch a mnoho ega srdce překrývá. Ego vás odvádí 

od vašeho Ducha. Dělá z vás hlupáky a blázny. 

Všechna reklama nadouvá ego. Když bojujete s přírodou, vyvíjí se ve vás ego. Nedokážeme 

uvažovat o svém životě bez ega. Je neslušné říkat „Já! Já! Já!“ a své mínění pokládat za 

prvořadé. Když začnete toto ego vidět, začnete se jen smát sami sobě a přemýšlet: „Co se 

mnou není v pořádku?“ Ego není jako předsudky, které přicházejí z vnějšku. Ego je něco, co 

přichází z nitra. 

Takže člověk se stává hloupým a hloupost - to je první znak egoistického člověka. Je tak 

stupidní, že jen když s ním mluvíte, cítíte, že i zadarmo máte před sebou klauna, který 

předvádí všechna čísla svého klaunovství. To je něco velice překvapujícího - když potkáte 

jakéhokoliv egoistického člověka, jen ho sledujte: „Já jsem udělal to, já jsem, já, já, já.“ Pak 

se začnete na něho dívat - copak se s ním stalo? On se ani nestydí říkat věci, které by se 

neměly říkat. 

Toto ego se rozšiřuje v moderních dobách, kdy lidé říkají - líbí se mi toto, nelíbí se mi tohle. 

Co se ti nelíbí? „Nelíbí se mi takové sárí, nelíbí se mi tyto šaty, nemám rád toto.“ Ale kým 

jsi? Ty se sám nevidíš, vidí tě druzí. Tak co na tom záleží, jestli se to tobě líbí nebo ne? Ale je 

to velice běžné u mladých lidí, takhle mluvit - mám to rád. Je to znak úplného úpadku. ... To, 

jak se lidé dnes oblékají! A zjišťujeme, že jsou velice hloupí, protože - „mám to rád, tak co?“ 

Mají rádi cokoliv. 

Když budou chtít chodit po hlavě - „mám to rád, co je na tom špatného?“ Všechny možné 

nesmysly je ego schopné vysvětlit. Takže ti, kteří získají seberealizaci, to díky Bohu, tak či 

onak vidí - to je moje ego, které mluví. Co musíte dělat, je ovládnout svoji mysl. Ten problém 

přijde a zeptáte se, kde je ta soudnost, aby ego nerostlo.  



Protože jak jsem vám řekla, naše 

ego se rozvinulo kvůli reagování 

na věci a protestování vůči věcem 

a také hýčkáním podnikateli. 

Dobře, ať už je pro to jakýkoliv 

důvod, nebudeme provádět 

psychoanalýzu. Faktem je, že 

máme problém ega. Proč? Už 

jsem vám říkala, že když je balón 

naplněn mnohokrát, tak může být 

jednoduše nafouknut znovu. 

Naplní se při sebeslabším proudu 

vzduchu. A proto se bojíte: „Mé 

ego by se mohlo rozvinout a budu 

se jako balón pohybovat někde ve 

vzduchu.“ Ale toho se zbavíte tím, 

když budete vědět, že jste 

osvícené duše. Važte si sami sebe. 

Jakmile si začnete sebe vážit, už 

nebudete padat do žádných pastí ega. Važte si sebe! Musíte si říct - já jsem sahadža jogín. Jak 

se mohu chovat takovým způsobem, jsem přece sahadža jogín. Musíte si vyvinout určitou 

důstojnost a pak se budete stydět, když budete dělat něco hloupého. Protože ego vás ohlupuje. 

V tom je to. Absolutně. 

Když si vyvinete tu úctu k sobě - já jsem sahadža jogín, tak se nemohu chovat takovým 

způsobem - jsem sahadža jogín - když si to řeknete sami sobě, pak budete překvapeni, že 

důstojnost sahadža jogína vás podrží při zemi (v realitě) a nedostanete se do pasti ega. 

Rozviňte tu úctu k sobě a hned vás překvapí, jak do vás vstoupí skromnost, pokora. 

Ještě jednu hloupost dělají lidé - když vás žádají, abyste meditovali v čakře ádžně. Je to 

absolutně nesprávné. V Gítě se to píše, ale není to věrné. Nikdo by neměl být nucen 

soustřeďovat pozornost na toto centrum. Je zapotřebí směřovat pozornost na dveře. Jaký má 

smysl, dívat se na okno? Tím nemůžete projít. Musí se otevřít dveře sahasráry. Proto se nemá 

soustřeďovat pozornost na oblast ádžni. Mnozí z těch, kteří se o to pokoušeli, se zbláznili. 

Říká se, že když máte hříšné oči, máte hříšnou ádžňu. Máte své oči ustálit jejich zklidněním. 

Nejvíce uklidňující věcí pro oči je zelená tráva. Když jste realizovaní a mrkáte na někoho, 

může vás náhle začít bolet hlava nebo se můžete cítit, jako by vám právě vrazili do hlavy šíp. 

Můžete mít pocit, jako byste byli někým oslepeni. Je to tím, že vaše oči jsou důležité. 

Všechny neurózy se mohou vyléčit, když budete mít čisté oči. 

 

Pán Ježíš Kristus 



Oči realizované duše září jako diamant. Když nejsou vaše oči čisté, nemůže se přes ně 

projevovat váš Duch. Musíme se vzdát všech nečistot v mysli. Musíme si vážit svých očí. 

Každá lidská bytost má mít sebeúctu a každý si má vážit svého Já, které je duší v jeho nitru. 

Nikdo by člověka neměl ovládat, ať už náleží do té či jiné země, k tomuto -izmu či jinému -

izmu. Všechno toto bude rozdrceno pod vládou Boha. Nikdo nemá právo ovládat něčí duši. 

Buďte v centru a dívejte se na sebe. Podívejte se: vyzařujete lásku vůči jinému člověku? Když 

jste svobodný a bohatý, jak umíte milovat? Musíme vědět, jak ádžňu udržovat v pořádku a jak 

poslouchat. Podrobit se boží vůli. Poslouchat starší. Podrobit se sami sobě, nikoliv svému egu. 

Jen tak můžete dát do pořádku i druhé. Nejen lidské bytosti, ale Slunce, Měsíc, vítr a všechno 

na světě. Všechno můžete takovou ádžňou kontrolovat. Když víte, že se někdo chystá udělat 

něco špatného, vložte jeho jméno do své ádžni a on to neudělá. Je to trik pro realizované duše. 

Cokoliv chcete dát do pořádku ve své ádžně, musí být respektováno. Ale ve vaší ádžně musí 

být Kristus - vaše ádžňa musí být čistá. 

Když je vaše ádžňa v pořádku, pak jsou dokonale v pořádku i vaše oči. Kamkoli pohlédnou, 

nevyzařují nic než lásku. Pouze září vašich očí může Kundaliní stoupat, jen třpytem vašich 

očí můžete léčit lidi. Pouze svou září můžete přinést radost zničeným lidem - díky očím, která 

jsou oknem do vaší bytosti. 

 


