
ŠRÍ  MÁTADŽÍ  O  SAHASRÁŘE  –  ÚRYVKY  

Ú V O D N Í  K U R Z  M E D I T A C E  S A H A D Ž A  J Ó G Y  

Naštěstí, probuzením vaší Kundaliní a proniknutím sahasráry se všechny vaše vlastnosti, které se zdály ztracené - jako 
vaše nevinnost, tvořivost, vrozená zbožnost, milosrdenství a láska k lidskosti, vaše soudnost, moudrost, všechny tyto 
velké vlastnosti, o kterých jsme si mysleli, že byly ztraceny, se neztratily, ale stále přetrvávaly ve spícím stavu - ty se 
všechny, jedna po druhé, probouzí. Sami víte, co je pro vás dobré. Když ale stále chcete dělat něco špatného, můžete 
v tom pokračovat. Máte už teď ale světlo, abyste viděli, co je špatné a co je dobré. Vzestoupilo to ve vás, protože 
sahasrára se otevřela do nové dimenze vědění. Toto sjednocování lidské bytosti je pro sahadža jógu tou nejdůležitější 
věcí. Prostřednictvím pochopení, nikoliv inteligencí, ale prostřednictvím vašeho vrozeného pochopení přicházíte na 
to, že všechny lidské bytosti jsou stvořeny Bohem, Jeho vůlí. A my nemáme žádné právo touto vůlí opovrhovat. 

*** 
Tak nastává integrace všech čaker. Všechno, co děláte, musí být příznivé. Všechno, co děláte, musí být s plnou 
pozorností. Nic neočekávejte od nikoho jiného. Důležitá je jen vaše povinnost. Vy musíte naplnit svoji povinnost a 
musíte ji vypracovat sami pro sebe dokud nepochopíte, že je to vaše individuální bytost, která toho dosahuje, která si 
to musí uvědomit a která se musí integrovat s celým zbytkem. Jako například když něco říkám, nikdy to lidé nevezmou 
na sebe, vždycky si myslí, že mluvím o někom jiném. Nikdy to nevztáhnou na sebe. 

*** 
Dříve naše mysl řekla jedno, srdce řeklo něco jiného a mozek zase něco jiného. Teď stalo to, že se všechny tyto tři věci 
sjednotily a cokoliv říká mozek, je zcela přijatelné i pro srdce a je to zcela přijatelné i pro vaši pozornost. I vy sami jste 
se teď stali integrovanými. Když chcete vyzkoušet sami sebe, zkuste vyzkoumat - jsem integrovaný nebo ne? Cokoliv 
dělám, dělám to z celého srdce, nebo ne, s plnou pozorností, nebo ne? Viděla jsem, že děláte věci s plným srdcem, s 
plnou inteligencí, ale nemáte na tom plnou pozornost. Stále pozornost, která je první věcí, jež byla osvícena, plně 
nevyužíváte. Měli byste na tom mít plnou pozornost. Tedy - „musím dělat tuto věc s plnou pozorností.“ Jinak není 
integrace úplná. Je jen částečná. Tyto tři věci musí být úplně integrovány. 

*** 
A druhé sjednocení, které do vás vchází je, že všechna náboženství jsou zrozena na stejném stromu duchovního 
života, že musí být uctívána všechna náboženství, musí být ctěny všechny inkarnace, všichni proroci, všechna písma. 
Jsou v nich chyby, jsou tam problémy, ale ty lze opravit. A postupně začínáte vstupovat do subtilní stránky božskosti, 
abyste si uvědomili, že všichni tito lidé pracovali velice tvrdě, aby vytvořili prostředí pro sahadža jógu. A nelze 
opovrhovat žádným náboženstvím. 

*** 
 
Musíte se stát novými osobnostmi. Po seberealizaci, jak jsem říkala, se stáváte lotosy. Lotosy, které rostou z bláta. 
Stáváte se lotosy a ty se musí zbavit všeho mrtvého bahna, jinak nebudou vonět. Toho je třeba dosáhnout. Odhodit 
všechny ty okovy, které vás táhnou dolů, které nemají žádný smysl. Měli byste pochopit jako ty nádherné pučící 
lotosy, kterými teď jste, že celé to utváření bylo činěno tak opatrně, s takovou laskavostí, s takovou jemností. 
Především tedy musíme mít úctu k sobě. Musíme druhé milovat, mít k nim náklonnost a musíme mít úctu, tzn. 
musíme mít disciplínu. Musíme mít tuto disciplínu, protože když ctíte sami sebe, určitě svoji disciplínu vypracujete a 
budete ji moci používat.


