
 



 

 

 

Za prvé, a to je myslím to nejdůležitější, čemu musíte porozumět o své vlastní Kundaliní je, že 

seberealizace je sebepoznání. A vaši sebe-znalost vám dává vaše Kundaliní, protože když 

stoupá, zjistí, jaké jsou problémy vašich čaker. Kundaliní je čisté přání ve vás, které se projeví, 

aby vám dalo vaši seberealizaci. Před seberealizací Kundaliní odpočívá a vy v sobě pociťujete 

prázdnotu, neboť čisté přání není ještě naplněno. Dokud nedosáhnete svého sebe-uskutečnění, 

dokud se nesjednotíte se sebou samým, nebude se moci síla Kundaliní projevit. Budete neklidní 

a budete mít pocit, že jste ještě nenašli smysl svého života. Síla Kundaliní se proto musí 

zvednout. Kundaliní je nositelem vody - „Vodnář“. A toto je věk Vodnáře. Tak jak je voda 

důležitá! A voda je nositelem božské lásky, je to nejlepší nosič. ...Kundaliní je stvořena z 

božské vody. 

Říkáme, že je to čisté přání, ale nevíme, co je ta čistota. Znamená to vaše cudné přání. Nemá v 

sobě žádný chtíč, žádnou nenasytnost, nic takového. Tato síla je vaší vlastní matkou a je 

umístěna ve vaší křížové kosti. Je vaší vlastní matkou a ví o vás všechno. Je jako 

magnetofonový pásek. Všechno o vás ví. A je absolutní znalostí, protože je absolutně čistá. A 

jakékoliv čakry se dotkne, ví také, co je s ní v nepořádku. Ví to dopředu, je na to připravena a 

sama se plně přizpůsobí tak, abyste při jejím probuzení neucítili žádný problém. Když je 

kterákoliv čakra uzavřena, počká a dále pokračuje pomalu a otevírá ji. 

Kundaliní je prapůvodní síla, která je ve vás odražena. A ve vás, v lidské bytosti, je v podobě 

mnoha vláken energie, řekněme, jako lano. Tyto energie jsou spleteny dohromady a utvářejí 

Kundaliní. A těch sil je v lidské bytosti 3 krát 7, to je 21, umocněno sto osmi. Když je vaše 

Kundaliní probuzena, prochází energie jen jedním nebo dvěma vlákny a pak projde vaší 

fontanelní oblastí. Jenom jedním nebo dvěma, protože musí projít tím nejvnitřnějším kanálkem, 

který se nazývá Brahma nádí. Kanálky jsou spleteny dohromady jako vřeteno, protože vaše 

Kundaliní je jako vřeteno a tato nádí jsou také jako vřetena. Takže to nejvnitřnější nádí je 

Brahma nádí. A to úplně vnější je pravé nádí a druhé vnitřní je ida nádí (levé). Přes Brahma 

nádí začíná posílat tyto síly a tím uvolňuje centra. Uvolňováním center se také začíná uvolňovat 

sympatický nervový systém. A když se dostává do ádžňi, oči se začínají uvolňovat a rozšiřovat. 

Vaše oči mohou být jako mé, úplně černé, absolutně uvolněné. Pak můžete na člověku vidět, 

jak daleko je jeho Kundaliní. Když pronikne Kundaliní ádžňou, pak jeho oči budou zcela 

rozšířené a budou zářit. Pak vstupuje Kundaliní do sahasráry. 

Je to úplně čisté světlo vědění, lásky, milosrdenství a pozornosti. Tato energie je živou energií a 

ví, jak ovládat samu sebe. Ona myslí. Když vidíte semeno, jak klíčí, tak na vrcholu klíčku byste 

nalezli malou buňku, která ví, jak projít měkkými místy, jak obejít kameny a jak nalézt cestu ke 
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zdroji. Tato buňka, řekla bych, má v sobě, podle toho, jak se pohybuje, malou Kundaliní. Ale 

ve vás je ohromná síla Kundaliní. Máte zásobárnu milosrdenství, která může být osvícena 

Duchem. Máte zásobárnu lásky, milosrdenství a vědění a oceán odpuštění. 

Když lidé získají seberealizaci, nechápou, že musí růst. A proč nerostou? Protože nežádají o 

tyto energie. Když si člověk, který je realizovanou duší, řekne - měl bych být více milosrdný, 

mé milosrdenství není dost velké, moje starost o druhé není dost dobrá, jsem málo laskavý, 

využívám druhé, využívám jejich lásku, pak se tato energie uvede do pohybu a dá vám více 

lásky a milosrdenství. Když ale ve vašem vědomí nechcete růst, pak si řekne - dobře, je to 

polovičatý sahadža jogín - a nedá vám tu energii, která je ve vás uložena. Říkala jsem vám - je 

jich 3 krát 7, to je 21 a to na sto osmou. Takže jak obrovskou zásobárnu v sobě máte! 

Vaše Kundaliní, která je vaše matka, je tu tedy proto, aby se o vás starala, aby vás vyživovala a 

to tím, že z vás činí větší osobnost. Větší 

osobnost, širší osobnost, hlubší osobnost. 

O co bychom tedy měli žádat? Měli 

bychom žádat o tuto nádhernou, jemnou, 

milosrdnou povahu a pak vás bude 

Kundaliní vyživovat. Všechna její síla je 

silou lásky, ničeho jiného než lásky. 

Stejně tak, když máme růst a sahadža 

jogíni musí především růst, musíme dbát 

na to, abychom mluvili měkce, laskavě. 

Abychom byli ohleduplní. To je pohled 

zvnějšku. Ale když to začnete dělat zevně, 

energie začne téci zevnitř. Můžete říct: 

„Matko, když myslíme, tak je to jen naše 

myšlení.“ Ne. Pro takové myšlení bude 

energie přicházet z Kundaliní, protože ji o 

to žádáte. Cokoliv v sobě má, to vám dá, 

co v sobě ale nemá, to vám nemůže dát. 

Silou Kundaliní je absolutní čistota, 

příznivost, svatost, cudnost, sebeúcta, 

čistá láska, odpoutanost, starost o druhé, 

osvícená pozornost, a to vše proto, aby 

vám dala radost. Jako každá matka chce, aby její děti měly radost. Musíte provádět introspekci. 

Co chci v tomto životě? Měl bych být schopný milovat mnohem více lidí bez jakéhokoliv 

chtíče, nenasytnosti nebo očekávání. Pak do vás poteče tento proud abstraktní lásky. Dá vám 
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postoj svědka, klid - jak hodně věcí vám musí dát, díky nimž se stanete tak mocnými, tak hodně 

mocnými. 

Takže když mluvíme o světle Kundaliní, musíme pochopit, že toto světlo se šíří vaším životem 

i mimo něj a projevuje se velmi, velmi krásným způsobem. Všichni říkají, že sahadža jogíni se 

liší od jiných lidí - jejich tváře září, vypadají jako květiny, tak hodně lidí to říká. Jsou to 

uvolnění, krásní lidé. 

Síla Kundaliní, která je vaší vlastní matkou, musí sílit, musí se projevovat díky vašemu čistému 

přání. Když ve svých introspekcích, ve svých púdžách, ve svých meditacích pohlédnete na to, 

proč meditujete - že je to proto, aby v nás bylo probuzeno čisté přání milosrdenství a lásky - 

pak už jste v meditaci a už rostete. Vaše slova začnou vonět, váš pohled se napřímí, váš úsměv 

se stane spokojeným. Všechno, celá vaše bytost nebude vyzařovat nic jiného než dobrotu, 

spravedlivost, mír a nade vším radost. Probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud pro 

svoji bytost nechcete čistou kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat. A pouze v této 

odpoutanosti se můžete těšit druhými. Nic od nikoho nechcete, jen se lidmi těšíte. To znamená, 

že se prostřednictvím svého Ducha těšíte Duchem druhého člověka. Jen prostřednictvím svého 

Ducha se můžete těšit Duchem jiného člověka. A pak, jak víte, Duch je zdrojem vědomostí. 

Světlo Ducha je světlem lásky, milosrdenství, odpuštění, všeho. To všechno začíná zářit z 

vašich tváří. Může vám dát poctivost a víru v poctivost. Dává vám tedy víru v dobro, víru v 

čestnost. A není to jen kázáním, přednáškami nebo čtením bible - nic takového - ale 

uskutečněním vlastní zkušenosti. Řekněme, chcete jít do zahrady, prostě jen chcete jít do 

zahrady. A najednou zjistíte, že jste v zahradě. A pak budete vědět, že vaše přání bylo čisté a že 

to fungovalo. A pak nebudete vědět - šel jsem já do zahrady nebo zahrada přišla ke mně. 

Všechny tyhle věci se stávají, nazývají to zázraky. To ale nejsou zázraky, to je prací čistého 

přání, které je tak mocné. Prostě to uskuteční. A když se to takhle stává, pak v sobě vypěstujete 

víru. Takovou víru, která je ve vás, nemůže nikdo zpochybnit. Nikdo nemůže zpochybnit víru, 

která není slepá, ale která je založená na vlastní zkušenosti, která je ve vás upevněna. Když 

tomu věříte, stane se to. 

A zná vás velmi, velmi dobře. Pamatujte si všechno. Nemůžete ji obelhat. Zná vás velmi dobře. 

A proto říkám - musíme meditovat, abychom se dostali do bezmyšlenkového vědomí a tím 

dovolili Kundaliní růst - vy musíte růst. Až se stanete osobami plnými milosrdenství, lásky a 

všeho, pak teprve budete překvapeni, jak porostete do něčeho skutečně nádherného, do 

nádherného obrazu dokonalosti lidské bytosti. 

Kundaliní je vaše milovaná matka a vy jste její nejdražší, jediné dítě. Ona vás miluje více než 

cokoli jiného ve vesmíru a má zájem jen na tom, aby vám poskytla skrze vaše druhé zrození 

vrcholnou radost. Rodí se s vámi stále znovu a znovu a přebývá ve vaší múládháře, v křížové 



 



 

kosti (sacrum). Zaznamenává vaše problémy a čeká, dokud nepotkáte realizovanou duši jako 

gurua nebo nějakého sahadža jogína. Ti jsou oprávněni dát spontánní probuzení. Kundaliní vás 

nikdy nemůže poškodit, když však někdo neoprávněný vstoupí do jejího hájemství, zmrazí ho 

studem. Když se nějací falešní guruové pokoušejí působit na ni sexem, velice se ve svém nitru 

rozhněvá. Dovolí pak Šrí Ganéšovi, aby vyjádřil svůj hněv. 

Jednou ze sil prapůvodní Matky je prapůvodní Kundaliní. Je to jedna její část. Ona je 

samozřejmě nad tím. V lidské bytosti je odražena jako Kundaliní. Člověk by měl vědět, že do 

vytvoření každé inkarnace bylo vloženo hodně práce. Tolik toho při tom muselo být 

zohledněno. Byla v tom vždycky vize, jak při tvoření člověka může pomoci určitá inkarnace. 

Na Zemi jsme měli inkarnace různých úrovní a byly posílány s konkrétními představami, že 

musí dosáhnout určitého vzestupu v určitém čase. Ony všechny byly částí a součástí prapůvodní 

Matky. A všechny v sobě měly zabudovanou silnou Kundaliní. 

Když začnete myslet na mou Kundaliní, okamžitě se uklidníte. O ní nemůžete přemýšlet - hned 

se uklidníte. Jenom přemýšlením o některé z mých čaker se vaše čakry dají okamžitě do 

pořádku, ale musíte mít tu hloubku, ten protokol a bude to působit, nemusíte nic dělat, jenom 

myslete na mé čakry, na mou Kundaliní, to stačí, ale musíte v sobě mít tu hloubku oddanosti. 

Dokonce i teď jsou ještě sahadža jogíni, kteří pochybují - viděli všechnu tu práci, viděli 

všechno a stejně pochybují. Dostávají se k lidem, kteří jsou na okraji. A jsou také sahadža 

jogíni, kteří stále lpí na některých věcech, které nemohou změnit, ještě nezískali tu hloubku, tu 

odvahu, aby se změnili. 

Když používáte svou vlastní Kundaliní, musíte vědět, že ona sama má problémy. Prošla mnoha 

stoletími, mnoha stádiemi a mnohdy je velmi zraněna, velmi nešťastná a velmi slabá a pak 

nemůže stoupat. Když chcete, aby vám vaše Kundaliní dala všechnu výživu, musíte hlavně 

vědět, jak se odevzdat realitě. Když se naučíte, jak se odevzdat prapůvodní Kundaliní, pak se 

vaše Kundaliní dá okamžitě do pořádku. 

A vaším přáním by mělo být rozpuštění se v realitě. Začít se v ní rozpouštět. Člověk nemusí 

mluvit o odpoutanosti, o žádných ctnostech, protože ty přicházejí automaticky. Po seberealizaci 

se okamžitě dostáváte do svázanosti se svojí Kundaliní. Musíte se o ni starat a musíte se starat o 

sebe, musíte se plně identifikovat se svojí Kundaliní - a pak všechno správně funguje. Musíme 

vědět, jaké mantry máme používat a také se nesmíme stydět, musíme vědět, že máme-li 

problém, pak musí být tento problém vyřešen. Musíme také znát techniky. Vím, že někteří lidé 

znají plno technik, ví jak je mají používat a umí vést přednášky, ale mnohdy nemají otevřené 

srdce, jen dobře mluví a chtějí používat svoji řeč k tomu, aby se mohli předvádět. Aby mohli 

ukazovat svoje znalosti. Pak jsou lidé, kteří jsou dobří ve vibracích, dávají vibrace, ale bojí se a 

neví toho moc o technikách. 



 



 

Pokud skutečně chcete dosáhnout cíle svého duchovního vzestupu, musíte znát všechny tyto 

věci. A když chcete přeměnit svět, musíte vědět, že musíte být ideálními lidmi. Ale jít dále, k 

tomu musíte mít plnou odhodlanost a porozumění, že je to obrovská práce a ohromný úkol a že 

k tomu musí být ve vás probuzeny všechny síly. Musíte být nejprve plně vybaveni ochotou, 

ochotou sloužit božskému. Jakmile budete mít tuto ochotu, že - já nechci nic, chci sloužit 

božskému - pokud po tom budete skutečně toužit celým srdcem a plnou upřímností, vaše 

Kundaliní zesílí a úplně vás očistí. 
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