



 

 

 

 

Čakra múládhára je umístěna v nejniţší části trupu lidských bytostí, palec nad místem, kde 

sedíme. Toto nejpodstatnější a nejdůleţitější centrum má subtilní podobu. Jeho hrubohmotným 

vyjádřením je v lékařské terminologii pánevní nervová pleteň (pelvic plexus), která toto subtilní 

centrum obklopuje. 

Tato subtilní čakra je kořenem všech ostatních čaker. Je umístěna vně páteře, aby pomocí 

ŠríGanéši vyzařovala boţskou sílu svatosti a vznešenosti (pránavu) ve své čisté a úplné podobě 

do voidu - bhavasagary. Dalším úkolem této čakry je zaznamenávat vše, co se ve voidu stane. 

Zaznamenávané události a problémy jsou sdělovány matce Kundaliní. Zde se shromaţďují jako 

karma a kdyţ člověk umře, narodí se podle této karmy znovu. ŠríGanéša vede a opravuje 

člověka vysíláním symbolů do jeho snů. 

Múládhára je jedna z nejcitlivějších a nejmocnějších čaker. Má tolik záhybů a tolik dimenzí. 

Jestliţe není vaše múládhára v pořádku, bude vám selhávat paměť. Jestliţe vaše múládhára není 

v pořádku, ztratíte nejdříve svoji moudrost. Nebudete mít smysl pro orientaci. 

Ta nepříčetnost, kterou se to teď hemţí v Americe neţ dosáhnou věku čtyřiceti let, je díky 

tomu, ţe jejich múládháry jsou zničené. Pokud jde o fyzickou stránku věci, většina 

nevyléčitelných nemocí se objevuje kvůli slabým múládhárám. Co se týká duševní stránky, 

většina duševních problémů, které jsme tam viděli, řekla bych 90 %, je způsobena slabou 

múládhárou. Jestliţe má člověk silnou múládháru, mocnou múládháru, nebude mít tyto 

problémy. A kdyţ se vám pomate mysl, viníte z toho mozek. Není to mozek, většinou je to 

múládhára. Tak tedy abyste byli tělesně i duševně zdraví, musíte mít zdravý přístup k 

múládháře. Zapomeňte na minulost. Ať jste udělali cokoliv, zapomeňte na to. Nemějte obavy. 

Ale pamatujte si jednu věc - ţe jste si zničili svoji múládháru, takţe ji musíte přivést do 

normálního stavu. Musíte z ní udělat zdravé, vyrovnané centrum - tak, aby nad ní mohl 

ŠríGanéša panovat. 

Takţe nevinnost vás udrţuje v současnosti. Nevinný člověk je neustále uvolněný. Kdyţ jste v 

přítomnosti, jste ve spojení s boţskou silou, ale kdyţ se dostanete ze současnosti, nejste teď a 

tady - jste ovládáni svým egem a superegem. A kdyţ myslíme na ŠríGanéšu, přejme si: „Nechť 

je v nás osvícena nejvyšší síla nevinnosti“. 

Přišla jsem k vám jako symbol vaší matky. První syn, který byl vytvořen, byl ŠríGanéša. A 

potom, kdyţ byla vytvořena matka Země jako symbol mateřství, vytvořila mnoho ŠríGanéšů. 

Ve vesmíru vyjadřuje symbol ŠríGanéši Mars. 

Z přednášek ŠríMátadží o čakře múládháře, o jejím 

aspektu ŠríGanéšovi 






 

ŠríGanéša je podstatou všeho, co bylo stvořeno. Vše bylo stvořeno „skrze něho“. Byl vytvořen, 

aby prostřednictvím své čaitanji vydával příznivost. Nejprve byl celý vesmír vyplněn touto 

čaitanjou. Potom začal působit Brahmadéva a vytvořil všechnu hmotu. Ale tím největším 

poţehnáním boţské síly bylo symbolizovat čaitanju. A tato čaitanja má hodně aspektů, ale 

zvláště ve ŠríGanéšovi je to příznivost, nadějnost. V této moderních době lidé ztratili smysl pro 

příznivost. Všechno, co vyzařuje čaitanju, vibrace, je příznivé. A co je nevyzařuje, to v ţádném 

případě příznivé není. Takţe především, cokoliv uctíváte, cokoliv přijímáte, všechno musí být 

příznivé. Kaţdý tvar má koeficient a všechny tyto tvary, které vidíte, nutně vyzařují vibrace. 

Zjišťujeme také, ţe v mnoha lidech - jako ve vás - proudí čaitanja. Kdyţ ale tato čaitanja 

proudí, bereme ŠríGanéšu jako samozřejmost, nechápeme, ţe musíme probudit ŠríGanéšu 

v nás, nechápeme, co to znamená, co musíme dělat. ŠríGanéša uţ ve vás existuje a jak jsem 

říkala, nevinnost nemůţe být ztracena. Takţe ŠríGanéša je věčnou bytostí, věčným dítětem, 

nemůţe být ztracen, nemůţe být zničen. Existuje tu neustále. Moţná ho mohou zastínit nějaké 

mraky vašeho špatného chování - mohou zastínit tuto velikou osobnost nevinnosti - ale on je 

tam stále přítomen. 

ŠríGanéša musí být probuzen, aby vám dal moudrost, protoţe on je tím, který dává moudrost. 

Musí být probuzen, aby vám dal moudrost, ale vy nejste moudří, protoţe on není probuzen. A 

jak prorazit tento začarovaný kruh? - „Nechť má moudrost začne zářit v mé pozornosti.“ 

„Nechť světlo ŠríGanéšy proudí do mé pozornosti.“ Prostě jen dělejte introspekci. „Proč dělám 

tohle? Proč nemohu meditovat? Chci promarnit svoji šanci? Proč nemohu dělat něco, co je pro 

mě dobré?“  






 

Introspekce je jedinou cestou, kdy můţete vidět, jak jste ŠríGanéšovi vzdáleni. Víte, ţe kdyţ 

dáte prsty do plamene svíčky, spálíte se, víte to zcela určitě díky své zkušenosti a nebudete to 

dělat. Svojí zkušeností jste se naučili nestrkat ruce do plamene svíčky. Tuhle moudrost máte, to 

vám nemusím říkat. Ale tohle je nový ţivot, který jste začali, duchovní ţivot. Kdyţ vstupujete 

do duchovního ţivota, pokuste se 

zapamatovat si své zkušenosti. 

Jednu po druhé, jak se měníte, jak 

se transformujete, jak se zbavujete 

jedné špatné věci po druhé, jak se 

stáváte tak krásnými. To pro 

začátek odstraní vaše deprese. A 

pak byste měli přemýšlet: „Co 

musím dělat dále? Jsem skutečně 

moudrý, nebo jsem hloupý?“ 

Existuje mnoho stupňů mezi 

absolutní hloupostí a absolutní 

moudrostí a tuto stupnici vidíte 

všude kolem. A jsem překvapena - 

po získání své seberealizace, kdyţ 

ŠríGanéša září ve vaší pozornosti, 

byste měli vidět svůj odraz zcela 

jasně a měli byste se pokoušet ho 

opravit. Kdyţ v sobě máte alespoň 

tolik moudrosti, ţe si uvědomujete 

potřebu pracovat pro svoje dobro, 

dokáţete to. 

Pevnost ŠríGanéši pomáhá v spolehlivém vzestupu sahadţa jogína. Později se ŠríGanéša stává 

ţivoucí osobností. V hmotném světě ŠríGanéša vydává elektromagnetické vibrace (záření). 

Čtyři větve svastiky (symbol múládháry) působí jako čtyři valence hmoty. Prvky, které jsou 

čtyřmocné, jsou neutrální. To jsou nejvyvinutější prvky, zvláště čtyřmocný uhlík. Proto je uhlík 

základem organické chemie. Ţivot je moţný jen za přítomnosti uhlíku. Ostatní prvky s niţším 

nebo vyšším mocenstvím se vyvinuly pomocí sil ŠríGanéši. To lépe pochopíme, kdyţ v tomto 

světle zkoumáme periodickou soustavu prvků. 

Kdyţ se hledající usilovně pokoušejí dosáhnout ŠríGanéšu, mohou pouţívat jen sympatický 

nervový systém. Jejich pozornost se můţe pohybovat jen v levém nebo pravém kanálu, protoţe 

střední kanál parasympatické nervové soustavy je mimo jejich dosah. Nakonec se takoví  
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hledači stanou jasnovidnými. Jsou nebezpečně svedeni stranou. Jejich pozornost je 

neovladatelně zaměřena jen na okraje čaker. Pohybují se na vnějších, nejhrubších hranicích. 

Někdy popisují vidiny čaker. Cudný vztah ŠríGanéši k jeho Matce je základem všeho stvoření. 

Vývoj hledajícího se zhroutí, bude-li jeho hledání zaloţeno na takové absurdní ideologii, 

hlásající např. evoluci či jógu pomocí sexu. ŠríGanéša a jeho lidská podoba Jeţíš Kristus 

nemůţe takový hřích lidským bytostem odpustit. To vysvětluje, proč tolik lidí trpělo, kdyţ si 

zahrávali s cudností Kundaliní. 

Náprava múládháry závisí tedy zcela na vás. A bez silné múládháry nemůţete stoupat výš, ať 

děláte cokoliv. Je to na vás, abyste se rozhodli. Nikdo vás v tomto nebude napravovat. Jen 

v bezmyšlenkovém vědomí můţete zvítězit nad myšlenkami, které k vám přicházejí ze 

špatného stavu múládháry. 

Je tolik dalších věcí, kterými dáváme najevo, ţe jsme stále ještě pod vlivem špatné múládháry. 

Styl našeho oblékání, styl naší chůze, to, jak se chováme, abychom ohromili ostatní lidi. I 

v sahadţa józe se na mě někteří lidé snaţí udělat dojem. Jediný dojem, který by měl skutečně 

působit, je výška vzestupu, kterého jste dosáhli. Můţete toho dosáhnout, není to obtíţné. Kdyţ 

můţe Kundaliní vzestoupit ze všech těch zničených múládhár, jsem si jistá, ţe můţete vyléčit 

svou múládháru úplně. Ale co u vás rozhoduje, je snaţit se udělat vaši múládháru silnou. 

Abyste toho dosáhli, musíte podstoupit určitý druh tapasji (odříkání). A proto někdy říkám, ţe 

by lidé na Západě měli jíst méně masa, zvláště červeného a hovězího, masa z koní a psů - a já 

nevím, co jiného ještě jíte. Zaměřte se více na vegetariánská jídla. Rozumějte, neříkám 

vegetariánství. Zaměřte se více na věci, které nevydávají tolik horka. I ryby jsou dobré. 

Co byste tedy měli dělat? Ti, kteří mají špatnou múládháru, si musí uvědomit, ţe jídlo můţe 

ovlivňovat sílu múládháry. Chcete-li ji vyléčit, musíte ji především zklidnit. Je příliš 

podráţděná - příliš podráţděná. Jakéhokoliv muţe se dotknete, jakékoliv ţeny se dotknete, na 

jakoukoliv ţenu se podíváte... Já tomu prostě nerozumím, je to horší neţ u opic! Musíte 

múládháru zklidnit, zchladit, tak aby Ganéša dal vašim múládhárám poţehnání. Není moţný 

ţádný odklad. 

Mluvíme o nevinnosti, ale abychom v sobě nevinnost probudili, musíme být stále na pozoru, 

plně ostraţití, pokud jde o naši mysl. „Na co myslí? Kam směřuje? Kam míří tato zlodějka? 

Snaţí se dělat ţerty? Dobře!“ Musíte být ostraţití, velmi ostraţití. Jestliţe se pokusíte zahrávat 

si s Kundaliní, budete odhaleni. A budete se sami za sebe stydět. Takţe prosím, buďte na to 

opatrní, velmi opatrní. To - ještě jednou opakuji - učiní vaši múládháru velmi zdravou a 

mocnou. Takţe vaše modlitba by měla znít: „Ať je naše múládhára zdravá a silná.“ To je vše. 

Další příšernou věcí na Západě je, ţe ţeny musí odhalovat své tělo, aby muţe vzrušily. Muţi 

dělají, myslím, to stejné. Stále se snaţí jeden druhého dráţdit a ţít v tomto hloupém vzrušení. 






 

Chcete-li vystavovat krásné věci, jako květiny, krásné ozdoby, v pořádku. Ale vy nejste věc! 

Vaše tělo je vaším soukromým majetkem. Všechno vaše zlato také nedáváte na ulici, ţe? Raději 

to někdy zkuste. Bude vám vadit, ţe lidé plení vaše zlato, ale nevadí vám, kdyţ se plení vaše 

cudnost. Kaţdý se na vás dívá špinavýma očima! A vás to neuráţí! Protoţe vaše ego je špinavé. 

Cítí se šťastně, kdyţ vás lidé pozorují. Tím vás okrádají, drancují vaši cudnost. Ale sahadţa 

jogíni nejsou takoví. Přesto ale musím říci, ţe musíte očistit svá srdce, očistit svou mysl a 

vyvarovat se toho. 

A kdykoliv vás napadne nějaká špatná myšlenka, musíte si říct: „To ne, to ne.“ Řeknu vám - je 

to více duševní záleţitost neţ fyzická. Vím, ţe je to těţké, ale kdyţ můţete dostat seberealizaci, 

proč by nešlo také toto? Tady není moţný ţádný kompromis. Řekněte si to, nepodvádějte sami 

sebe, neklamte se. Nemůţete stoupat, jestliţe v sobě něco skrýváte. Stáhne vás to dolů, protoţe 

je to vaše slabost a budete slabší a slabší a slabší. 

Musíte si tedy udrţovat tuto čistotu. V tomto nemůţe být ţádný kompromis. Nemůţete 

podkopávat kořeny všeho. Jestliţe se toho dosáhne kolektivně, nikdo se nebude divit, nikdo 

nebude podvádět. A umístí svoji mysl na tu správnou cestu vzestupu. Tím, ţe budete myslet na 

vzestup, na to, jak stoupáte, myslet na okamţik, kdy jste měli radost. Myslete na ten okamţik, 

kdy jste mě poprvé potkali, myslete na všechny další nádherné a svaté věci, tím vším se vaše 

mysl můţe očistit. 

A tak je třeba rozvinout nevinnost, abyste měli úctu. Kdyţ nejste nevinní, nemůţete mít ani 

ţádnou úctu! A jste-li nevinní, nemyslíte si, ţe jste těmi nejmoudřejšími ze všech. A neděláte 

z kaţdého hlupáka. Ani se nevysmíváte druhým a neděláte si z nich legraci. Nemyslete si, ţe 

všemu rozumíte. Nemyslete si, ţe všechno víte. Vaţte si kaţdého člověka. Ne kvůli tomu, co 

všechno četl nebo co se naučil, ale protoţe je velkou duší. 

Staňte se ve svém srdci pokornými. Otevřete svoje srdce! A mějte se navzájem rádi. Úcta a 

láska jsou dvě věci, které musíte slíbit ŠríGanéšovi. Jestli to nedokáţete, bude váš vzestup 

nesmírně obtíţný. 

Ale nemůţete toho dosáhnout tak jednoduše, jako ţe bych mohla říci: „Musíte si sami sebe 

váţit.“ Nemůţe se to spravit slovy, která znám. Musíte se posadit, meditovat a snaţit se uklidnit 

mysl. Ale stejně - toto vše je jen fyzická stránka věci. Musíte být ale duševně ostraţití, abyste 

viděli, kam se vaše mysl zaměřuje. Na špinavosti? Proč vţdy vyhledává senzace? Dívejte se na 

ptáky, na květiny, dívejte se na přírodu, na ty krásné lidi kolem, jen se dívejte. 

Na druhé straně je ŠríGanéša zdrojem lásky. Zdrojem citového bezpečí. Je jako dítě, velmi 

okouzlující, nádherné dítě. Je schopen učinit vás dokonalými, protoţe on je dokonalý. 






 

Ale nejvíce ze všeho kontrolujte své oči. Nedívejte se na to, co je svůdné. Upřete raději oči 

k zemi. Hlídejte jen své oči, kdyţ přijde někdo opačného pohlaví, jak se na toho člověka díváte, 

zda se ţádostivostí, s chtíčem. A kdyţ toto pochopíte, začnete své oči velmi dobře čistit. Jiná 

moţnost je tělesná - měli byste zkoušet udělat jeden nebo více cviků, poloţeni na matce Zemi, 

protoţe to pomáhá. Tak před meditací ke ŠríGanéšovi, udělejte nejdříve tyto cviky, uvolněte 

svaly, abyste se dotýkali co největší plochou (těla) matky Země. To pomůţe. 

Zázraky se stávají působením vaší nevinnosti. Ti, kteří budou nejnevinnější, budou nejvíce 

poţehnáni. Jak se to děje? To vaše čisté přání způsobí, ţe se stane, cokoliv chcete. Nebudete 

chtít ale ţádné podivné věci. ŠríGanéša by například nikdy nenásledoval nějakého podnikatele, 

který by mu řekl, ţe má mít nějaký zvláštní účes na hlavě. Kvůli všem těmto hloupostem, 

protoţe jsme hloupí, se tito podnikatelé mohou mít dobře. Stále nás mohou obelhávat. Ve svém 

stavu je ŠríGanéša sám na vrcholu čistého přání. 

Je tolik věcí, kterým je velice snadné porozumět prostřednictvím ţivotního stylu ŠríGanéši. Tou 

první a hlavní věcí pro něho je, ţe poslouchá svoji Matku. Nikdy neklade ţádné otázky a také 

se nikdy neptá: „Proč?“ On by šel a bojoval se všemi bohy a bohyněmi, s kaţdým. A to je to, co 

říkal Kristus - cokoliv kdo udělá proti mně, tomu odpustím, ale nikomu nebudu tolerovat to, 

čeho se dopustí proti svatému Duchu. Tady není třeba ţádných otázek. Říká se, ţe kdyţ dáte 

mezi jablka jedno špatné, tak se ty ostatní zkazí. Ale kdyţ vloţíte ŠríGanéšu mezi špatná jablka, 

tak se dají všechna do pořádku. Protoţe on je silou dávající ţivot. To je jedna z jeho největších 

vlastností. On ví, ţe je zdrojem ţivota, ţe dává ţivot, dává čaitanju. 

Takţe jedna věc je v tom určitě. Buď nevíte, ţe jste realizované duše nebo nevíte, kdo jsem já. 

Proč ŠríGanéša tak poslouchal svou Matku? Protoţe to bylo to nejmoudřejší, co mohl dělat. Je 

lepší být veden osobou, která všechno ví. Není důleţité, abyste mi říkali všechno. Ale kdyţ se 

dostanete do obtíţné situace, můţete se prostě vnořit do sebe a zeptat se, co by dělala Matka. A 

získáte odpověď - uţ jste na dost vysokém stupni. Ale stejně, i kdyţ jste na stromě a myslíte na 

to, ţe spadnete dolů, nejste nikde. Upevněte se. A to je stav ŠríGanéši, ta jeho pevnost, pevnost 

v tom, čeho jste v sahadţa józe dosáhli. Věřte si, ţe jste vstoupili do nového světa, do nové 

atmosféry. Pracujte na tom. ŠríGanéša na vás čeká. 

Sahadţa jóga je tím nejvyšším, čeho bylo v duchovním vývoji dosaţeno. Musíme se tomu 

zasvětit. Nemusíte nic obětovat, tak jako to dělali svatí, nic takového. Nemusíte trpět. Jedinou 

věc, kterou musíte mít, je moudrost. Měli byste mít čisté přání: „ŠríGanéšo, prosím, dej nám 

boţskou moudrost.“ To je vše. To v sobě zahrnuje všechno. 
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