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o autorovi
Sn Chinmoy je současný duchovní Mistr a člověk hlubo
kého vnitřního miru. Narodil se v roce 1931 v tehdejším
indickém &-ngálsku a 00 roku 1964 žije v Ncw Yorku.
Upňmným hledajídm kdekoli na světě nabízí .Ce.1U srdceQ,
prostou a přitom jedinečně bohatou duchovní cestu, která
v sobě harmonicky spojuje divnou moudrost Východu se
západní dynamikou. Sri Chinmoy ukazuje, jak si skrze vnitřní
ticho meditace, lásku, radost a scbenabizeni uvědomit ve
svém nitru naši nejvyšší, všcnaplňující SkUlt!ČIlOSt, a k tomuto
hledáni přiná�í inspiraci a láskyplné povzbuzení prostřt:dnic
Ním stovek svých knih, pisni a obrazů, skrze koncerty medi
lační hudby i aktivní spon. a celý svůj žiVOI neutuchajíá
energie, tvořivosti a hluboké lásky.

Milí čtenáři,
věfíme, že vás tato knížka oslovila. Rádi bychom vám
nabkUi dalli knifní a hudební rituly Sti Chinmoye, kreré dait;z�
nete ve svém knihkupectví nebo si můžete objednal �

dobírku na adrese nakladatelstVí j\iADAL BAl, Sokolovská 76,
186 00 Praha 8.
• Meditace: Lidská dokonalost v Božím uspokojeni

Praktická a Jasně srozumitelná kn/ha pro zaláU!ČniJty

i pokrobJé.

OI::MJwje fatJ/I kollcenlmlllkh o ml'dilolnkh

cvilení a Mk odpovědi 110 m,who otázek ze široké oblasti
zkušeností, zfsk(mjchpfl nu.'filtoci. (261 stran, Kč 120,·)
•

KMdIa nwIosu

Tato čtendfi veliCe oblíbená Jm(i!w přináší téměř záz
račněprosté kUče k pravé a trvalé radosti u našem vnitřnj".
i vnějším žtrorě. Najdete 1/ nf fadu praktických rad, d�
tmených přiběhy a fnsplrnjfcfmi aforismy. Krť4-ný dáre&!.
a blízký společníkpro každý den. (187 stran, Kč 99,-)
Zahnda duše
Výjimeéná sbírka fXJvídek, pfibělui rl inspirnjřcích afi;
ri5mů, zachycujfcí nadla.sová poselstlJÍ lásky, soucitu, tmitř
•

ního mím a jednoty se světem a všemi bytostmi. Kniha je
doprovázená kresbami, krásná jako dál1!k.
(223 stran, Kč 139,-)

•

Na křidlcch střibmých snů

Jak můžeme rozluštit útrikovtlé sny, které k nám pn
duizejí? Tato sbírka otázek a odpovc.'díprovází čJenáře skrze
matoucí klbyrint, ukazuje, jak porozuml1 tjinlamu někte
rjt:h snů a také jak získat kontrolu nad drnhy snů, které
mA,",
(101 stran, Kč 69,-)
•

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace
100 inspirujících básní a aforismů ze

celkem
dvaceti sedmi tisic; v anglickém originále s českým překla
dem. Objednat sf můžete část 1 a 12. (J07 stran, Kč 55,-).
série

Medta
i ční
•

•

Flute Music for Meditatlon echo.flétna
(CD Kč360,-, MG Kč 200,-)
8eauty of a Oneness-Home indický stnmný nástroj
-

-

esraj
(CD KČ360,-)

Hodně míru, r.ldosti a štěstí vám přeje

nakladatelství Madal Ral
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Materský aspekt božského

Bůh je pro nás Matkou i Otcem, mužem i ženou. Síla
kunda]ini je silou Nejvyšší Bohyně, silou Božského Mateř
ského aspektu. Někdy chce malka se svými dětmi, které

rády vidí Malčinu sílu, hr:il nizné druhy her, aby se potěšila
pohledem na sílu svých dětí. Tehdy sescoupí dolů na jejich
úroveň, aby jim ukázala, kolik moci a síly mohou získat, jest.
liže se chovají správně a jestliže si vedou správně.
Dčti jsou oKouzleny a fascinovány.

Cílí: .Matka je silná,

Matka je tak mocná.a
Matka musí sestoupit hluboko dolů, aby ukázala svým
dčtem sílu kundalini. Předvádí některé zázraky a děti se
chtějí naučil, jak je dělat také. Matka tekne:"Dobte, naučme
se

nejpn'e tuto hru.· Pak ukáže svoji tJCivYMí Moc, nefvyš§í

Vědomí. Tehdy děti oněmí. Řeknou: ,.Ach, Matka, je tak
velká�' Pak se začnou cvičit v lásce, oddanosti a odevzdání.
Když spatn Matku v Její nejvygí Podobě, která je Její skute('-

II

noo Podobou, uvědomí si, že kundaJini síly nejsou ničm
í .
to jako hra s ohněm.

I když �užijeme kundalini sílu ke správnému účelu,
nebudeme schopni touto Ceslou nabídnout nekonečný

mír,

nekonečnou blarenOSl nebo nekonečné světlo. NeláIeží na
tom, kolik zázrakú předvedeme; osoba, která je uvldi, bude
potč!ena pouze pět minut a poté do ní vstoupí závist, pro
tože sama Nto sílu nemá. Když jí příště tuto snu neukáft.-me,
bude

se

vztekat a pochyOOv:at Bude si myslce, že naše

schopnosti jsou omezené, že můžeme dělat zázraky jen
někdy. Kundalini sna může činit všemožné zázraky, ale co
se rý� pozvednutí vědomí jakéhokoliv člověka není
schopná tOlO vědomí pozvednout

ani

O ct!ntimet:r. Proto

potřebujeme duchovní sílu, sílu, která pocMzí ocl NejvyMí
Bohyně a její nejvyšší úrovně.

Kundalini. MaIXil sna
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Srl Chlnmoy byl v únOn.l a bfeznu 1973 pozvdn
dr. jamest,'m Carsem, děkanem Katedry náboženských stu
dii � university, aby zde měl fodu pfednóšek
o

kundalinj józe. Následující čtyři kapiloJy jsou přepisem

těchtopřednášek.
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Kundalini jóga. Matka Síla

O>ceme následOVAl cestu
spát. Nesmíme

kundalini Pb')'? Pak nesmíme

spát ve svčtě temflO(y a noci. Svět tmy osla
schopnosti. Svět noci ničí ruk vnéjši

buje naše vnitřní

schopnost i . Když jsou oslabeny

naše vnitřní schopnosti, náš

život se st1vá ubohým. Kde mohou n3ŠC vnitřní schopnosti
bezpclně růst? NaSe vnitřní
růst pouze v srdci Matky

účinné naše vnČjší

schopnosti

mohou bezpečně

Síly, Kundalini. Kdy mohou být

schopnosti? Na� vnější schopnosti

mohou být účinné pouze tehdy leží-li u nohou Matky Síly,
,

Kundalini. Chceme se dál cestou kunda1ini jógy? Pak
musíme mít nezdalnou vůli. Musíme být stateční ve světě

Nevědomost způsobuje, že se
se cítíme nepotřební,
Síla Matky v nás se cíli nevyužita. Když se cítíme bezmocní,

neznalosti a nevědomosti.

cítíme bezmo cn í a nepotřební. Když

Matka SOa nás neúnavně povzbuzuje, pobízí a osvěcuje se
svým nekonečným Soucitem.
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Chceme

se

vydat ceSlou kunda1ini jógy? Pak musíme

milovat. Musíme milovat Matku v nás, milovat Matku před
námi a milovat Matku kolem nás. Matka v nás je odu.šcvnělá.
Matka před námi je krásná. Matka kolem nás je rTKx:ná.
Potřebujemc Matku Du.šc, aby hrála Kosmickou Hru Života.
Potřebujeme Matku Krásy, aby zpivala Kosmickou píseň
Života. Potřebujeme Matku Síly, aby tancovala Kosmický
tanec t.ivota. J Ira Života nás cncrgizu)c. Píseň Života nás
osvé<:uje. Tanec Života nás činí nesmrtelnými. Na� osvícení
patří světu, aby jc oslavoval. Našc nesmrtdnost náleží světu,
aby ji uchovával.
Chceme následovat

C('!,tu

kundalini jógy? Pak Matka

Síla musí být první volbou v n3ŠCm živOlě a musí být také
poslední volbou v našem životě. Když
na�í první volbou, strach

nás

se

božská Síla stane

opouští. Když se božská Síla

stane na§ poslední volbou, pochybnosti nás opouštějí.
Opou�tí·1i nás strach, stáváme

se

tím, čím jsme býl chtěli:

božskými bojovníky. Opouští-Ii nás pochybnost, stáváme se
tím, čím jsme původně byli: univerzálním Já.
Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak musíme
álit, že každá vtcfína našeho života je důležitá, stejně jako
celý rok. Musíme si uvědomit, že každý rok je naplněn tolika

pňležitoslmi, kolik je v ném vteřin. Každá \'teřina nás nese
bud srnb"cm k realizaci nebo k zoufalství. Každý rok nás
KJJndalini. Matka SIla
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vede bud směrem k Trall&."Cfidentálru Pravdě nebo k pro
pastnému klamu.
Pt;lvc!a nám říká, že jsme vybranými dělffi Boha. Potře
bujeme Boha, abychom dosáhli Nejvyššího a Bůh potřebuje
nás,

abychom Nt!jvyMí projevili.

nástroji smrti a že nás smrt neodvramě volá. Všepřesahující
Pnmia nás volá k sobě. Propastný klam se nás snaží vyděsit.
Když n�s Všepřcsahujíd Pravda zve, cítíme, že nciSme
nikým jiným nd NcjvyMím samým. Když nás désí propastný
klam, dtíme se být věčný mi otroky nevědomosti, neznalosti
a zániku.
Chceme následovat cestu kunda1ini jógy? Pak to, co
potIebuj<.>ffie, je čistota v každé myšlence a v každém činu.
tisl:ou myšlenkou vždy

stavíme

nejpevnější a nejroz.lehlejši

palác lásky a naplnění. Nečistou myšlenkou nejpevně}ši
a nejrozlehlejší paláce lásky a naplnění bořime a srovná,
váme se zemí. Když cítime, že jsme stvořeni Bohem a určeni
pro Boha, mťvír.ímc možnus! U02ení čislé a božské myš
lence. Cítíme·li, žc patříme nepoznatelné nevědomosti,

llC\-'ědomosti známé i newámé, otevíráme dvefc nečistému
a nebožskému m�lení. S čistým činem se stáváme ochránci
iivota svéta snažícího se o zdokonalení. Ne&tým činem

se

stáváme ni�iteli života celého svčta.
Chceme následovat cestu kundalini jógy? Pak si
Kund.alínijóga. Matlr.a Sila
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musíme uvědOmit, že naší podstalOu )c síla Blaženosti Nebe
a smyslem na.�ho bytí je sila Mim Země. Se siloo Blaženosti
začínáme. Se silou Mim končíme.

14. útlOra 1973

Kundalini. MaIXa Síla
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Prána a síla taker

Prána
Kundalini jóga je jógou prány. Prána ;e ŽiVOUlí energie
a ž;vouú podstata vesmíru. Existují tli hlavní kanály, kterými
tato životní energie proudí. Tyto kanály jsou idá, pingalJj
a sušumna. V sanskrtu

se

kanály nazývají nádí. ldá, pingalá.

a sušumna jsou uvnitt na�ho jemného fyzického těla, niko
liv hrubého fyzického. ldá rozvádí životni energii v levé části
těla, pingalá v prdvé části tčla a sušumna středem páteře.
Nejdůležitější z t&hto tn nádi je sušumna. Přiiímá ncuslálý
tok životní energie z univerLálního Světla vědomí. Mezi
jdou, pingalou, zodiakem a planetami exislUje vnitřní spo
jení.

ldá má zvlHtoí spojení s Měsícem a planetou Merkur,
proto je její hlavni kvalitou chlad a temnost. Pingalá je spo
jena se S!unCl,."IIl a Marsem, prom se vyznačuje
a dynamickým teplem.

23

ým

mocn

Idá ovládá levou nosní dírku. Pingalá ovládfi pravou
nosní dírku. Když vdechujeme a vydechujeme pfcvážně na§
levou nosní dírkou, měli bychom vědět, že je to idá, kteci
pr.Kuje. Když vdechujeme a vydechujeme hlavně rWí pra
\'ou nosní dírkou, pracuje pingala. Když jsou obě nosní
dírky činné steinomčmě, znamená tO, že sušumna hraje
dobře svou roli. Nčkdy

se také

stává, že idá vdechuje a pin

galá vydechuje.

čakry
ldá, pingalá a sušumna se protínají na ksti nizných mis
t..'Ch. Každé tOlO místo prolnutí vytváří centrum. Tato

místa

jSou zaoblená jako kola. indická duchovní filozofIe nazývá
(jto centra &Jkry. Také

se

jim říká 100OSY, pl"Q(ože vypadají

pko kvěry lotosu. Těchto šest

o:nter,

jak pravděpodobně

víte, se nazývají múladhára, svádhišthá'ltl, manipura,

aná

fiata, višuddha a ádhía. Existuje je!tě jedna čakra, kteci se
nachází uvnitf mozku, a
v

ta se

nazývá sahasrára. Protože leží

mozku "jl ne u pátere, k Q&3.tnÍffi šesti centrům se nepočítá.

Vedle těchto šesti čaker existuje v jemném fyzickém tčle
mnoho dalších ;emných čaker. V koleni máme čakru,

dokonce v prstech na nohou a v plStech na rukou. Ale tyto
akry jsou �í a VČlŠinou nejsou zmiňovány.
Korenová čakra, či 1000s múladhára, je znázorňována
Kundalini. MaUo;a Síla
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jako lotos se tl)'nni okvětními plátky, kleré }sou zbarveny
L1:rveně a ornnŽQvč. Slezinová čakr.t, svádhišthána, má šest
okvětních plátkú. Tyto plátky jsou ornnžové, modré, zelené,
fialové
barvou této čakry. Pupeční čakrn, manipurn, má deset okvět

ních plátků. Jsou růžové, ornnžové a zelené. Srdeční čakra,
anáhal3, má dvanáct okvětních plátků. Její barvou je jasně
zlatá. Hrdelní centrum, locos viš'uddha, má �ct okvět

ních lístkú modré a zelené barvy. čelní centrum, ádžňa, má
pouze dva okvěmí lístky. Ale uvnitf každého z nich

se

nachází daBích �tytict.1. osm okvěmích plátků. Mají růžovou
barvu. Korunní centrum, sahasrára, má 1000 plátků, nebo
přesněji 972. Obsahuje všechny barvy, ale prevládá fialová.
Univerzální Vědomí se projevuje jako Hudba Vesmiru.
Z každé takry, ve které je shromážděna životní energie

z univerzálního Vědomí, vychází určitý tón. V sahasráře

se

vytváří tón zvaný šaddi4 �i .sa". V západní hudbě se nazývá

rlšava nebo.ri", éemuž vy říkáte
gandhara či ,ga�, nebo-li ,mi".
madhjama �i .ma", tedy Ja". Z manipury

"do�. V ádžňa čakfc zní

,Te". Z viš'uddhy vychází
Anáhata vyluzuje

zní pančama či .pa", což je .sol". Ze svádhi�thány se vyrván

dhaivala neboli .dha", jenž nazýváte )a".
vytváří nišada či .ni', který se nazývá .si".

Z

múladháry

se

Existuje sedm světú, které odpovídají těmto sedmi čak-

Prána a sIa ťaker
25

rám. Múladhára odpovídá Bhúrlóce, svádhišthána Bhubar

Mw, manipura Svarlóce, anáhata Džanalóce, višuddha Tapa16ce, ádžňa

Maharlóce a sahasrára odpovidá Satjalóce.

Každý svět má své vlastní symboly. Symbol Bhúrlóky je
země, Hhubarlóky voda, Svarlóky teplo, Džanal6ky vzduch,
'fapolóky éter, Maharlóky energie a Satjalóky nekonečný
prostor.
V každém centru přebývá jiný aspekt, teŽ je projevením
Nejvyšši Matky. Tyto mateřské síly jsou známé jako Brahmí,

paraméšvari,
a

Kaumari,

VaišnaVÍ,

Várahí,

lndrání

Čamunda. Každá má svůj vlasmí zvláštní význam. Brdhmí

je mateřskou silou, která ztělesňuje a prostupuje nekoneč
ným prostorem. Vládne všcm č.akrám.

Br,jhmí

přebývá

v sahasrářc čili mozkové čakře, kde se nachází tisícikvětý
lotos. Odtud ovládá centra, která se nachází níže: ádžňa

čakru, višuddha čakru, anáhata čakru, manipura čakru, svád
hišthána čakru a múladhára čakru. Paraméšvarí se nachází
v ádžňa čakře, v éclním centru. Ádžňa odtud řídí takry
nacházející se pod ní. Kaumarí je ve višuddha čakře, hrdel
ním centru a ovládá čakry nacházející se pod ní. Vaišnavi

prdcuje z anáhata čakry, srdečního centra a vládne centrum
pod sebou. Varahí, klerá zůstává v pupečním centru, ovládá
nižší úrovně: manipuru, svádhišthánu a mUladháru. Indrání

Kundalini. Matka Sila
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řídí svádhišthánu ve slezině a múladhin 6dn _ �
pátere. Camunda ovládá pouze úroveň múladtWy.
Každé centrum má také své vládnouci božstvO, kosmic
kého Boha. Bt3hma je vládnoucím Bohem múladháry.
Rudra ;e vládnouám Bohem svádh�thány. Vi!nu vládnou
ám Bohem manipury, Íšvara vládnoucím Bohem anáhaty.
Sadášiva: je vládnoudm bohem višuddhy. Sambu je lloht-m
ádžňa Čd.kry. A Paramašiva je vládnouám Bohem sah asrnry.
Tato centm mohou být otevřena rUznými způsoby . Obvyklá
metoda těch, kleň praktikují kunda/ini jógu, sfX>ČÍvá v silné
koncentraci na každé centrum a v nanejv� odu�nělém
vzývání Matky Síly nebo vládnoucího božstva. Všichni sku
teční duchovni Mistň říkají ze svých m.ihfuMích zkušeností,
že je le�í nejprve si otevřít srdeční centrum Ol teprve potom
se pokusit o OIcvfení dalších center. Jestliže si někdo otevře
srdeénI centrum jako ptvru, neexislUje pro néí praktkky
žádné riz.iko. Ale začne-li jedinec s múladhárou, svádhišthá
nou nebo s ádžňa čakrou, je to velmi nebezpečné. Existují
však hle<Jající, kteří tuto metodu vúbe, nCjX>užívají. Nestard.jí
se lota o okulmÍ silu, ale starají se pouze o Boži Lásku,
Světlo a Pravdu. Naučí-Ii se meditovat nanejvýš oduševněle
a ve své meditaci učini podstatny pokrok, tehdy se tatO
cenU"a otevlrn;i samo\'oIně. Mohou se otevřít také bez medi-

tace, pouze jako dar Boží Milosti, Milosti Absolutního Pána
Nejvyššího.
Jestliže se tato centra otevřou bez řádného pn:>Či&ění,
setká se hledajíó s velkou bolestí. Je [O jako hrát si s ohněm

nebo ostrým nožem. Může tak zničit druhé nebo může zničit
.s:im sebe. Musíme si uvCdomil. že zázraené sny, které jedi
nec získá, když

se

tato centra otevřou, nejsou vlastně ve

vnitřním světě vúbcc zázračné nebo neobvyklé. Síly, které
získá, jsou naprosto přirozené. Duchovní Mistři tyto síly
používají ve vnitřním světě neustále. Zde ve vnitřním �;větě
jsou no�lní a běžné. Pouze když se používají na fyzické

úrovni, z.d:ijí se neobvyklé a zázračné.
Kterýkoliv pcavý duchovní Mistr může (yIo síly vlastnit
a nemusí být ani n�iho řádu. tlovčk nemusí být ani vel
kým hledajícím. Někdo, kdo vede nonnální, obyčejný, nedu
chovní život, si tyto síly může rozvinout také.
Y Indii jsem se setkal s několika hledajk:imi - nemohu
je nazvat upnmnými hledajícími - kleři měli okultní nebo
kundalini síly. Ale většinou je zneužili. Otevfeli si třetí oko,
aby se dozvěděli, co si o nich myslí dívky. Takový nesmysJ.
Toto třet.í oko mohli použít ke zničeni svých tmavých, tem
ných a ncástých my!lenek. Měli tu schopnOSl, ale nevyužiJi
ji. Také jsem znal někoho, kdo použil svou okulmí sílu, aby
v noci strašil své nepřátele a nutil je následující ráno dělat to,
Kundalini. Matka SIla
28

co

chtěl, aby dělali. nm, že použil okultní snu, své deH oko,

udělal ze svých nepřátel otroky. Mohl však své třetí oko
použít, aby poznal Hati vůli

ve

vlastním živQ{ě a v životě

druhých. Kdyby to byla Boží Vůle, aby uspBiI něčí duchovní
pokrok, pak by mu sv}'lIl tielím okem mohl pomoci. Pokud
se

kaidé centrum lXluživá správně, nabízí něco zvlá.šutího.

Stává se skutečným pomocníkem Vnitřního Konnidelníka
v nás a přínosem pro celé lid.,tvo.
Chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že otevreni center
neznamená realizaci Boha. Otevření č.tker nemus{ nezbymě
předcházet realizaci Boha. Ne, vůbec nel Realiz.ace Boha
nel1Ú nK: společného s otevřením center. Nehledě

na

to,

kolik center má jedince otevřených, dokonce i když si otevŤe
�h sedm, neznamená to, že je na pokraji realizace nebo
že je realizovaný. Z nejvyMího duchovního hlediska je Q{eví
ráni t-...ker jako hra, kterou si hraje matka se svými dětmi na
hřišti. Děti mají rády hry a matka jim ukazuje své schopnosti.

Není

10

jejl pýcha, její ;e.šitn05t. Ne. Matka pouze vi, že to

děti pobaví. Múže dětem udělat trochu radosti, dát troChu
potěšení, a tak s nimi hra;e tyto hry. Hlavními hráči jsou Pán

Šiva z ůrovně sahasráty a jeho partnerka Šivaní

múladháry, kde kundalini

tvrdě

z

úrovně

spí. Když si ve vnitřním

SVČf.ě hrají.se svými dětmi, oku/mí síly zatínají pracoval.

Múladhára., kořenová čakra
Dosáhne-li někdo mistrovství nad centrem múladhára,

může se stát neviditelným, kdykoli se mu zlíbí. Může překo
nat všechny nemoci. Může se dozvědět cokoli chce a objevit

cokoli chce. Pokud touží získat Boží Soucit, Boží Světlo,
Boží

lásku, je schopen to duká7..3.t Ale jestliže používá tuto

sílu, aby se dozvěděl,

co

se děje v myslích druhých, netXJ co

se děje v jejich vnějším životě, nebo pokud ji někdo používá,
aby se ze zvědavosti dozvěděl, jestli začne třetí světová
válka, pak tuto sílu zneužívá.

Kdyi človčk, který ovládá múladhám čakru vidí, "Že
někdo má určitou nemoc, musí vědět, zda si ten člověk tuto

nemoc zasluhuje, nebo zdJ. je to výsledek nepř.itelských

:-;il.

Pokud udělal něco špatného, pak si přirozeně zaslouži
podle zákona Kanny odplatu. Ale nepochází-Ii nemoc ze
zákona Karmy, ale spíše z útoku něiakých nepřátelských sil,
a pokud je Boží

Vůlí, aby jeho nemoc byla vyléčena,

duchovní člověk, který má luto schopnost, by ji měl přiro
zeně vyléčit. Ale dělá-Ii 10 z vlastní libov ůle

nebožsky a [Xmze

se

,

nebo jedná

předvádí, tehdy porušuje kosmický

Zákon. Sice tu osobu vyléčí, ale jcho lécDa se nakonec obrátí
jak proti léčiteli, tak proti nemocnému samému. Prospěje to
pouze jejich nevědomosti a sebedestrukci. Proto musí léčitel

vědět, zda je Boží Vůlí, aby ten člověk byl vyléčen. Pouze
Kundalini. Ma&..a SIla
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tchdy mUže léčit, v opačném případě má zůstat tichý a nedě
lal ni<:. Možná se ptáte, jak může nechal sebe nebo někoho
jiného trpěc a pň::sco nic nedělac? Pokud má velmi velké
srdce, nechť jde hluboko dovnitt a pohlédne, kdo je ten,

který ve SIWIC.'OlOSli

trpí uvnitř a skrze toho člověkJ. Uvidí,

že je to llůh, který úmyslně prožívá zvláStní zážitek uvnit1
a skrze něj.

Svádhišthána, čakra sle-,liny
Když jedince ovládá svádhclthánu, ovládá sílu lásky.
Miluje každého a je milován každým; mun, ženami i zvířaty.
Je to právě zde, kde lidé velmi často scházt.;í z �y Světla
a Pravdy. Božská láska je rozpěti a rozpětí je osvkení. Láska
může b)1 vyjádřena jako rozpětí na�ho božského uvědo
mění, nebo se m(tže projevit jako požitek. Když se centrum
svádh&hána otevře, nižší vitálno, sexuální síly se pokusí
snížit vědomí hledaiícího. Ale pGkud může v té chvíli snést
shora z anáhaty, ze srdCČtlího centra dostatečnou čistotu,
pak se tyto nt-'čistoty přemění na či.stOl:u.

A

čist(){a s e

postupné přemění n a neustále naplňující a navěky trvající
Bot$kost. Nedokáže-li vhl snést dolů BotsktlSl, pak může
nastat zkáza, zkáza života hledajkího. Nižší viláloo jI..."'ťiná
nanejvý!i prudce a mocnč a někdy se stane h<miffi než nižší
vitálno obyrejných lidských bytostí. Běžný člověk si neužívá

vit:ilního živol;1 sttiným způsobem, jako nčkteří hledající
poté, co si Otevřeli svou svádhišthánu.

Manipura., pupečni čakra
Ovládá-Ii někdo {oto centrum, překonal bolest a utr

pení. Nehledě na to, ro se

v

jeho živOI:ě stane, nebude se

cítit smutné a bídné. Ale toto centrum může vytvářel pro
blémy stejně tak, jako svádhišthána čakJ"d. Toto cenli'Jffi je
nebezpečné. Pokud člověk zneužije snu z čakry

man

ipura

,

může způsobit utrpení druhým, a uk na sebe přivolat Jdatbu
světa. T01.o centrum, ste)ně jako ádiňa čakra, může jedinci

ukázat, jak procházet vitálním světem a vstUpoval do jem
ného světa a vyMích rovin. Ukazuje mu, jak po smrti pře

chází z jedné úrovně vědomí do druhé. Toto cenlrum také
dává schopnost transmutace. Jedinec může zvětšit ph."dmét
nebo ho zmen�it do nepatrných rozmětů.

Zároveň má toto

centrum léčivou sOu. Jak jsem již zmínil předtím, jestliže
nčkdo umí využíval tUlO sílu v

u lad u s Boží Vůlí, pak se

so

stane opravdovým požehnáním. Ji nak zosobňuje prokletí.

A.náhata. srdeční centrum
Zde se nachází

neuvěřitelná síla. Hledající, který ovládá

anáhatu, má volný přístup do obou světll, jak viditelného,
lak neviditelného. tas se mu podřizuje, prostor se mu

Kundallf"ri. Malkil SIla
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podři-

zuje. Používá-Ii toW centrum, muže ve 1>"Vém jemném těle
cestovat v několika vteřinách do kterékoliv části světa. Ale
pokud to udělá, vystavuje se velkému riziku. Pl'edpoklá
dejme, že cht"e okullné a duchovné cestovat do Evropy, aby
viděl, co se tam dqe. Jestliže k tomu nedostane potřebné
svolení od ostatních center, nebo ostatní centra nespolupra
cují, tehdy lato centra nemusí duši dovolit, aby se vrátila
zpátky. Znám řadu případu z Indie, kdy jogíni opustili svá
těla skrze srdeční centra, aniž by požádali o pomoc nebo
svolení, a dokonce aniž hy ostatní centr. infonnovali. Cítili,
že QSlallli centra lIetn3jí lY samé schopnosti jako srdeční
centrum, a proto použili srdeční <.."Cnuum. Tehdy ostatní
centra. začala žárlit. Žárlivost existuje všude, ve vněj.ším světě
i ve vnitřním světě. Dokonce kosmičtí oohové žárlí. A tak,
protOže ostatní centra začala lárlit, ncdovolUa duši vrátit se
zpěl. Proto pokud někdo používá tuto silu, musí nejdříve
požádat o svolení Vnitřního Konnidelníka. Jestliže Vnitřní
Konnidelník svolí, tehdy ostatní centra nemohou udělat nic
špatného, protože Vnitfní Koonidelník má nekonečné více
sily než ony.
V centru anáhata mutere zatít nejhluMí blaženosf: jed
noty. Mužete prožívat čistou radost. Kdokoliv se podívá na
květinu, muže dtit čistou radost, ale intenzitu radosti, kterou
květina ztělesňuje, všichni zažít nemuteme. Otevřete-Ii si
Prana a sila Laker
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vaše srdeční centrum a podíváte se n3 květinu, veškerá
krása, kterou má, se stává vaší. Pokud se hlt.-dajícf podívá na
širý oceán, určitě udlí uvni tř svého srdce rozlehlý oceán.
podívá·li se na širou oblohu a Vsloupí

do ní, stane se

oblo

hou. Cokoliv rozlehlého, ástého, božského, jemného,

co

vidí, může okamžitě cítit jako své vlastní a stát se tou věcí.
Neexistuje žádná zejíá propast mezi tím, co vidí a tím, čím

íe. Prostě se ve svém vědomí stáv;i tím, co vidl.
Není to představivosl. Zdaleka ne. Jeho srdce je božské
srdr.:e a ztělesňuie univerzální Vědomí. Duchovní srdce není
srdcem, které se nachází v našem lidském těle. Duchovní

srdce je větší než největši. Je větší než samo univerzální
Vědomí. Vždy tikáme, že nemůže existovat nic nad univer�

zálním Vědomím, ale

10 je chybný názor. Srdce, duchovní

srdce, hostí univerzální Vědomí. Toto centrum je velmi bez
pečné, když se používá ke sjednoeení s rozlehlostí a krásou

přírny.

Vl1uddha. hrdelní čak.ra
Ten, kdo ovládá viŠUddhu, má schopnosc nabídnout
světu botské zprávy. Univerzální podstata. mu odkrývá svá.
věky sJuytá. tajemstvi. Zde se příroda klaní hledajícímu.
Může ZŮStat navždy mladý. Vně�i svět se mu podřizuje.
Vnitřní svěl ho objímá. Dostáváme �Iství z různých

Kund.3lini, /"v1at/<.a Síla
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úrovní vědomí, ale když dostaneme poselství z centra
višuddha, je

10

poselství ;emné a věčné. Otevře-li se

1010

centrum, můžete obdtŽet pnmé jXlSelství od Nejvyššího
a stáváte se ústy Nejvyššího. Mů.žete se stál básníky, zpěváky
nebo uměld. V�hny formy umění se vyjadřují skrze loto
centrum. Toto centrum ;e otevřené u mnoha lidi a pracuje
v souladu s mírou svého otevření, podle stupně vývoje
jedince. Je v něm velmi málo rizika. Je 10 jc;!mné Q..'1ltrum,
nezasahuje do druhých center a ostalní centra ho nechávajf
v klidu.

Ádžňa, čelní čakra
Ten, kdo ovládá ádfňa čakru, ničí svou temnou minu
lOSl,

nanejvý.!i

budoucnost

a

naplňujícím
projevuje

způsobem
přítomnost.

urychluje
Jeho

zlatou

psychické

a okultní síly vzdorují všem omezením, jsou nekonečné.
Ádžňa čakra, která )e umístěna mai obočím a kousek nad
ním, je tím ncjmocn�ím centrem. První věc, klerou jedinec

udělá je, že když si olt..>vie třetí oko, olevfe-Ii si ho správné,
zničí svou neosvícenou, neaspirující a neoožskou minulost.
Nyní něco vidíme a zažíváme. V okamžiku ote\1ení tohoto
centra probíhá společně vidění a stávání
stáváním se a stávání

se

se.

Vidění samo je

je viděním. Z tohoto důvodu aspi

rant, který má otevtené třetí oko, chce zničit své vzpomínky.

Prána a sIa ťaker
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PředpokMdejme, že se v tělO inkarnaci někdo stane jogínem.
Když se podívá zpátky do svých minulých živoru, vidí, že
byl zlodějem nebo něčím hodím. Protože již nechce zaživat
znovu stejné zkušenosti, pokusí

se MO část své minulosti

zničit. Nyoí má na to silu.
Když

jedinec realizuje Boha, minulost se automaticky
řekl, když si někdo Otevře Treú Oko

vymaže. Jak }sem již

nebo realizuje Boha, jeho temná, neéistá nebo nebožská
minulost, která �tě

nebyla kannicky odčiněna,

se naráz

osvítí a vynuluje. Ve chvOi realizace Boha nastane osvícení.
Je to jako vyjít 1. tmavého poko;e do OSvětlené místnosti. Kde
byla předúm samá temnota, nastává světlo. Realizace Boha
;e okamžité osvíceni.
S ádžňa čakrou se �í minulost a budoucnost je možné

přenést do bezprostřednosti dneška. Pokud se někdo dozvi,
že 1.3 deset Ie\ něco udělá, dosáhne něčeho nebo do něčeho

vroste, tehdy toho za použiti třetiho oka může dosáhnout již

dnes. Nemusí čekat deset, patnáct, dvacet let.
Někdy však může být nebezpe6lé, když

se

budoucí

výsledky vynesou na světlo dříve. V urtirých pnpadech se již
mnohokrit stalo, že budoucnost byla velmi jasná, velmi oza

řující. Ale když se

budoucnost snesla přímo do okamžiku

dneška, obrovitost výsledku hledajícího zmáua a vyděsila.
Hledající je jako slůně. Jeho síla roste a za deset let bude

Kundalf1i. Matka SIla
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velmi silný. Ale přijde-li la sna v současnosti, nemusí být
u hledajídho ještě vyvinula vnillní vnímavost. Sila pficháú,
ale nemůže být přivedena pcxi kontrolu nebo nemůže být
udrtena v bezpečné ná�. V takové dm1i se síla sama
chová jako nepřítel a ničí člověka, který ji vyvolal. Je tedy
nebezpečné, přenesete-Ji budoucnost do přítomnosti.
Nechť pfílOmnost roste a hraje svou roli. Minulost svou
roli

jit sehrála, nyní

chce hrát přítomnost. Pouze když Bůh

chce, aby v některých připadech dělal hledajíd velmi rychlý
pokrok, místo aby �I systematK:ky, je možné běžet extrémně
rychle. Je to jako když srudent chodí do �koly. Někdy student
nemusí vychodit vkchny třídy matefské �oly, základní
.školy a střední škoJy. Občas nějaké Indy přeskočí.
V duchovním tivOIě je tO stejné, jestlife je to Boží VÍlle,
může b)'! budoucnost přenesena do plíwmnosti a tehdy

neexistuje ládné nebezpečí.

Se ďelím okem můžeme dosáhnout mnohého. Tfeti
oko vlastní to, čím Nejvyšší Bůh je. Avšak je-Ii lato konečná
Síla tfctím okem zneužita, nastává zkáza. Pokud v�k třetí
oko používá konečnou, transcendentální sílu správně a bož
sky, tehdy bude velkým požehnáním, nejvě�ím požehná
ním, jaké si lidstvo dovede pfedstavil.

Pra1a a sla �
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Sahasrára, korunní čakra
Sahasr.ira tc tichou čakrou, klem do ničeho nezasahuje.
Je jako nejstarší člen rodiny, nikoho neobtěžuje a nechce být
nikým obtěžován. Když se toto centrum otevře natrvalo,
zažívá člověk nekonečnou Blaženost a stává se neodděli
teně
l jedním se vždy přesahujícím Za. Uvědomuje si, že ;e
nezrozený a nesmnelný. Dotýká se Nckonečna, Věčnosti
a Nesmndnosti, které p/'es{;1ly být pouhými pojmy, ale staly
se skutCČllOStí. V lomto okotmžiku vidí sám sebe pko věč
nost

3

vrůstá do Věčnosti, v pfBtím okamžiku si uvědomuje

sám sebe jako Nckonečnost a vrůstá do Nekon(''Čf1osti,
o několik chvil později se poznává jako Nesmnelnost
svém vědomí vrůstá do Nesmnclnosti. A někdy

se

3

ve

stává, že

Nekonečnost, VětnOSI a Nesmnclnosl plisobí v jeho vědomí
společnč. Když se otevře Sahasrára čakra, Vnitřní Konnidel
ník se stává skutečným přítelem. Nekonečnost a Její vyvo

lený syn se Icbdy Slanou velmi důvěrnými pf:lleli, kreJí ('hlě
jí
sJXllečoě naplnit určené Poslání v7.ájemného projeveni.
V okamžiku se mohou podělit o mnohá tajern.ství, milióny
tajemství. Na jedné straně se Ott"C a syn těší z nekonečného

Míru a Blaženosti, na slraně druhé hovon o problémech
světa, univerzálních problémech, a 10 vše v jedné chvíli. Ale
jejich problémy nejsou problémy jako takové. Jejich pro
blémy jsou JXlUze zkuknosti v jejich kosmické hře.

Sahasrára je tím nejvyšším, nejmíruplně}ším, nejodu.šev
nělejším a nejplodnějším ze všech center. Zde se Nekoneč
nost, Věčnost a Nesmrtelnost stali jedním. Zdroj se stává
jedním se stvořením a srvo1ení se stává jedním se Zdrojem.
Tady poznávající a Poznané, milující a Milované, služebník
a Pán, srn a Otec se slávají jedním. Sl\'ořilel a Stvoření spo
lečně překraČUjí svůj Sen a Realilu. Ve svém Snění dlÍ, čím
jsou, a ve Skutečnosti dtí, co mohou dokázac. Skucečnosr
a

Sen se stává Jedním.

21. Jedna 1973
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Koncentrace, meditace,
síla vů le a láska

, •.

't

Koncentrace v lrund:illnJ józe
Aby si hledající mohl otevřít svá centra, musí se na ně

koncentrovat. je to dlouhý, namáhavý, nejistý a nebezpečný
proces. Pokud hledající nevyvine dosti vědomého úsilí,
bude jeho cesta trVal velmi dlouho. jestli�e celá bytQSl
n�poluprncuje, bude jeho cesia namáhavá. Sblíží-li

se

hle

dající během cesty s mnoha obavami, bude jeho cesIa dost
neji stá Pokud se na své CeslČ spf.ftclf s temnými pochyb
.

nostmi, bude jeho cesta nesmírně nebezpečná.
Ve všech jógách potfebu)eme duchovního učitele.
V kundalini józe je duchovní učilel nClbytný. jestliže násle

dujeme jiné jógy, nepochybně pc>(ft:bujeme Mistra, Clle
nehledá:te.li MistrA a chcete-li jít pomalu a jistě jako povozy
v Indii, není 10 na .škoou. Na lakových cestách se nebezpečí
nenachází. Pouze svého cíle dosáhnete za tisíce let v jiném

ŽiVOlě, ale na vaší cestě bez pnivodce nt.-e.tisWje žádné kon-
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kréU\í nebezpečí. Ale pokud nemáte opr.lvdového mistra
v kundalini józe, zahráváte si s ohném. Jestliže se duchovní
centra, obzvláště nižší centr3
múllldháld, svádhišthána
-

a manipuld - orevřou v nepravý čas, bez plné popravy, pak
mohou zpusobit hledajicímu nevýslovné ncl'tésti. UlíteJ

použiv;f svou nesmírnou moudrost, aby studentovi zkrátil
dlouhou cesiU. Učilel užívá svuj hluboký soucit, aby obtíž
nou cestu svým studentům usnadnil a vyhladil. Učitel dává
�'Vé osvě<:u;ící svčtlo, aby odstranil nejistotu z mysli srudenta
a ruhrJdil ji naprostou jistotou. Učitel nabíli svou nezlom
nou snu, aby srudentovi cxfsttani! v�na nebezpečí z cesry
od začátku až do konce. Z resty dělá slunečnou cesru, takte
po ní hledající může běžet, bel nebezJX.'O II pfekáfek, co
ne)rychleji.

Med1tace v kundalinJ józe
na své stXk:e nebo na
jakýkoliv objekt či předmět. Ale na začátku se !\lavrIČ zamě
fuje na vyprázdnění mysli, uldídnéní mysli a utišeni mysli.
Mt..>ditu;e, aby rozvinul svou lidskou individualitu do Božské
nejvyMí univcrzálnOSli. Medi/uje, aby rozšířil svou lidskou
osobnOSt do Božího nekonečného II věčného Živou.
V životě hledajícího přijde doba, kdy ob;eví, te je jak miluji
ám, tak Milovaným. Aspirující duše, kterou ztělesňuje na\'(!Hledajíd medituje na svou mysl,

Kundalini. MatXa SIla
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nek, je milujícím v nČm. A transcendentální J�, které odha
luje zevnilf, je jeho Milovaným.
Na zat.hku, v letech, kdy se fonnuje jeho duchovní

život, musí hledající dodržovat některé aspekty pfisné di<;
cipliny Musí pravidelně meditoval časně zrána, ve stejnou
.

hodinu na stejném místě, mistě bezpečném před ruchem
,

vně�ího svéta. Má-li dOSl štěstí, může meditoval na rydúze
jicí slunce.

Z

paprsků slunce vstoupí do hledajícího dyna

mická energie,
lím, než

tvůrčí sila, poselství

�čnc s meditací,

se

nadě}e osvobození. Před

musí osprchovat, aby jeho

vněj.ší tělo bylo čisté. Měl by být při meditaci ve světlém, nej

k
í>e bílém oblečení, barvě čistoty. Během meditace si může
�p3Jjl vonnou tylinku a svíčky a umÍSlit před sebe květiny,

aby si získal dOOatečnou inspiraci. Casem, dělá-Ii hlcdajkí
v�hny tyto věd, do něj vstoupí Mír, Světlo a Blaženost a
v Boží Hodině uslyší Hlas Ticha. Hlas Ticha pokhná hledají

cího silou intuice. Pokud hledající používá tuto intuitivní silu
správně, ne jak a kdy se mu zachce, ale v souladu s noži
Vůlí, pak si

{X)SlUpně otevře

kundalini Č3kry. Tato cesta je

docela snadná a výsledek je zároveň d0l>1i účinny

2

velmi

uspokOjivý. Hledajki nepodstupuje pfisná cvičení. Nekon
centruje se

na k.atdé centrum, tak jak fO dělají jiní. Prostě

používá svou silu intuice. Sila intuice mu dokáže velmi
snadno a účinně Q(evňt jeho centra za něj.
Koncentrace. meaililCe s/Ia vúle a �
.
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Sila vůle v Jrundallnl józe.

Když si chtějí duchovní Mistli velmi vysokého řádu
otevřir své čakry, nemusí procházet koncentrací a ffif."Óitaá.

Prostě pouŽijí svou nepřemožitc1noo a v-šepřekOnávajió sílu
vůle a OIevřuo si svých sedm center stejně lak snadno, jako
člověk: sni sedm hroznů vína. Můžete tuto sílu vůle nazýval

světlem duše neho dechem ducha. Tato .síla vůle je jako bož
ská vulkanická síla. K otevření center jim stačí méně než
několik vteřin,
Ale j tito velcí duchovní Mistři kdysi kcite!i po ce!>tě
intenzívní koncentrace a hluboké meditacc. Nekoncentro

vali

se

a nemeditOVaij na čakry, koncentrovali

se

na Boží

Nohy a meditoV'J.li na Boží Srdce. Z Božích Nohou obdrželi
Boií nekonečný Soucit a z Božího Srdce získali BQží bez
meznou Lásku. Zatímco si hráli s Božím Soucitem, viděli
í ili fe Boží Soucit není ničím jiným než Boží láskou, že

a Cl

,

Bo!í Láska není ničím jiným ne! Božím svět1(!m Moudrosti.
Když tito Mistři získali postupně svolení používat totO hojné
Světlo a Sílu, dostali

za

úkol používat je tehdy, kdyt jim

k tomu dá příkaz Vnitřní Kormidelník,
sami.

a

ne když chtějí oni

Opravdoví duchovní Mistfi mají v běžném slova

smyslu méně svobody než obyčejné lidské bytOSti. Obyčeiná

lidská bytost má omezenou moc volby. Poutije ji, kdykoliv
se jí zachce, aby

se vzepřela

Boží Vůli. Ale oprJvdový

Kundalini. MaU-:.3 SIla
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duchovní Miscr cxrevzdal svou oooOOí Vůil Neivyš:�ímu.
Nikdy nemůže mít jinou osobní vúlí, než je Vůle Botí.
Absolutn.í Nejvyšší žádá duchovního M.istra, aby vždy
používal předno&ně Světlo Moudrosti před silou své Vůle.
Ve/mi Č3SIo běžní ;ogíni a Hdé, klť�ií se zajímap o okultismus
a magii, nepootívají vůbec Světlo Moudrosti. Používají
pouze

sílu vůle, kleci pfichází z vi\álna. Síla vůle může při

cházet

z

vitálního světa, ze světa du� nebo z transcenden

tálního Já. Když používáme sílu Vůle z transcendentálního
Já, jsme v bezpečí, v naptOSlém bezpečí. Když pOlWVÍJlle

sílu Vide l fík duk, jsme také zcela v bezpečí. Ak: když uží
váme sílu vúle z vitálna - spodního vitá!na, agresivního
vitálna, destruktivního vitálna nebo dokonce i

z

dynamic

kého vitá!na - dostáváme se do nebezpečí. Velmi často lidé,
kteří toto dělají, vytvářejí nebezpečí a obtíŽe pro sebe i pro
ostatní, protože nemají d()SlaleČnOu kontrolu nad vitální
silou. Ale pravý duchovní Mistr ve své snaze osvítjl slepé lid
stVo a nakrmit hladové lidstvo, nejprve používá Boží Světlo
Moudrosti a teprve potom Boží Sílu.
I..áska a niž..
lií vitální život v kundallni józe
Opravdová lá.�ka a živO( niSího vitá/na j.sOtJ dvě
naprosto odlišné věci. KollCelltr'-'ce je naše vně}ší osuaiitost.
Koncentrace řiti, že živO( ni8ího vitálna nesmí být potla-

pak nemusíte mít obavy. Někteří začátečníci cítí, že když se
soustfedí na tlukot �"Vého srdce, jejich srdce se zastaví a oni
remřou. Vstoupí do nich obrovský strach. Cítí, že okamžitě
zemřou. Mohou být schopni se koncentrovat na néro jiného,
ale při koncentraci

na

tlukot srdce mají obrovské obavy.

Jestliže ale chcete být skutečnými hrdiny v duchovním
žiVOlě, měli byste se pokusit koncentrovat na tep svého
srdce. Je to pro vás jedinečná pň
1 eiit05t vstoupil do nikdy
nekončícího života. Pokaždé, když zaslechnete tep svého
srdce, okamlitě v něm pociťte svúj nekonečný, J1eSmrtelný
život.
Pokud si chcete rozvinout sílu koocenlrace velícc
rychle, pak prosím provádějte tOlo: předtím, než se budete
koncentrovat, umyjte si dobře obličej a oči. Pak nakreslete
černý bod na zdi v rovině oči a postavte se čelem k bodu, asi
tak dvacet pět centimetru daleko. Soustfedte se na bod. Po
několika minutách se snaŽte cítit, že zatímco se nadechujete,
vá.š dech ve skutečnosti vychází z tohoto bodu a že IxxI se
také nadechu;e prostřednictvún vašeho dechu. Pokuste se
cítit, že jsou zde dvě osoby: vy a černý bod, který jste
nakreslili. Vá.š dech přichází z 1Ohol:O bodu a dech bodu při
chází z vás. Béhem deseti minut, pokud je v;a§e koncentrace
velmi mocná, pocítíte, že z vás něco �o. A CO je to něco?
Je to vak du§e. Vaše duk vás opustila a vstoupila do éerKundatini, Matka SIla
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ného bodu na zdi. Nyní ciťte, že vy a vaše duše spolu hovo
říte. Vaše duše vás přivádí do světa duši, abyste si ji uvědo
mili, a vy přivádíte duši do svého světa, aby se projevila.
Tunto způsobem si můžete rozvinout sílu koncentrnce

velmi snadno. TUlO melodu ale musílc CVičil. Existuje
mnoho věcí, které jsou velmi snadné díky cvičeni, avšak
právě proto, že je necvičíme, neziskáváme výsledky.
Meditace
Síla kOn<.:entrace se může rozvinout velmi rychle,

pokud

se

koncentrujele

velice drobnou vě<:, něco tak

na

drobného, jak jen to je možné. Síla llK.-ditace ;e ale úplně
jiná. Pokud chcete roZVinout sílu medilace, myslete Il3 něco

velmi rozlehlého. Myslete na oblohu nebo mole. Když medi
tujete brzy ráno nebo večer, nemusíte
nebo vzhůru

na

se

div-.H na oceán,

oblohu, \Xlkud nechcete. Jestliže můžete

ráno vidět vycházející slunce, pak )e to nesmírné prospěšné.

Nemáte-li ale možnost vidět slunce nebo oblohu nebo moře,
nevadí. Pokuste se v sobě spatřit vycházejíd slunce, pokusre
se v 60bě vidět oblohu, pokuste se v sobě vidět oceán. Vak
duchovní srdce je nekonečně rozlehlejší nef oceán a neko
nečně ro�hl�í nef obloha.
Pn medilaci, prosím, neo&kávejte nic od sebe .samých
ani od Uoha. Nebudete-li nic OCekáva( od své meditace,
Koncentrace.

meditace, sBa wle a Iaska
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(

VNl

budete schopni konat nejrychle}ší pokrok. Neočekávejte, že
vás Buh učiní zítra .svým vybraným nás[t'Ojem. Pouze medi

tujte na Boží Srdce, které je veškerým Světlem. A jestl.iže se
chcete koncentrovat, koncentrujte se na Boží Nohy, která
jsou v.ším Soucitem. Nepotfebujete tisfcc věcí ani od svého
žiV()(3 ani od Boha. Pot1ebujete pouze Boží Soucit a Boží
Světlo. Pokud je máte, pak máte v.št!.

Halhajága
Svoji kundalini můžete probudit prostfedniclvím kon
centrace nebo mediace.
t
Jestliže v.šak chcete rozvinout kun·
dalini síly jednoduchým způsobem, cvičte hatha jógu. Na
západě je mnoho, mnoho učitelů, kletí umí učit hatha jógu
a kten jsou ve cvičení mimořádně schopní. Hatha jóga vám
pomůže očistit vědomí vašeho těla a očištění je v kundalinj
józe velice dllletité. Hatha jóga je sjednocením slunečni
a mčsíčni kvality, dynamické a jemné kvalilY v nás.

Dynamická kvalita je síla a jemná kvalita je krása.TytCl
dvě vl3stnosti se v hatha józe sjednOCUjí. Rádža jóga je

naopak sjednocením vědomí a osvícení. Když

se

vědomi

a osvícení stanou ;cdním, pak můžete dosáhnout čehokoliv,

čeho dosáhnout chcete.

KLroc:I.:ňi. Mat);a SIa
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Jóga odevzdání
Chcete-Ii ale jen Boha, Boží Světlo a nejvyUí Pravdu,
pak si pleji líci,

že

byste měli následovat JX)uze jedinou

cestu, cestu sebenabízeni, cestu OOt.'Vzr.lání se a cestu neustá

lého sebedávání. Pokud chcete realizovat Nekonečné, Abso
lutní, pak násJeduj!e

cesru

neust1:Jého

ol

napl'lJSlého

odevzdání. Tow odevzdání není odevzdáni líného člověka.

Je (O ooevldání dynamické, aktivní a stále pfipravcné nabí
zet samo sebe a stávat se tím, éún chce Búh, abychom se
stali.
Pokud následujete hatha jógu, rádla jógu, kanna jógu,
bhakti jógu nebo džňána jógu
cestu

•

nezáleží na tom, kterou

následujete . jakmile dosáhnete svého Cl1e, bude

;ako byst.e získali

la

lO,

nejJahodn�í manga ze stromu. Spatřili

;ste manga a utrhli je v nepřítomnosti majitele. Jestliže však
následujeTe PRu naprostého odevzdání lidské vůle božské
Vůli, pak získáte i trul;ilCle Slromu

a

on vám s radosti

nabídne ov()(e ze vkch stromů ve své zahJ"ildě.
Jógu <Xfevzdání je možné praktikovat i v rJ.mci

ostat

ních syst.émů í6gy, pokud ale chcete Boha samotného, Boha
nekonečnou Pravdu, Boha nekonečný Mír, nekonečné
Světlo a nekonečné Požehnání, pak musíte bezpodmínečně
pmktikovat jógu odevzdání.

28. ůtlom 1973
KoncentraCe, mediTace, sila '.-ŮJe a !tIska
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Sebepoznání a preměna
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Existují dva světy: vnější svět a vnitřní svěL Kdy1 kun

dalini tvrdé spí, člověk se projevuje skrze vněj�í svěl. Chce
mít vk, CO mu svět nabízi a cítí, .že uspokojení získá jen
z toho. 00 mu může dát vnější svět.
Když se probudí kundalini, člověk si je plně vědom
vniliního světa. Ví, že vně�i svěl nemůže uspokojit jeho
vnitmi potlcby. Vynese do popředí schopnosti vnitfniho
světa, které jsou, jak si sám uvědomil, daleko nadřazeny
schopnostem vněj.šího světa. Vynese do popfedi své skryté
sily, okultní sily. Buď používá tyto sily správně nebo
nesprávně. Pokud (X'užívá síly kundtlini boŽSkým způso
bem, stane se skutečnou pýchou NejvyMí Matky. Pokud je
meužívá, stáv� se nejhoclím nepřítelem lidského v&lomí
vlastního osobního vývoje.
� Botská Matka a BoŽSký Otec si rádi hrají stejně
si cldi hrajeme my �ichni.

Božská

Kundalit1i. Matka SIla
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Matka

Párvalí

a Božský Otec Ši"a si chtějí hrát a přejí si, aby se hry účast
nilo j jejich dítě, Ono v.šak IVrdě spí, a prolO chvíli éek:ljí.
Když cílí, že nastal nejvyšší čas vstávat a vKlí, že dítě stále
nejeví žádné známky probuzení, Matka ;ei zespodu z jeho
múladhára čakry s největší něžností postrči a Otce jej ze
sahasráry nětné zvedne vzhuru. Poté dítě vstane,
POklId je dÍlě pti vSllÍv.ání v dobrém božSkém vědonú,
řekne: .(ek<ite tak dlouho. Je mí to líto. Prosím o prominuti.
Chtělo bych si s Vámi hclt. Pojďme, začněme si hrát.· Matka
pak za pomoci svých dynamických si! s největší \á...kou učí
dílě, jak

co

nejlépe hrál kosmickou hru. {)(<< ;e také s nej

větší láskou učí svým vnitřním osvěcujícím Světlem a Moud
rosti. Nakonec z dítěte vychovajf jedilleČ'lého Ol úspěšného
hráče. Poté, co se stane výjimečně dobrým hráčem, musí
ještě porazit ltÍ pfO{ihráée. Jsou jimi Temnou, Nevědomost a
Srnn. Ke svému překvapení je porazí sn�dno. TI"\'�1é vítězství
nad těmito padlými nepřáteli je jeho.
Pokud je dítě �'C �patném, nebožském vědomí, když jej
rodiče prooouzí a snaží

se

povzbudil jeho aktivitu, řekne:

.Pro Boha, nel"l.dte mě. Poti'ebuj; spát, pouze spát Nechci si

hrát.' Tehdy rodiče smutně řeknou: .spi, dítě, spi. Budeme
si hrát bel tebe.'
Každý člověk mMe pr:lktikoval lrundaljn; jógu, jcsI1iže
íC to íCho upfímná vůle. A pokud ji někdo chce jen studovat,
5etlepoznár)i a pl'efllěr,a
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pak musím Rci, že kundalini í6gu Slojí za lo Sludovat s nej-
l\Iubší ÚC\ou.
Hlavním olem kundaHni jógy ;e realizovat dynamickou
existenci v existenci nehybné, přeměnit nejnižší stav vědomí
ve stav nejvyšší, transformovat otroctví konečného do svo

body nekonečného. Dynamidci existence je Šak.ti a statická
existence je Šiv"". N<'
"I\í·1i Š""kti pfitomná v Šivovi, pak Šiva
zůstává nehybný. Matka je síl"", ""Ie je tO Ot<'''C, kdo tutO neko
nečnou

Sílu udrluje. Chce·li se hledající notožnit s Mateř

skou Silou, musí zintenzívnit svou aspiraci. Právč skne
prohloubení intenzity se stávi jedn!m se šakti. Chce-Ii se stát
nlprosto jedním s Božským Otcem, Šivou, sjednotí se s ním
skne rozpětí podobnému moři.
Na západě je mnoho lidí, kteří mají pocit, že síly kun
<talini jógy nejsou ničím jiným ne! naprostým \'Ýffiyslem.
Přeji si řici, že ti, kten t""kto smýšlejí, se zcela mýlí. Skuteční
duchovní Mistři vyzkoukli kundalini jógu a na základě
svých vlastních proUtků potvrdili věrohodnost jejích skry
tých okultních sil.
Požehnán je ten, kdo praktikuje kundaHni jógu iako
součást svého sebeobjevování a ne za (Kelem získání sil
hypnotismu, černé magie nebo jiných nízkých forem okulti
smu, které působí ve vitálním svčtě. Opravdovým žákem
kundalini jógy je ten, kdo spojuje vitální sílu

s

duchovním

poznáním :I s vyvijcjidm se duchem fivO{.1 v dokonalé h2r
manii.

Opr.avdový hledající nikdy nebude považovat skryté

síly nebo okultní síly

za

svůj cíl. Stad se jen o Boha. Touží

pouze po lloží láskyplné přítomnosti ve svém životě.
SOa kundaJioi je dynamická sOa v nás. Když jdou dyna
mická síla a duchovní poznání ruku v ruce, nastává: úsvit
dokonalé harmonie univcn.á1ního Vědomí a vědomý vývoj
lidské duše dos3hu;e mmscendentálnihoJá.
Jsou dva přístupy ke kundalini józe: tantrický a védanl

ský. Tantrický pfistup je systematický a podrobně rozpraco
vaný, ale zároveň dosti nebezpečný. Védantsk9' přístup je
jednoduchý lil m)'Slický, ale bezpečný lil v žádném pfípadě
není mEné dokonalý lil méně naplňující. Tantrická metoda je
nebezpečná, protože

se

zabývá niRím vitálnem a emocio

nálním živOlem.)ejí postup je dynamický a odvážný. Člověk
se

bud očistí sám vlastním usi/lm tak, že odvHné \'Sloupl do

vitálního svčta a vítězně z něj vyjde, nebo zcela zabloudí
v nevědomosti vitálního světa, pokud nenl vnitřně dosti
silný na fO, aby ovládl vitální síly.
Védantská cesta je bezpečná, prowtc hledajki se kon
centruje a medituje, aby pozvedl, očistil a osvítil své vědomi
dříve, než se pokusí jednat s niHimi temnými, nečistými,
vitálními silami, kleté jej chtějí spoutal. Když h1edajicí

vstoupí do niUího vitálního svéta se světlem 05vícení, ke
_ a pl""""
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svému úžasu zjistí, že nižší vitálno je již osvícené, očištěné
a zboBtělé.
Tantrická cesta vyžaduje,

aby hlcdajíd neustále

a vědomě věnoval pozornost

vnitřnímu stoupajícímu
pohybu z múladhára bkry do sahasrára bkry. VédanlSký
přísrup vyžaduje, aby hledající vědomě a neustále věnoval
pozornost svému vyvfJCiícímu
vědomí. Pokud by někdo

z

se

a osvobozujícímu se

vás chtěl praktikovat kundaliní

jógu, dop:>ručil bych mu, aby následoval védantskou
metodu, ktem je bezpečná, a zároveň spolehlivá. Následu
jete-li védantskou metodu, jste ph.'CIurteni dosáhnoU! cíle
jistě a bezpečně.

Příběhy
Vivékánanda byl upfímný ve své vnitřní touze po
pmvdč, Bohu a Světle. Jednou se slalo, že Vivékánandovi,
kterému ňKa1i Naren, nabídnul jeho duchovní ML<;tr Srl
Ramakrishna významný dar. Srl Hamakrishna mu řekl
.Narene, ty víš, že jsem p�1 velmi přísnými duchovními

cvičeními. Neustále se modlím k Malce Káli a uctívám Boha.
Udělal jsem vše nezbytné a jsem nyní požehnán okultní
silou. Ty ale v�, Žl;': mě vnější úspěchy nezajímají. Nestarám
� Matka 5la
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se ani

o své oblečeni. Vět�inu času tnMm ve svém vlastním

světě. Tak bych

chtěl fíd Matce Kálí, že

si přeji dát ti svou

veškerou okultni sílu. Budd ji .schopen používat, 3Ž začnd

pracovat pro celý svět.

a

Naren okamžitě odvětil:,,Mistře, řekni mi, prosím, jl.::sdi
mi tato síla nčjalc pomůže k mé realiz:a:Ci 8otta?Sti 1tamakrishna
nemá

tekl:

.Ne, ne! Ty ví!, že okultní síla

s realizací lloha nic společného. Realizuješ-Ii však

Boha, a budeš·1i pak ,hlit nějakou dobu pracovat a projevit
Bom na Zemi, tehdy ti taro síla milže být velmi užitečná."

Naren okamžité odpověděl: .První to nejdůležit�í.
Nejdříve

chci

realw
i vat

Boha. Potom pokud ty a "uh mi

budete cM! dá! okulmi SJ1u, abrch ji použij pro idstvo,
l

vezmu

si ji. Ale ted chci pouze noha. Bůh je v mém životě

na prvním mí.sl:ě. �
}{amakrishnu jeho drahý žák nesmímé

pc:xBil.

Řek!

ostatním žákům: ,Podívejte se na mého Narena. Podívejte se
na přiklad, který vám dal. Musite se zaméfit nejdfíve

na

Boha. To je jediná cesta, jak Boha realizovat. Oku!tní síla íe
druhoiad;."
NejupřimnějM duchovní Mistři radili svým žákům, aby

se nestarali o sktyté kunda\ini síly. Jestliže se žák stará pouze
o Pl7n·du a Světlo, Oni l·e svém vnifhúm

pokrok.
�i a p(er"néna
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životě rychlý

Kunda!ini jógu praktikujeme, když chceme z\sKat
některou snu. Ale meditujeme-Ii na Boha a dokážeme-Ii tBit
Boha Stvořitele, pokud bude chtít, dá mm celé Své stVoření.
Chceme-Ii na. prvním místě StvofiteJe, ne Jeho stVoření,
óostaneme Stvofitele. Jakmile jednou získáme Stvořitele,
Jeho celé stVořeni nám bude k dispozici. Pokud pláčeme poo
jeden ma.lý kousek stVořeni, mužeme jej dostlt stejně
snadno, ale nckom..čné Bohatství SlVořitele mm lustane
skryto a budeme se muset spokojit s malou porcí, o kterou
isme požádali.

v

Indii ;e znám jeden phběh o dvou b�trech. S!::nší

bratr opustil domov a. velmi intenZÍVně se modlil v hlubo
kém lese. Po dvanácti letech se vcltil domu.
Mladší bratr se radoval, že ho vidí a žadonil: .Ukaž mi,
prosím, nějaké okultní sOy. Praktikoval)si Jógu dvanáct dlou
hých let,

utrmoo

já jsem vedl obyčeiný tivot. Prosím, ukat

mi, čeho ;Si dosáhl!"
Starší bralf lekl: .Pojď se mnou.· Oba bratfi prošli ves
nici a vydali se k řece. Na břehu 1eky se �;l.cli bratr JXlS3dil
na zem a vstoupil do hluboké meditace. Po chvíli se postavil

a přešel řeku po hladině.
Kundalini. Matka SIla
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J.l1adSi bratr ok:lIlmtě zavoJaI

na

pn.-'Vozník.., dal mu

peníze, rychle se přes řeku převezl a pMeI ke svému bratroVi.
Kdyf byli bratři opět SJX>lu, mladší bratr řekl: .,Musel
ses omezovat

dvanáct ICI, abys byl schopen udělat to,

00

já

dokážu udělat v pěti minulách? To je výsledek fady ICI tvé
duchovní díscíplíny a žívota odří1ciní? Hanba, hanba!""
Sl:adí bratr si uvědomil, že hloupě: promarnil dvanáct
let

a

ZJlOYU

opuSlil domov, lenr0kr2r, aby usiJov3J pouze

o Pravdu, Světlo a Boha.

Kdyt pláreme po Pravdé a Svétle, dostaneme je, ale
náš pláč

musí být naprosto upřímný, oddaný a odukvnělý.

Nejste-Ii duchovní, pak kundalini síla není k žádnému
užitku. Zde je další pravdivý přiběh.
Kdy� mi bylo teprve devět a půl roku, icdnoho dne
jsem uviděl na své cestě ze školy velký dav. Přirozeně jselll
se

� podívat, co se dčje. Jeden z přihlížejióch

mi

řekl, že

mladý mut, který byl cři dny pohřben, má katdoo chvíli vyjil
2:

hrobu. K mému údivu

se

mladý muž o několik minul

později vynofil a byl docela v pořádku. Ale co udělal potom?
Jakmile vystoupil ze země, objal svou dívku a oddel s ní.
Jeho vitální život pokračoval beze změny.
SebepoznánJ a premena
65

Z kundalini jógy získal sílu ZÍJstat mnoho dní pod zemí.
Ale k čemu to bylo dobré? Nestaral se o oč�ění svého vitál
ního života. vedl nanejvýš obyčejný žívat, zvi1ecí život. Tato
sila neinspirovala ani ;eho samolflého, ani nikoho jiného,
aby vedl lepší život Použil ji pouze pro zisk.

Pokud je kundaliru použita sp�vně, muže pnnésl něco
nanejvýš významného. Může pozvednout vědomí lidstva.
Kundalini síla má schopnost probudit a osvítjt vědomí lid
stva, pokud se použije správně.

Existují vysocí okultisté a okultisté nízcí. Ti podřadní
spolu ve vitálním světě bojují o okullllí sílu. Stejně jako ve
vněj!ím světě, ve vitálním světě neosvícení okullisté bojují

o sílu. Jestliže jeden okultista hluboce spí, další může přijít
a okultně na něj zaútočit a pokusit se odebrat mu jeho sílu.
Toto se jednou stfllo mému strýci

z

mattiny strany. NaŠtěstí

byl Strýc silněj§í než okultista, který ho napadl, a tak jej
porJ.zil.

Ale vysoci duchovní okultisté toto nikdy nedělají.
Pokud duchovní Mislři a opravdoví jOgíni maji silu, nepo
koušejí se Útoot neOO porážet jiné duchovní Mistry, aby zis
kali jcltě více okultní síl}'. Někdy však duchovní MisUi

odeberou okultní sílu nemoudrým hledajícím. ObČ'Js vidí
hledajícího, ktetý ;c v podstalě upřímný, ale .úskal trochu
okuJtní síly a zneužívá ji. Pak Mist1i ze svého nekonečného
Soucitu odeberou těmto ndťastným hledajicím okultní sílu
tak, aby se mohli vrátit k duchovnímu živoru a realizovat
nejvyšší Pravdu. Když nadejde spclvná chvíle a hledajiá jsou
připraveni používat

své

okultní sny, Mistři jim

je vrátí zpět.

Nejméně jednou odebral Sri Ramakrishna okultní sílu jed
nomu nebo dvěma lidem na přímý příkaz Matky Káli. Sti
Ramaklishna sám měl okultní sílu v hojné míře a ;ejich
okultní sílu nepotřeboval. Odebral jim ji kvilli jejich vlast
nímu dobru. Tito hledajiá byli v zásadě upřímní. Měli scho
pnost plakat pro nejvyšší Pravdu, ale jejich okultní síly je
rozptylovaly tak, že si nev�ímali svého opravdového
du<.:hovního živoa.
t

V případě

jiného duchovního Mistra on a jeho mladší

bratr začali s jógou
přijal šakti, aby

stadí brau
duchovní práci, mladší

téměř ve stejnou dohu.

mu pomohla v jeho

Když

bratr jej opustil a založil si svilj vlastní ašcim. Měl také trochu

okultní síly, začal ji v.šak zneužívat, a tak mu ji starší bratr
ooebral. Mladší bratr pak napsal

svému

staršímu bratrovi

patetk:ký dopis, v němf mu sděloval: V'1Il,l že
•

máš neko

jsem mčJ já. Proč �i mi odebral
tu uochu okultní síly, co jsem měJ?" Ale Sla�í bratr odpověneénč více okultní síly, nef

Set>epozn.lrl a _
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děl: Je tO pro tvé vlastní dobro. Opustil jsi mě, ale já mám
bezmezný zájem o rvůj duchovní život Chci, abys realizoval

Nejvyšší. Nechci, abys ztrácel čas. piedvádčnim svých okult
nich sil a ztratil vclkerou duchovnost a božské vlastnosti.·

Dovolte mi, abych vám vyprávěl phbčh o zneužití
okultních sil. Asi před sto padesáti lety žiJ duchovní Mistr,
který

se jmenoval Mats)'endranath. Jméno jeho nejmiJ�ího

žáka bylo Gor:akshanath. Když Matsyendr.math poznal, že
GorakshanaŮl .se také sune duchovně velkým, lekl: "Podí
vej, dva lvi nemohou žit na stejném územf. Neměli bychom
zůstával spolu. Měl bys odejít někam jinam. M� schopnosti.
Nyní bys měl vés( svět, tak jak jej vedu já:
Gorakshanathovi 10 bylo líto, ale musel poslechnout
pň'kaz svého Mistra. Tak opustil Matsyendranatha a � let
byl pryč.

Na konci šestého roku se vr.ítil na místo, kde opus

til svého Mistra. Když se tam dostal, zeptal se svého br:lIra

táka a lidi, kteň lili v sousedstvi, jeStli nevědí, kde

se

nachází jeho Mistr. VšiChni říkali: .Nemůžeme ti prozradit,
kde je tvůj Mistr." Gorakshanath je prosil a fíkal, že svého
Mistra neviděl .šest let, a že byl Matsyendranathovým nejmi
l�ím tákem. Ale všichni ňKali: ,.Ne! Ty nejsi jeho nejmi
l qií

Kundalini. Matka Sila
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žák. Jen děl:U, že jsi duležitý. A pokud jeho nej�ím
žákem jsi, pak bys měl poslechnout jeho pňkaz. Řekl nám,

h! nikomu nesmíme prolr.ldit, kde ti;e.· A odmítli Goraks
hanathovi .sdělil, kde jeho Mistrje.
Nakonec se Gorakshanath rozlítil. Zvolal: .Nyní vás
prokleji. Dvano1a let zde nebude vťIbec pršet. To znamená

žádnou úrodu, žádné jídlo, žádnou pitnOU vodu. Pokud tu
zůstanete, všichni zahynete hladem. Toto prokletí 2fUŠím
pfed vypliením dvanácti lec pouze pod podmínkou, �e

se

sem můj Mistr vrátí.·

Sucho naSlalo okamžitě. Když uŽ byla situace v:1žná,
kdl té oblasti pfiše:1 za Gorakshanathcm a prosil jej, aby
kletbu zn.l!i1, ale Gorakshanath odmitl. Sucho pokračovalo

dva a pól roku. Když se zpráva o Gorakshanathově prokletí
kone6tť dostala k Matsyendranathovi, hn
i ed se vrátil. Oka

mžitě zaČ3lo prkt. M.alS)'endranath se posuvil p1ed Goraks
harnllha a tekl: �Jsem rád, že tě. opět vidim." Gor.Ikshanath
v mžiku \X)znal svou hloupost. .Odpusť mi, Mistře," lekl.
..5ry-dím se za to, co jsem provedl těmto lidem."

Ale Matsyendranath řekl svému nejmi
l ejšímu žákOVi;
.Neudělal jsi nic �pamého. Tilo lidé byli zka:tenf. Zasluhovali

si I3kovél:o polreStání. Pomůže jim 10 vésl: Iep6í život"
Gorakshanath odvětil: .Ale já ;sem to nevěděl. Já jsem

jr cM!I pouze potreStat. Měl jsem zlost Můj čin byl �patný,

prolOfe mé motivy byly �patne
Já tě neom1ouvámt řekl Matsyend.n.nath. ,Tvá duše
věděJa, že si zasluhovali trest. To, 00 jsi udělal, bylo
správné'Kdyt Mistr používá svůj Soucit, užívá jej, aby ochránil své
žáky, aby opravil ;ejiCh chyby. Mistr chce v závěru od svých
žákll dokonalost. Soucit je prostředek. Dokonalost je cil.
Tenrýž MisH a tenlýž žák měli jinOU významnou zkuše
nost. Gorakshanath byl velmi py�ný, protože realizoval
Pravdu a obdržel okullní sílu, a 13k mu chtěl MalSyendranath
ukázat, že používání okultrtkh sil může být nesmímě nebez·
peÓlé. Zde je phbéh o této události.
Ke Gorak.shanathovi jednou phlel jogín a zatal jej
i jeho Mi.sO'a urážet. Gor:tkshanath tekl: �NeojXlvažuj .se
o mém Mistrovi takto mluvit! Mám obrovskou okultní sílu."
Jogín ho pochybovačně vyzval: .Ukaž mi svou okultní
sí!u!�
.Zde je nůž. Můžeš mě bodat do jakékoliv části těla, ale
nebu� schopen mě uanit. To je moje síla."
Jogín tedy začal Gorakshanatha bodat, přesto vhl
nebyl ani vlásek na jeho těle �kozen. Jogín polom řekl:
.Doble. Kdykoliv jsem tě J:xxil, ozval se zvuk. Nebyl jsi sice
zraněn, ale mé bodání vytvářelo zvuk. pokud mé tím samým
Kundalini. Matf:.3 SIla
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nožem bodneš, nejen že mě nezraníš, ale ani se neozve
"<!ný zvuk.'
Gorakshanath začal jogína bodat notem a jogínovo M

zení se ukázalo pravdivé. Žádný zvuk se noozva\.Jogin řekl
Gora:kshatl3thovi: "ZloroW-1i se nťkdo s Nekonečnem, pn
bodnutí nevzniká žádný zvuk. To dokazuje, že v okultní síle
fsem lep$í než fy." Potěšen svým vítězstvím, jogín odkráčel
pryč. Matsyendranath by! někde pryč, když se tQ(O v� ode
hrávalo, ale Gorakshanath se hluboce zkom:entroval, aby
mu mohl sdělil svůj 7.álitek. Jeho vize mu tekla, že MafS�-en
dranath se nacMzi v ašrámu v Maj1puri, městě iluzi. Ke

svému velkému přek1'apení spatři) ,svého Misu:J

obklope

ného mnoha krásnými dívkami. Tancovaly kolem něho a on
se těšil z vitá.lniho, emocioná.lního !iVQla. Gorakshanath se

podivil: ,Co se ro

děje? Můj Mistr je

Mistr nejvyMiho f.idu.

Pravděpodobně mám špatnou vizi.- Znovu se Gorakshanath.

soustředil a .spatřil

tu 5;.Imou scénu. Tentokrát

si byl jistý,

že

je to on. ,.Můj Místr poklesl; pomyslel si. Je obklopen
mnoha krásnými dívkami, které zpívají a tancují. On si užívá
�hny l".Idosti vitálního života. Musím ho zachránit.·
Tak si Gorakshanath otevřel své srdce a přesunul se

okultně do a!rámu

v

Curua. VráUlý feld:

Majápuri. U vml

.se

zeplal

na

svého

.,Matsyendranathl TvÚj Guru? Ten

poklesl. Kým jen býval! A kým je led! Klesl tak hluboko, že
lomu nemohu uvěnl.Gorakshanath chtěl jít okamžitč zachránit svého Gurua,
ale ženy mu nedovolily, aby se k Matsyendranamovi přiblí

žil. Musel tedy použít svou okultní sílu, aby se stal kclsnou
ženou a připojil se k jejich tanci a zpěvu. Kdyf se přibližil
k Mislrovi v přestrojení za tančící dívku, MalSycndranath
svého žáka nepoznal. Tehdy Gorak.shanath musel

znovu

použit okultní sílu, aby ke svému Mistrovi promluvil. .Mistře,

co tu děláP' vykřikl. Jaký tO vedeš život'Jsi duše, která rel
lil.ovala Boha. Co děláš zde v požitcích vitálního živOla?"'
Matsyendnlnath okamžitě tekl: ,.Ach, poklesl jsem. Tak
hluboce jsem klesl. prosún zachtilň mě.�A tak Gorakshanath
použil svou okultní sílu a vyvedl Mistra

1.

Majápuri Když

urazili �t nebo sedm mil, Matsyendranath vystoupil z máj�
ilul.C, a hyl volný. Žák a Mistr cestovali dva tisíce mil, dokud
se nevrátili do Matsyendranathova a!rámu v severní Indii.
Tam Gorakshanath zjistil, že Matsyendranath měl dvě

duchovní těla. Jedno tělo s ním letělo pomoci okultní síly
a druhé stilo přímo před ním v místě, kam dorazili. Za něko

lik minut Mistr, který s nim letěl, vstoupil do onoho druhého
Mistra., který

mu

stál tválí v tvář. A

Gorakshaoath také

kolem sebe uviděl lT\tIoho Mistrových žákU. lepul se jed
noho z ruch: ,.Nebyl Mistr nékolík let pryč?" .Ne,· odvětil

žák. Posledních několik let byl Mistr �de a my jsme byl
i
s ním.�
Tehdy se Gorakshanath zeptal: Jak je tohle možné?
Mistře,

prosím, vysvětli mi zkušenost, kterou jsem pclvě

zažil. Nemohu záhJdu 10ho, co se vlastně stalo, rozluštit.·
Macsyendranath odpověděl: To �no jsem udělal
•

jen kvůli tobě. Měl pi v�hny možné okultní síly, ale tvá
pýcha byla pnl.� velká. Dyl pi ve svém duchovnim životě
příl.� přísný a nepružn9. Opovrhoval ;Si ženami. Opakovaně
jsem ti říkal, že budci-li ženami opovrhovat, nebudeš scho
pen přeměnit svťlj život Nezáleželo ti na osvobození žen
2

nevědomosti. Cítil jsi, te ten)' ;SOU otevřenými vraty do

pekla a že jsou 10 ony, kdo způ.sobtJje problémy, obzvláště

viUlni problémy v živorě mužů, Ale co není pravda. Jsou fa

vlastní nedokonalostí mužů, které jim způsobují problémy.
Muži mají slabosti, a když si promítají tyto slabosti do žen,
·ch jejich problému. Jak muži,
..
dti, že ony }sou příčinou v&
tak ženy jsOu Božími dětmi a musí porazit pokušcní niMLho
vitálna. Již od začátku jsem ti říkal, že ženám by ses neměl
vyhýbal. Musí se jim fX'1l'Iáhal. Jsi můj nejlepší žák. Dal jsem
ti

vkmožné okul[nj s�y, ale pl'esto jsi byl poratCll tím jogí

nem a to pouze pro svou pýchu. Teď, když jsi pokořen,
nyní, kdyf tvá pýcha byla UlKena, ti něco řeknu. Přestože jsi
mým žákem a přestože jsi prohcll s tím jogínem, nebude

�a_
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1IVat dlouho II pfedčiš jak jeho, tak mě. Nyní jsi mým žákem,
ale zítra možná já budu tvým. Dnes jsi porazil pýchu, dnes
jsi spatřil botským způsobem Pravdu, takže tvé obrovské
potenciální schopnOSli nyní budou moci vyjít na povrch. Jsi

předurčen, abys nás předčil. Když ses také sta! žemu, aby
ses ke mně mohl přibižil,
l
abys mi pomohl, naučil ses jim
nevyhýbat Uvědomil sis, že muži a ženy musejí jít k trans
cendentálnímu Cíli společně. Nyní, když ses ode mč dozvě
děl tuto pravdu, nt'existu)e nic jiného, co bych tě mohl
naučit. v§e co fTÚm, jsem dal tobě a cr fsi mne z Milosti Nej
v)'Mího Pána předal .- pak MalSyendranalh sep)al ruce
a poklonil se svému žákovi.
•

KuRda/ini jóga je jógou šakti, síly !3ohyně. Musíme si
cenil tohotO mateřského aspektu II vidél duchovní Matku
v každé feně. Byly doby, kdy !idé ňkávaU, re. ženy nejsou
předuTteny pro duchovní život Tyto dny jsou P'Yč. Nyní je
íasné, že muži a feny aspiruíí stejně dobře. žena nikdy
muže, pokud si bude muž
patřičně cenit aspin!ce ženy. AspirAce a laSVttt:ní teny se
naproslO vhodně doplňuje s aspirdcí a zasvěcením muže.
V kundalini józe je to Matka, Božská Matka, která naplňu)c
nemůže být překážkou pokroku

a osvobozuje. Když Božská Matka osvobodí muže a ženy ze
sítě nevědomosti, cílÍ, že její role je II konce. Kundalini je síla
Šakti a každá žena představuje �pfesahujíd Šakti - Mateř
skou Sílu.

pr:ívě díky Icundalini můžeme osvobodir svou

pozem

skou exisrenci od nevědomosti skrze oduševnělé odevzdání

se Nejvyšší Matce uvnitř nás. N�ím neustálým OOevzdává
ním se V61i Nejvyšší Malky můžeme naplnit sami sebe.
Každému z vis nabízim svou nejhlu�i vděčnost. Přišli

jste sem s naprostou upfítnl105LÍ, abyste se poučili o Marce
Síle. Nic mi nedělá vét!í radost nd posloužit v�im aspirují
cím duším. Nělcteří z vás jdete po cestě kundalini Jógy a něk
len následujete

cesty jiné. Jsou nizné tes{y, které je možné

následovat, ale všechny nás vedou ke stejnému konečnému
Cíli.

To, co potřebujeme, je upřímnost. To, co potřebujeme,
je čistota. To, co potřebujeme, je vědomý a neustálý vnitřní
pláč. Potom se pro nis Cíl, tr.iO.scendentální Cíl, stane
snadno dosažitelným.

7. března 1973
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OtáZky a odpovědi
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Během svých tostých meditací a předntJšek na uniwr
zitdch odpovídal Srl Chinmoy na llesletné otázky o kunda
Iint

józe.

Ndsledujíd

část

obsahuje

výběr

těch

nejzaJ(maWj!fch otázek, společně s odpověďmi.
Kde se nacházejí čakry? Jsou v těle?
Když uvažujeme o 6krách, JX)važujeme je za něco
uvnitř - něco, co je uvnitř subtilního těla. Sthúlll šatíra je
hrubým fyzickým. Uvnitř tohoto těla je súkšma šaríra, sub
tilní tělo. A uvnitf subtilního těla je Mrana šarira, kauzální
tělo. Tato těla }sou úplně odMná, ale všechna }sou členy
stejné rodiny. Subtilní tělo někdy působí prostfednictvím
fyzického. Někdy kauzální tělo, které je v st!menné formě,
může působil uvnitI subtilního a fyzického těla a jejich pro
st1ednictvim. Kau:cllní tělo je jako drobné semínko, z něhož
může vyrůSt banyánový strom. Trvá 10 několik let, ale poté
Kundalini. tv1atka SIla
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tento banyán urodi obrovské množství ovoce. Poreocit!
semínka ;e nekonečný.
Cakry nejsou poUT.e v subtilním fyzickém, jsou také ve
vesmíru. Podle některých Mistru je duchovní srdce vesmí
rem.

Jdou lak daleko, že dokonce ň'kají, že vesmír je uvnitř

srdce. Nic není za duchovním srdcem nebo vně něho.

Existují specifické mantry, které můiemc poufi
vat k otevřc:ní různých center?
Ano, uvnilf každého centra je určité božstvo a my
můžeme vzývat toto božstvo opakovánim leho semenného
zvuku. Každý zvuk představuje jiný druh vědomí. Na konci
páteře se nachází múladhára čakra. Pro toto cenlrum je
semenn� zvukem lam. Jestliže můžete opakovat

lam a pil

tom zaměřit svou pozornost na konec páteře, hudete za krát
kou dobu obdařeni okultními silami. O několik centimetrů
výše je svádhišthána čakra. Pro toto cenuum můžete opako
vat mantru

/Xlm. Je to nan<.;v% mocná mantra. Poté se

můžete koncentroval v pupelní oblasti a opakovat slovo

mm. Jestliže to budete provádět správně, pak všude okolo
sebe uvKlíle duchovní oheň. NásJeduje srdce. Zde můžete
opakovat jam. I když jsle II předchozkh taker mohli mantru
odfficával mocně a silně, mantr.l jam se musí opakovat
pomalu a sladce. pokud se ale chcete koncentrovat

OtMy a _
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na své

srdce a nepřejete si následovat cestu kundalini jógy, můžete
odříkávat Supreme. Poté se dostáváme ke krčnímu centru,
v&lddha čakk:. Když budete opakoval ham, získáte

moc

a vyjadřování se. Konečnč přicházíme k ádžňa čakř:e.
Pro ni je semenným zvukem aum. Ať již opakujete jakouko
liv mantru, musíte cítit, že \la�í rnkhou plyne proud a že

řeči

v.šechna centra extaticky vibrují.

Kdyf K ocerini cent:rum. divá tWn nijaké Zld"It'I,V
Ano, bude dávat znamení, ačkoliv si toho lidé časl:o
nevšimnou. Začne jako čtvrtkruh a po!:é přejde v úplný kruh.
Když se zatne velmi, velmi prudce oláčel, znamená 10, že
určité centrum je pfipraveno se otevfi{. Je to jako kolo, které
se roztáčí. Poté, co se centrum otevře, člověk zažije vzestup
kundaini
l sily. Něklefi hledající říkají, že se vine vzhůru jako
had, jiným se zdá, že se pohybuje jako mravenec nebo skáče
jako žába.
Neexistuje žádné pevné a stálé pravidlo, že hledající
získá určitý droh zážitků. Je možné očekával cokoliv. Otev
řou-li se čakty, okamžitě 10 IXIznáte. Je to jako otevření dveří.
Nyní jsou dveře zavfeny, zavřeny zevnil1 nebo zvenčí. Ale
jakmile je ;oonou otevřete, IXIznáte, co je uvnitř pok*.
Pokud se dveře do va�ho tletího oka otevluu, potom
budete schopni vidět: minulost, přítomnost a budoucnost.

Získáte moc jasnozJivosti. Navíc sp'.Itří!e, že vedle jasnozři
vosti máte také schopllOSl: slyšení na dálku. Nyní se díváte na
mě, pokud se ale bude něco dit támhle, budete mít scho
pllOSl to slyšet. Jestliie v!ak není otevřeno v� srdeční cen!
rum, nebudete schopni slyšet bezzvuký zvuk v srdci. Poté, co
se otevře "* srdeční centrum, aUlOO1atlcky ucítíte vesmír·
nou jednotu. Néčt:ho se dotknete a okamžitě se s tím ztolOi·
nlle a pocítile s tím jednotu. Podíváte se na člověka a uátíte
jednotu s jeho utrpenún nebo radosti nebo jakýmkoiv
l sta
vem, ve kterém se nachází. Kdyt se určité centrum O(evře,
rislclle kvality lobolo centf3. A proro, pokud se nějaké cem
rum otevře, přirozeně to ucítíte. Někdy vSak lidé čtou knihy
a pokc::clejí se mc..>ditovat a potom okamžitě ótí, že jejich
renU'a se otevírají. To je však pouhá představa. Není lehké
otevříl centra a VYŽllduje 10 velmi, velmi náročná cvičení,
Co

se stane, Jestliže sl otevleme ctntra dříve, 0Cž

očistíme cclý svůj systém?
Jestliže někdo otevírá čakry,

aniž by očistil své vitálno,
zvláště niHí vitálno, může se stát n<--vyrovnaným, šíleným,
duševně nemocným. Mnoho lidi se poté, a> si otevřou své
č-.ilay, ani! by je očistili, ililázní. Probouzet kundalini síly
bez prvotního oč&ění je jako dával dítěti nůž. Je zde velká
pravděpOOobnasc, že jej poutije nesprávně. Mute se i'ÍZnOUt
O!My a _
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do prstU neoo si zpusobit něco nanejvýš škodlivého a niči

vého. Je-li však někdo dospělý a zralý, pak použije nůž ke
kr.I.jení O\lo<.:e, které nabídne svým pi'átelům.
Moc může být použita dvěma způsoby: budto ke sta

vění nebo k ničeni. PM]i jsme sem, abychom Slavěli, stavěli
park pravdy a lásky. Když slavíme, musíme vědčt, zda jsme
odbornici

-

architekti nebo zednici. Pokud to n<.'Víme, pak

nebude stavba dokonatá a muk se kdykoliv z.nlit.
A proto musíme vědět, zda je rozumné proboUZ<.1 kun

dalini sílu. Pokud cítíme, že je na.Š<: vnitmí nádoba lisU,
pokud dokážeme přijímat Světlo bez jakýchkoliv překážek,
potom si můžeme snadno otevnt lakry bez jakéhokoliv
nebezpeá. Jestliže �k vz�dime kundalini v nepravý las
prostřednictvím naší neodbytné touhy a úsilí, pak se
můžeme dooat do velkých obtiží.
Jestliže si přejete následovat cesru kundalini pgy,
pokorně vim radím, pokuste se neiprve Ol(.'mt srdeční cent
rum. Srdeční centrum je považovino 7.a čisté. Vid.lno nebo
rušivé emoce se pti otevření tohol:o centra očistí. Jestliže
můžete nejdfíve otevnt srdeční centrum, vZíl odtlld čistotu
a v5toupit do niUích

center,

potom zde nebude žádné

nebezJX!Ó.
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Když někdo \"Stoupi do duchovního života, l'Zt
stoopi kundalinl automatlcky nebo k tomu docházi
pouze u některých lidí7
Existují rozdílné cesty, kleré vedou k Cili, Kund;ilini
jóga íe jednou z cest, ktem nabízí zvl;i�í sílu, ale jsou i jiné
cesty, jež nabízejí podobné sOy. Řekněme,
cesty, kleré vedou ke stejnému cm. Jedna

že existují
cesta

lil

má řadu

stromů a kvťlin, druhá má pouze několik stromů a květin
a

lřetí nemá vůbec žádné. Když kráčíte po cestě kundalini,

vidíte určitou sílu, ale tatO síla rozhodně není hlavní silou.
Pro ty, kteří nemají �dnou duchovní nebo okultní sílu, se

kundalini sful. zd:\ nesmimá. Ale ve srovnání se silou Cíle je
kundalini síla ničím.

Na některých ces[;ich tak.ováto okultní síla neexistuje.
Cesta: ;e jasná a vy pouze jdete dopfedu a dosáhnete Cíle.
Poté, jak }ednou dosáhnete Cíle, zíSkáte všenlohouti sílu

,

duchovní sílu. Sroupeno:: kundalini jógy v�k častO získá
pouze omezenou �ílu,Jen v několika málo případech hleda·
jítí sdli z duchovní cCSty tehdy, když dosáhli duchovní síly.
Ale kundalinj síla, okultní síla, odvedla mnoho, mnoho

upřimných hledajících cxI Pravdy pryč.

Většinou je kundalini síla prokletím a ne požehnáním.
Jestliže ji zneuž.ijete, je tO � konec. Zničíte všechny �vé
možnosti

realizovat NejvyMí a Bůh vi kolik inkarnaci vám

OOzt.y a _
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bude trvat, než přijdete opět zpátky na správnou cestu,
V devadesáti devíti procentech lidé kundalini jógu zneužijí.
Jestliže ji však použijete správně, pak získáte inspiraci udčlat
něco dobrého pro !>vět.
Je mnoho duchovních Mistrů nejvyMího stupně, kteří
nemají kundalini sílu, protože nenásledovali tuto cestu, ale
mají duchovní sílu, která je mnohem silně}ší. Skutečná síla,
duchovní síla, přichází k hledajícímu v průběhu jeho vntř
i 
ního růstu.
Pokud je v.šak Bůh hledajícím potěšen, který následuje
jinou cestu, může dát tomulO hledajícímu trochu kundalini
síly. Cítí-Ii Bůh, že hledající by mohl kundalini sílu potřebo
vat v budoucnosti, aby Jej mohl určitým způsobem manife
stovat, pak �le posla, který ovládá kundalini, aby dal té
osobě tuto sílu. V Božím pokoji isou všechny možné
duchovní kvality. Když vstoupíte do Božího pokoje, uvidíte
jednu krabici označenou Mír a další krabice s označením
Světlo, Láska, maženost a Síla. Nyní se staráte pouze o Mír,
ale Bůh cíti, že byste také možná JXltřebovali trochu síly.
Svět je takový, že když neukážete trošku síly, lidé vám
nevěří. A tak, jestliže Bůh cítí, že ve svém ŽiVOlČ potřebujete
více Síly, ačkoli vy sami kundalini sílu nechcete, Bůh vám ji
dá; fX)kud však Bůh necítí tuto potřebu, pak i když budete
plakat pro kundalini sílu, nedá vám ji.

Kundalini. Ma!t.a Sila
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Lidé začinaji svou duchovní cestu

S

dobrým posto;em,

zajímá je pouze Bůh, Pravda, Svěůo. Ale poté,

co

kráčí dva

nebo tli nebo šest měsíců, shledají, že cesta je velit-e suchá.
Vidí, že nezískávají jméno a slávu nebo že nelískávají záz
račnou sílu, a lak

se

vzdají a následuji jinou cesiu, jako je

třeb-.1 kundalini. Když získáte něco na této cestě, múžete
ukázat světu veškerou svou zázračnou

moc

a cítit, že ;.

někdo. Talo moc vám však nikdy nedá ani trochu míru
v mysli.
Používání okultní síly žádným zpúsobem nič!" vědomí
nepozvedá. Ukazujete něco jako kouzelník a to pfiná§
určitý druh V"ll\clení, které rrvá několik: minur nebo hodinu.

Ale pak se budete vy.2 ci, kceří byli vzruSeoi, dtí šp.amé. Vitr,

trvll fllVŽdy a že existují vy,W pr.lVdy a vyHi
skulernosrl. Říkáte .si; .Přišel ;sem 1);1 svěl pro mír, pro lásku.
že 10 nebude

pro radost, pro šlěsl:í, pro spokojenosl. Je 10 spoko;eoost, co
chci?" A lak vstoupíte do skutečného duchovního živoca,
kde kundahni není nutná. To, co je zde:: nutné, je pouze
vnitřní pláč po Pravdě, Svěůe a 81afenosti. Jakmile jednou
získáte Pravdu, Světlo a Blaženost, již

se

o kundalini silu

nestar:ite.
Je to jako s dítětem, které má pět

centť1.

Vi, že mů!e

rozdělit těchto pět centU mezi pět dělí svého věku. Kdy! .
dítě ví, že jeho otec má tisíce dolaru, pak nebude mít o pll
0tMy a odpa.<'di
85

dolaru zájem. Těch tisíc dolaru zde představuje skutečnou
duchovní sílu.

Jestliže chcete být spokojeni s trochou kundalini síly,
meditujte pár hodin denně po ksl nebo sedm let, což nic
není. Realizace Boha vyžaduje řadu inkarnací, pokud
nemáte dobrého duchovního Mistra. Budete-Ii se pouze
koncentrovat na čakry a meditovat na kundalini sílu, potom
stejně jako tehdy, když ve čtrnácti nebo patnácti letech
dokončíte školní docházku, kundalini sílu snadno získáte.
Pokud jste velice dobrý student, pak můžete přeskoát něko
lik ročníků a získat kundalirli sílu během pouhých pěti nebo
šesti let.

Je probuzení IrundaHni znakem, že se blíží realizace
Boha? V jakém stádiu vývtJ;e duše stoupá kundaJini?
Neexistuje žádné pevné a stálé pravidlo. Je mnoho lidí,
kteří realizovali Boha bez toho, aniž by měli rozvinutou kun
dalini sílu. Není vůbec nezbytné otevírat centra, abychom

realizovali Boha. Tito lidé byli svědky �s.tupného romoje,
odhalování a projevováni schopností a možností duše, ale
nerozvinuli si kundalini sílu. Projeveni duše zde znamená
vývoj duše. Na druhé straně existují taá, kteří v dalších dvou
nebo třech inkarnacích Boha nerealizují, kteří už ale mají

Kundalini.
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rozvinutou kundalini silu. Není ledy �dné přímé spojeni
mezi kundaJini sHou a vývojem duše.

Ůlev1ení center nemusí být lllamením Boží real.iz.ace.
)esnik je zde meditace, \'elmi

mocná meditace ncjvyUiho

stupně, pak se centra automaticky ocevtou. Také pokud
někdo realizuje lloha, vtechno půjde samo. Tehdy se centra
automaticky otevírají, ať je již chce hledalíd využít nebo ne.

Probuzení kundalln.i tedy � fle aowa
začíná realizovat Boha?
Když se probudí kundalini sila, člověk si uvédomi M
vnirrnj psychické sily, ale neznamená co, že začíná �

Boha. Realizace Boha je nekonečné vyšší ncl probuzcQi
kundaJini a je nekonetné vice naplňujíd. Když je oéá kun
da/ini Sila probuzena, člověk pak dtí, že má k dispozici
vnitřní víbl"'dce a vnitřní sílu. Ale tato vnjtňlí síla neznamená
nekoneéný Mír, Svčdo a Blaženost Ncj�íllO.
Když se !runda/ini probudi, je jako kapesní nůž, se kte
rým můŽC(e dé/a( rozličné věci. Pokud však někdo realizuje

Boha, pak má schopnost používat atomovou bombu. Kdy1
nékdo

realizuje Boha,

jeho

božské vědomí

se

rorletí do

pozemské acmosféry a rozšili se po I.:elé délce a �ífce svťta..

Když se probudí kundalini

,

člověk má pouze omezenou sílu.

Po probuzení kundalini člověk vidí její omezení. Potom chce

jít vysoko , ryk nejvýše a přirozené bude kráčet dál, dokud
neuskuteční nekonečný Cíl.

Jesdifc není nezbytné probudit kundalini sílu,
proč se u někte:týcb. Mistrů proboUZÍ?
jestliže je někdo duchovním Mistrem, Nejvyšší mu
možná chce dát MO zkušenost. Mistr musí vědět, že nčco
opravdu existuje, prestože. to motná nepoužije. Jinak se jej

někdo zeptá: .Znáte kunda!ini?" A pak Mistr, pokud nebude

mít tulO zkušenost, řekne: ,Ne, to neexistu;e,"
Briní člověku sexuální život v zíslWú okultní síly

prosth-dnktvún kuncblinl jógy?
K.undalini jóga 'Je jógou absolutní čistOl)'. Je to jeden
z nejposvátnějších druhů jógy a fyzická, vitální, mentální
a psychická astQ(a zde má prvořadý význam.

ni

hlavní

nervy idá, pinga\á a sušumna budou nesmírně 3. okamiitě
-

-

trpět, jestliže zde hude jakýkoliv 5eX\lální prožitek. Nejen
fyzické vztahy jsou �patné. jestliže se někdo t�f z niBích
vi\álniCh myšlenek, nefulých myšlenek ve své mysli, to )e

také škodlivé. je mnoho těch, kteň se soustfedili na centra
a kleň byli blízko k jejich Q(evření, ale bohužel sestoupili do
niŽŠího viUlního světa, Mnoho indických duchovních hleda
jících /lKá, že když

se

probudí kundalini, vitální tár, dyna-
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mický žár umifl subtilního rěla jim často způsobuje velmi
nepříjemný pocit. Taro energie pikMzí ze subtilního (ěb,

ale je cíeíte ji

ve

fyzickém těle. Velice časl:o hledajíd, ladí

jsou blízko IUzvinurí duchovnkh sil, zji.«ují, že je \'elic::e
těžké snfiet fUro intenzivní vniti'ní sílu. A cak SCStoopí do
běiného nižšího virá!nmo světa a zku:koos{ kundalini ztratí.
Mít zážitek kundalini po jednu minulu nebo dvě, nebo
po několik dnf, není těžké. Nejtě:8í vČ(: je otcvnl centra. Ale
to není konce naší cesty. Otevírání center nám dá psycfúc
kou sílu nebo okultní sílu nebo duchovní sílu. Ale nejdúlefi-
tqší véd je žít v llofském Vědomi.
Jestliže 6e chce někdo věnovat okullismu, musí .se
úplně vyhnout dvěma věcem. Mluvím o přísném okultismu,
ne o éemť Tlldgii a podobných věcech, které může praktiko
vat kdokoliv. Tyto dvě věci, kterým se musíme vyhnout, jsou

strnch a sex. Pokud je zde jakýkoliv strach, bud ve fyrické'R
nebo v menlálním nebo v psychickém, pak se velké dyna

mické okultní síly nemohou nikdy rozvinout. A pokud jsou
zde ni:8í vitální aktivity, sexuální živOt a nečisl:é myšknky,
tehdy žádná okultní síla nemůže vstoupit.

blstuje pouu: sedm center?
Ne, je jich vk. Pod pupkem, pod páteří jsou daI!i
centra. Existují centra v podvědomých nebo nevědomých

rovinách v kok.-'flě, v zápěstí, v nártu, v prst(,."Ch u nohy. Jak
mile jsou

[lilO

centra otevřena, člověk získá naproslé mist

rovství nad svojí fyzickou pnrozeností a stane se pro něho
snadné úplně přeménit jeho pozemský život
Kde se nachití třeti oko?

Centrum ádžňa - lřetí oko,

se nachází

přesné mezi 0bo

čím a umku výše, uprostřed čela. Jestliže je pro vás zpo-
čátku obtížné najít toto místo, podívejte se, prosím, do
zrcadla a udělejte si tečku uprostřed svého čela, trochu nad
obočím. Tímto způsobem múž.ete to místo určit.

Jak sl člověk může otevřít t:mi oko?
Je mnoho různých způsobU, jak otevfít ti'etí oko. Nt-i
snadně�í a nejúčinněj§í způsob, jak otevfil třetí oko, je pro
sti't..-dnictvím dfnpy. mapa znamená přednášení určité

slabiky, slova, věty nebo skupiny vět Existuje poměrně
mnoho manter, které pomáhají otevřít třeti oko. Otevň! lřetí
oko napň1dad umožňuje Gájatri mantra, protože pfivolává
nekonečné vědění,

moudrosl

a

:>'Větlo. A nejúčinnější je

mantra aum. Každé centrum má semenný zvuk, který je nej
účinnější. Pro ďetí oko - ádiňa centrum, je nejúčinn�í
mantra aflnl. Zvuk .m- by mél znít asi tfikrát déle než zvuk
.au". Během opakování by měl hledající zaměnl svou pozorKundaHni, Matka SIla
90

nost na třetí oko.
Tře(í oko může být také otevřeno vzýváním přítomnosti
Bofského, védami Hofskosti neboli Božského Včdomí. Bož
ské může být ve tvaru nebo zústat beztvarým. Na to však
poIřebujete intenzivní aspiraci.
rřelÍm způsobem je očištění celé bytosti. Uvnitf lěb je
subtilní tělo, vitální základ, jemné vitálno, mysl a srdce. JesI
liže dosjhnete očištění celého své fyzické a vnitfní existl.'nCe
a získáte vnitfnf osvícení, potom budete schopni ()(evfít
nejen své třelí oko, ale také všechna hlavní centra.
Podobně umíte·li přivolat nekonečnou Milost Nejvyi
šího, dokážece přeměnit celou svou cxisrend v livoucí ode
vzdanost u Nohou Nejvy§Sího. Pak je snadné otevřít vde
třetí oko. Vaším úkolem je pracovat; ví! duchovní učitd
vám dá zvmtní u(iení a zvláštní disciplínu, kterou byste fn8i

dodrtovat Výsledek v�k přijde pouze tehdy, když sestoupí
Milost Osobní úsilí je nezbytné, ale pouhé osobní úsilí
nestačí. Nad osobním úsilím je MilOSf Božského.
Milost může přijít přímo od Boha nebo prostřednictvím
žijío'ho Mistra nebo od Mistra, který opustil tělo. Realizovaný
MisU nikdy neumírá, pouze odkládá svoji fyzidcoo Čísf. Rea-
Jirovaní Mistři mohou kdykoliv pRjít a inspiroval h1edajicího
a říci mu, CO dělat. V případě obyčejné lidské bytosti platí
,..sejde z očí, se;dc z mysli". U realizované duše ovšem na čase
Otazky 3 odpovedi
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a nllstě nezáleží. Stejné lak na nich nezáleží hledajídmu,
pokud má vnithú spojení s pravým duchovním Mistrem.

EXistuje určité Cdltrum., lUl kteri mohu medito
vat, abych ziskal scbopnosl ovládat své myilenky?
Chcere-ll ovládal llvé my.šlenky, mtIi byste se soustředil
na centrum mezi ClI:>olim. Pokud bodele dtit tlak, a vaše kon
centrAce bude intenzivní, pak byste se zde neměl soustředit

déle než dvě minuty. Jinak budcl(: zpOOitku vyčerpaný.
Když

se

budete koncen[tQvat na srck"Ó'Jí centrum,

ziskáte mír, lásku, radost P(l{é co vstoupíte do srdce,
pokuste se slykl kosmický zvuk, bezzvuký zvuk. Jestliže

pfenese\e lásku, radost, mír a blaženost 1.C srdce do centra

mezi obočím, pak uvidíte, že zeJe nejsou �dné m�lenky.
Srdce je pro vás nejbezpečně�ím místem,
můžete koncentroVat a meditoval. )eIll1iže

10

na které se

budete dělal,

automaticky získáte oč�tění, protože uvnitf srdce je du�
a duše )e jedním s Nekonečnem. Z tohotomista z.iskáte vše.

Je _ oko nejlep!ún _ na _ by měl
člověk :wn8ft powrnost blbem medJuu. nebo mu
mide přin&t problémy?
Měli byste

se maillit k Bohu, 3by

vám

daroval

vnitřní

zrak, pouze až udtí, že je (O nezbytné, ne dlíve. Jestliže se
Kundalini. Matka SIla
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vnitřní zrak objeví předtím, než je zde dostatečná moudrost,
pak Il'I01loo naslat vážné problémy. Je 10 jako mil koně, kte
rého nedokáteme ovládat. Dovolte

m
i

dát vám příklad.

Předpokládejme, že vidíte, jak někdo přímo pled vámi zabiJÍ
kuře Váš vnější zrak vám neumožňuje ltO(ožnit s vědomím
.

nebo životním dechem tohoco kurete. Pokud však mále

vnitřni ZTllk

Jl

uvědomíte si, že vy .sami jste před mnoha,

mnoha inkarnacemi byli kuřetem, okamžitě se

li

kuřetem

Ztotožníte, a budete citit, že zabíjí vás samotné. Budete
ochromeni hrůzou. Když získáte vnitřní vizi, stanete se
jednim se skutečnosti, kterou vidíte. A bude-Ii to hrťlzu
nahánějící zkušenost, pak můžete trpět léta. Mooho z vás si
řekne: Ach, kdybych tak měl otevřené své třetí oko!- Ano,
•

ale když vám vak l1eú oko ukáže, že v minulé inkarnaci jsl:e
byli

tím

nejhodfm darebákem,

co

pOt:Offi hudete děla!?

Vnitřní zrak by měl být ocevřen v případě vnitřní zralcNi
a tehdy, kdy vás ani minulost ani budoucnost nebudou moci

znepokojit.
pfcdpokládcjme, že
mi

se

dozvíte, že vá� neíCfra8í pfitel

zemlíl nebo že má dojít k určité katastrofě, které nejste

schopni zabr;\nit. Třeti oko

vám

mú!e říci, co se má stát,

nemůže tomu však zabránit. Je tO pouze aspirace, vnitřní
pláč, která stoupá Nejvýše a dotýká se Nohou Nejvyššího,
a je (O pouze Nejvyš.{í, kdo může lrU�jr kosmický Zákon.

Vidíle-li, že se schyluje ke kat3Slrufě, musíle postoupit tuto
1..áležitost Nejvy;Šímu. Jestliže je to v�k Boží Vůle, vy sami
tomu nebudete moci zabránit. Když vdá duchovní hledajkí
vidí, že se něco má přihodit v jeho nejbi8í
l
rodině, že má
někdo zemřit, řekněme

-

pak se okamiitě ZlCAožoí

s

Boží

Vůlí. Ale pouze hledajicí, který je 113 velmi vysokém stupni
aspirace, se můíe vědomě a spontánně ztotOžnit s Boží Vůlí
bez jakýchkoliv obtíží. Opf"".wdovi duchovní Mistři jsou vždy
jedním s Nejvy�í Vůlí, nikdy nemohou mít žádnou vlastní
individuální vůli. Mohou cítit lítost, když vidí, že se má něco
přihodit, jejich vnitřní bytost však nebude znepokojena.
Pokud bude mít tedy ott.'Vřené třetí oko duchovní Mislr
neOO někdo, kdo je na pokraji realizace, nebude v nesná
zich. Ale jesdiže se pokusí otevřít své třeti oko obyčejný hle
dajíá, který se právě vydal na duchovní cestu, jehož
přirozenost nenl oči&ěna

3

který není vysoce duchovně

vyvinutý, pak bude ve velkém nebezpečí. Mnohokrát není
nádoha připravena, ale za pomoci obrovského tx.Ihodlání
hledající uspěje a jeho třetí oko

se

otevře. Pak je výsledek

nanejvý� odrazujid a ničivý.
Ve v-.tSem případě byste lIlÍSlo otevírání třeliho oka měli
meditovat na srdce a pokusil se dtit neustálou Boží Přítom
nost. Musíte chtít být jen uvnitř Srdce Boha a uchovávat jej
uvnitř svého srdce. Bůh vám dává jen tO, co je pro vás ncjKundalini. Malta SIla
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lepš Nedá vám ani kousek něčeho, co ve svém životě
i
lIepotřebu;eIC. SnaŽle se pfiláhmJUI do .'wé vnitřní bytosti
mír, radost a lásKu od Boha. Jestliže vstoupite do srdce,
budete schopni vstoupic do svého vlasmIhv vnitřního
slunce: Pokud do něj vstoupíre správné, uvidífe, že vše bode
zářivé, pfed vni(fním sluncem se nemůže objevit žádná
nevědomost rOlo slunce okam!itě buď osvítí nebo přemění
noc na!í nevědomosti. Pokud ledy chcete realizovat Nejvyšší

a naplnit NejvyMí ve svém živO(ě, pak se snažte aspiroval
v srdci.
Pokud tedy meůirujete na ádžňa Č3kru nebo-li na třcti
oko, mčli bystc také cvičit koncentraci na srdce. V srdci

získáte veškerou radost, veškerou lásku, která předčí Va5c
oéeldváni. Stanete

se

neoddělitelně jednim s Univerzálním

Vědomím. Poté, co jste dosáhU radosti a lásky a stali jstc se
jistými ve své meditaci, můžete chtit mit vizi nebo moudrost
třetího oka.
Existují lidé, kteří otevřeli toto ccnlrum mezi obočím,
aniž by měli otevřené své srdcční centrum a díky Milosti Nej
vyššího neudělali takzvané: chyby. Otevřete-li své třetí oko
dříve než budete mít OI:cvfcno srdeční centrum a ncž bude
emocionální část VaSl přirozenosti úplně pročištěna, stanete
se oběti nemilosrdného pokušení. Budete se snažit něco

vnitřně viděl a okamžitě o lom lidem povíte, či se pokusíle
CI!My.95

vstoupit do někoho, abyste spatřili, co se v něm děje. Jsou
tisíce a jedna věd, které vás mohou nakonec odvést daleko,
daleko od cesty duchovnosti.
ženy, bez výjimky, by se měly snažil meditoval na

srdeční centrum, anáhata čakru. Je pro ně snadně}ší otevříl
srdeční centrum než pro muže. Pro muže je snadn�í ()(evřít
ádžňa čakru, třetí oko. Přesto však jak muži tak ženy musej
!

nakonec otevňt obě čakry. Ov�m, existují i jiná centra, ale
mysleme nyní pouze na tatO dvě centra. Zatímco meditujete,
koncentrujte se nejdříve na srdeční centrum a poté na ádiňa

centrum.
Co

člověk. dokáže udělat, když

má

otevkné Udí

oko'
T"
retí oko je mistcm vi2.c. Když používáte své dvě oči,
můžele viděl pouze 10, co je před vámi. Ale s tfetím okem
můžete viděl doph.>du, dozadu, všude. Také můžete viděl
najt'ťlnou minulost, pl'ítomnosl a budoucnost. Právě ted si
asi nepamatujete, co jste včera

tedl k snídani.

Otevřete-li si

však své třetí oko, budete schopen říci, co jste jedl k snídani
dokonce před dvěma roky. Jestliže otevřete své třeli oko,
okamžitě vis dostane do vaší minulosti, kde je v� 1.3zname
náno Také vám ukáže budoucnost
.

•

10, co se

nú stát ve

vašem živOlě nebo v Evotě V".tSich pfáte!. Předpokládejme,

KuldaIini. Matka SIa
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V:: chcete zltra ráno něco udělat. To je váš zámér, va§.e roz
hodnutí. Nd začne nový den, múžete si to přesto dvacetkrát
rozmyslet Jestliže ale uvidíte svým třetím okem to, co se má

�t, nebudete mít žádnou potřebu, Udnou vůli změnit kos-
mický plán, protože je již ve vnitřní rovině proveden.

JaJcý je vztah thCZi třetím okem a srdečním.
centrem?
Řekněme, že srdce je Vědomí a třetí oko je Světlo,
ačkoliv mezi nimi

v fXXlstatě

není žádný rozdfl. Tfetí oko,

neboli ád!ňa čakra, múže �it nebo zničit předcházejki
kamlll, mÍlže urychlit přítomný vývoj a múže vynésl do

popředí budoud bohatství. l1eti oko má nekonečné SvčUo
a současně je nekonerným Světlem. A srdce, neboli anáhata
čakta, má nekonečné Vědomí a zároveň je nekonečným
Vědomím. Jsou věčnými přáteli. Jednou je nekonečné
Svčtlo, které nazýváme třetím okem, domem, ve kterém
bydlí srdce. Jindy se domem, jehož obyvatelem je třetí oko,
stane nekonečné Vědomi, které nazýváme srdcem. llffito
způsObem se neUSlále stlídají.
Ačkoliv jsou Vědomí a Svédo neoddélitelné, nékten
duchovní Mistf1 viděli Světlo dříve než

Vědomí a jiní spatřili

Vědomí dříve net Světlo. To, které viděli jako první, cití, že
je zdrojem toho druhého. Je to lako dva prsty na stejné ruce.

Předpokládejme, že jméno jednoho prstu je Světlo a jméno
druhého prstu je Vědomí. Když uvidíte ten, který se nazývá
Světlo jako první, pak obmžitě leknete: "Zdrojem je
Světlo.�

A

uvidíte, že Védamí saITIomé je uvnitl tohoto

Světla. Ale uvídíte-li jako první ptst Vědomí, pak řeknete:

A uvidíte, že Světlo je uvniti Vědomí.
Mistři m;vyššího
l'ádu považují :za první
..

�Zdrojem je Vědomí.�
Někteří duchovní

Vědomí, zatímco jiní považují za první Světlo. A podle toho,
které viděli jako první, cítí, že zdrojem Svčtla je bud Svěuo
nebo védoml.
Příjde ale doba, kdy spatříte, že obojí, Světlo a Vědomí,
jsou nL'Oddělitelné. Doplňují se spolu jako dvě strany jl.-dné

mince. Jestliže od vis něco kupuji a Mm vám čtvrťák, nezá..
leží na lom, která strana je otočená směrem k vám. Přijmete
jej, pJl){ože jste si jisti tím, že druhá �tl"3na je zde také. Coko
liv je potřeba, je zde.

A

tak Svčtlo a Vědomi kr<'ičejí vždy

s{X>/eéné. Pokud člověk nežije v tr:mscendencálním Vědonú,
pak duchovní srdce nemůže doble působit.
Ano, můžeme je od sebe oddělit, když použijeme naše
lidské vědění a znalosti. Ale používáme-Ii svou božskou

moudrost, božské svčuo, bohlé vědomí, nedokážeme
oddélov;u duchovní srd:-e od třetího oka. Doplňují se jako
manžel a manžclka. Protože srdce je obvykle v�erou slad�

kostí a

láskou a třetí oko je veškerou silou a světlem o:."VÍ�
Kundalini. Matka sna
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cení, mužemt: říci, že srdce je manželkou a třetí oko manže
lem. Manželčiny hlavni kvality jsou jemnost a láska, zatímco
manželovy hlamí kvality jsou vědění, moudrost a další men

tální vlastnosti.
Dále cítí ti, kleň jsou velmi moudR, že třetí oko je také
srdcem, protože co jiného je srdce než to, co nám dává
uspokojeni? A co nám mOže pfinést uspoko;...>ffi? Jenom

Světlo! A tak jestliže nám Svétlo ze detiho oka: přináší spako.
jenost, pak přirozeně získáváme kvality srdtt. A co nám
muže dát Slálý cit pro moudrosť Moudrost přijde, jen když
budeme hluboko Uvnill, v nejzazších skrýších svého srdce,
kde si hrají NekoncčoOSl, Věčnost a Nesmnelnost. Pru.vojit si
Nekonečnost za svou zcela vlastní, považovat Nekonečné
Světlo a Blaženost na věky za své vlastni, to je moudrost.
A tak můžeme říci, že moudrost pochází ze srdce. IlIDto
způsobem se srdce a tfe!í oko doplňují. Tak j:lko Pumša
a Prnkriti, Bůh Otec a Duh Matka, kráčí společně třetí oko

a srdce.

Jednou, když Jste m<dltoval, J- sl všiml, !e )str
a potom Sl'ébo
srdečního centra.. Co to znamená?
St

dotJd nqdlivc- milo thtího ob

Třetí oko je cen� zfení. Ne;dfive se chceme tBit
z vidění Blaženosti. POlé co zažijeme Blaženost, musíme ji

OIMya __
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někam umístit, abychom ji mohli stále prožívat a tím místem
je srdce.
Existuje nějaký rozdiI

mezi

obyčejným Ildským

scdcan • ducbovnim scdcan neboU anAhata čaktou?
Lidské Srdce je malý sval v hrudi, který nám mohou
ukázat lékaři. Duchovní srdce je v!ak něco, co hledajíd vidí,
cítí, a do čeho vrůstá. Duchovní srdce je rozlehlejší než nej
rozlehlejší. Pr1vě nyní je pro nás Nekonečnost imaginárním
pojmem. Když ale objevúne své duchovní srdce, Nckoneé
nose již vice není představou, stane se skutečností.
Univerzum, univ(.·rzální Vědomí, věčné Vědomí, neko
nečné Vědomí jsou vb:hny v duchovním srdci. Na jedné
straně v duchovním srdci sídlí Božskost, Nesmnelnosl, Věč
nost a Nekonečnost, na druhé straně srdce přesahuje vše.
Duchovní srdce je zde v hrudi, zde na čele, všude. Pro
tože je nekonečné, prostupuje celým vesmírem. BOh je vše
mohoucí ne proto, že je rozsáhlejší než nejrozsáhlejší, ale
proto, že v jedné chvíli může být nepatmým a bezvýznam
ným mravencem a v další chvíli může být nekonečně rozleh
lejší než samotný oceán. Nazýváme ho Bohem právě proto,
že můfe být čímkoliv chce být: větším ne! největším nebo
men.šún než nejme�ún. Duchovní srdce má stejnou sch0pnost. Ačkoliv je nekonečné, věčné a nesmnelné, může
Kundalini,
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lehce obývat hmotné

fyzické srdce. Má také schopnost

dovésl fyzjcké srdce k H02JehJQSlj, ke své NekonCČ1la';:ti, své
Věčnosti.
v

V jedné chvíli se Nekona"né oddélí od konečného,
další pozve konečné do sebe a stane se s ním úplnl

jedním. V duchovním životě může kapka nejen vstoupit do
oceánu, ale �ké oceán má schopnost vstoupit do drobné
kapky.

Řekl byste, že
.D2

se

srdc:čni centnun nBuIy otnh!

několik vteřin a poté se opět zavk?

To je pravda. Někdy se olevirá na několik Vidin, něko
lik minut nebo nékolik dní, pak se může opét zamt. Je jako
okno. Okno můžete nechat olcvfené několik minut, hodinu
nebo několik dní, je to na vás. Když je aspirace intenzivní
a my se staneme plně jedním s naší duší, zůstane toto cent·
rum stále otevřeno. Jinak je otevřené minutu nebo den a pak
se opět zavře. Když je ale všech � hlavních center, od
ádžňa čakry až po múladhára čakru, plně otevřeno, pak se
veljce zřídka jedno ccnfrum zavte.

Jak po.tnáte, fc Ie snIečni centrum o<n1cnol
Když se otevře srdeční centrum, udtíte bezmeznou
radost, bezmeznou lásku a bezmeznou čistotu. První věcí,
0IMy . 101

kterou zdijete, je čistota uvnitř vás a okolo v:1s. Ucítitc
nekonečnou lásku, bezmeznou lásku a tato láska bude
naprosto čistá. Bude uvnitř vás a okolo vás. Pak uvidíte
radost ve všem. Nyní zoufale usilujete o radost, ale pfijde
den, kdy se toto centrum otevře a vy získáte ze všeho spon

tánní radost. Podíváte

váte

se na

se na

květinu a získáte radost, podí

dítě a tiskMe radost. Také zlskáte mír a cítění

univerzální jednoty. Jestliže je vaše srdeční centrum plné
otevřeno, během meditall! nejsp� okusíte amrltu, božský
ncktar.
Pokud cítíte teplo v oblasti srdce, je to znamení,
k: se srdttní centrum otevírá?

Jestliže cítíte horko a otáčení disku uprostřed hrudi,
pak je to znamení, že se centrum otevírá. Lékaři fíkají, že
fyzické srdce

se

nacházi na levé straně hrudi, ale duchovní

srdce tc uprostřed hrudníku. Když se srdeční centrum sku
tečně otevírá, jeho radost a blaženost se rozšifuje po celém
těle, a tak vlastně nemůžete říkat, že

se

nachází v určitém

bodě.

Jaký je vztah ..... duchovnim srdcem. kundaJlni
silou, který se lýkAjejkh relativní důJeiltosti?
Můžete fíd, že kundalini sila je na povrchu duchovního
Kundalini. Matka Sila
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srdce. Na povrchu mok jsou vlny a vkmožný pohyb. Když
vidí ditě vlny oce:lnu, je jimi rak okouzleno. Dospělý se však
pokusí (XIoofir hluboko do oceánu, kde je ticha a úplný
klid, prQ(ože zde zíSká nejvé�i radosc. Dospělý má zájem

o tiché a vě6lé hloubky.
Zámky, k.teré můtete utít prosti'ednictvím kundalini
síly, jsou jako hra dttf v

zahradě. Dítě má schopllOSt utrh

nout květinu nebo někoho štípnout nebo uk1zat kolik má

síly lim, že hne kameny a dělá všemožné nezbednosti. Ve!r

mírná Matka pozoruje

hry svých děti. Slejně iako obyčejná

matka má lida, když si její děti okolo ni hraji. .Moje děti umí
skákal, běhat, házet: říká

.

PotBme se hrou, kosmickou

•

hrou'- Otec ale dlí, te si děti nemohou hrát stále. Musí se
někdy také učit, aby nezůsuJy hloupé.
Když si dítě hraje, získ1vá radost, fyzickou radost Když

ale studutc, získává jiný druh radosti, radosti, kteli je hlubši
a více naplňující. Když někdo dosáhne něčeho na fyzické
úrovni, uznáváme jej. Když někdo udělá něco velkého na
mentální úrovni, uwáváme jej ještě více. Když někdo
dosáhne něteho na psychické úrovni, pak ti, kteří jsou
schopni to ocenil, jej uznávají dokonce )dtě vice. A když
někdo dosáhne něčeho na úrovni duše, na Boží úrovni, pak
ti, kleří o tom vědí, jej

uznávap ze vkch nejýJce. Srl Ramana

M.aharishi .se nez.ajírnaJ o Sludium, Sti Ramakrishna se nezaji-
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mal o studium, V�ichni u�nci západního světa by však měli
jít a dotknout

se

nohou těchto nevzdělaných mužů neko

nečné moudrosti. Cim vý�, čím hlouběji ,ideme, tim pře
svědčiv�i, více OS\"ědujíd a �í moudrost získáme.
V duchovní fiši je kundalini sila jako úspěchy na fyzické

urovnt.
Matka dlí, přeslože je jejímu synovi šedesál let, že je

stále jejím malým dítětem, jeíím miminkem, Když v�k otec

třináct nebo čtrnáCt let, okamžitě se
mu pokou�í pfeťbt v.k"Chnu moudrost. Říká: Již se nemůžeš

vidí, že je jeho synovi

nazývat dítětem, Zítra možná zemřu a ty mne budel muset
nahradit a převzít plnou zodpovědnost

za všechnu

mou

práci.. Matka říká: ,.Ne! Ne! Ne! Chci, aby mé děti 2ÍIS1a1y zde
se mnou.· Nefíkám ani slovo prod Matce. Matčinou přiroze
ností je považovat své syny za své věčné děti. Otec fí"ká: Jsi

v"Čflé díté, pr.lVCla, ale musíš pro mne pracovat. Musíš na
t".

sebe vzit zodpovědnost celého vesmiru. Chlubit

se a dčla!

v�možné věd ti vyddí pět let, deset let, dvacet let, ale není

možné tO dělat navěky."

Sl:ejná Matka, stejná Vesmírná MaUra, jež mj lrundaJini
sílu, jež je kunda/mi silou, ji zároveň daleko, daleko piekra

vždy přesahujícího Za se doplňuje
ŠjYOU nebo Absolumim. Se svým
vždy se překonávajícím Vědomím je jedním s Absolutnem.

čuje. Se svým aspektem

se svým chorěm - Purušou,

Kunáalini.. Matka sna
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A podobně ve svém hravém vědomí rua}e se svými dětmi
kosmickou Hru.
Otec h'ká dítěti, aby pfekrOCil0 kosmickou hru, protok

pauze tehdy, když ;e �k)\'ěk

za

kosmickou hrou, dosáhne

nekonečného MIru, Světla a Blaženosti. Otec říká: .MusB jíl
za

kundalini, do vyUího stavu vědomí. Nejprve vsrup do

sušupti,

stavu

hlubokého spánku. PQlé do svapna, snícího

stavu, pak do diágril(, bdělého Slavu a nakonec vstup do

turi
ja, transcenden�lniho Vědomi.· A mé děti, vy mj}�
dokonce tento stav pickonat a zůstat v sahadža samt:ldld,
což ;e stálá, spontánní a dynamická jedll()(a se Mnou n:iI
všech úrovních skutečnosti.
Syn Boha, )ctiš Kristus, byt na zemi 33 let. Pouze:
během poslednícb !li let svého iivoo pledvád8 zúr.dcy.

Myslíte Si, že jej svět stále zbožňuje a uctivá jenom proto, fl:
uměl kráčet po vodě nebo že oiivil mnvého muže? Ne, není
stále uctíván kvůli svým zázl"dkůrn, ale proto, že dolů snesl
Věčné

Vědomí, Nekoneťné Vědomí. Sri Ramakrishna

nepředváděl prakticky žádné zázraky a bylo mnoho, mnoho
jiných duchovnich Mistrů, kteří nekonali

zázraky. Cítili,

fl:

přcdvádéní zázraků na fyzické ůrovni by se jevilo jako dětin
ské ve srovnání s tím, teho byli schopni dosáhnout na
duchovní úrovni, v oblasti srdce, kde sídlí nekonelný MÚ",
Světlo a Blaženost

",""", a _
l OS

Kunda1ini síb Cl všechny zázračné síly na zemi jsou
prchavé, protože jsou pozemskými silami. Ale síla transcen
dentálního Já je nekonečná a nesmrtelná NeidůleŽilě�í véd
.

na zemi je pro duchovního hledajícího Probuzení vědomí
a 5t!berealiz.ace. protože tO je věčné. Jestliže někdo přijde

k nám a předvede nějaký zázrak, bude nás to fascinovat. Me
v okamžiku, kdy se vcltíme domů, nezůstane nám nic, co by

uchovalo na!i viru v to, CO jsme viděli. Uude se tO zdát jako
pouhá kouzla a triky. A jak dlouho doldžcme uvnitř sebe
nebo před $ebou uchovat kouzelníka? Když v� někdo

minuru, nebo
sami silou naší intenzivní aspirace,

pozvedne naše vědomí t1eba ;en na pouhou
jestliže to uděláme my

pak na�

vira

v tuto zku�nos( vytrvá, protože

10

byl náš

vlastní vnitřní zážitek NefXldebu;eme nic, co netrvá věčně.
Je 10 Nesmrtelnost. vnitřní Nesl1lnelnost, kterou J:X)tfebu
;eme, a ta přichází prostřednictvím probuzení a J:X)zvednutí
našeho vědomí.

Med.Jtuji na své pupeční ccntnloL Mysllte si, že je
to nlOudré?
Podle strikrního hinduistického sysrérnu bydlom si Mo

čakru neméli OIevÍl'at, dokud neni Olev-feno nak .srdečni

centrum. Jestliže je pupeční centrum otevteno dříve než

srdeční, pak do srdce může vstOllpit nejniBí vitálno, nanej-

vý� ncéisté vitálno a múže zničit vk'chny nde duchovní
možnosti.
V tomto momentě ve vašem duchovním živO(ě není
pupeční centrum bezpečným centrem. Je to O!tltrum dyna
mismu, síly, moci a podobně. Meditujte na své srdce, abyste
získal Mír, Lásku a Radost.

Když máte Mír,

Lásku a Radost,

budete cítit, že samotný Mír ;c síla, samotná láska je síla,

samotná Radost je dynamická síla. Otevřete-li své pupeční
centrum, v němž je dynamismus, a zneužijete-li rooOfo dyna
mismu, stane se z ného surová agresivita.. Pupeéní centrum
je také emocionálnm
í centrem. S těmito emocemi můžete

sami .sebe ro:dífit a stát se Nekonečným. Opět, jestliže ale
začnete přijímat emoce z pupcčniho centra,

můžete .se stát

obětí poŽitků, pozemskf'ch požirkú a lidských slabostí.
A proto vám Bůh nedovolí otevřít toto centrum. Chrání vás.
Bůh nechce, abyste zneužili dynamické vlastnosti,
které máte uvnitř a v okolí svého pupečního centra. run,

co

od vás požaduje, je vnitřní pláč po Něm. Tento pláč není lne
v pupku nebo zde v hrdle nebo zde ve třetím oku nebo zde
na vrcholku hlavy. Tento vnitřní pláč je pouze v srdci. Plá
čete-li opravdu po Bohu, nezáleží na tom, kde právě jste
nebo v jaké pozici

se nac�2íle, musite iXlÓlir Boží Přítom

nost. A jakmile cítíte Boži Přítomnost, ucítíte, že božská
energie, kundalíni, jíž byla probuzena a stoupá k Ncjvyš-
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.šímu. Od jednoho cemra jde k druhému vzhúnJ, vzhúru,
vzhúru. Jestliže dokážete dtít Boží živoucí PřílOmnost uvnitř
sebe, Uto energie, o které mluvíte, bude v nezměrném
množství ve velmi krátké době vaše.
Vy nemúžete tít bez Boha, já nemohu žít bez Boha. Ale
átit jeho živouá Přítomnost je néro jiného. Ti, kteří realizo
vali Boha, átí Boží fivouá PřítOmnosl: dvacet čtyfi hodin
denně. Jestliže pláčete pro tuto živoucí PnlomnOSt, celá vaše
bytost bude zaplavena boŽSkým dynamismem a bezmeznou
energií.

počátek pitek a snaha
o pot:ved.nuti bodallnl ;,: tohoto Mtal Jf: to také
nebezpečn<'1
A

co

mcd1tacc

na

Něktefi Hdé vebru Čl.stO dělají chybu. Pokoušejí se
pozvednout kundalini tradiční cestou uk, že začínají od
počátku své pátere, jejich vitálno v,Šak zústává nečisté. Poté
se dostanou do velkých vitálních oblíŽí. Ihkají: ,.Ach, před
jógou }sem byl daleko lepší. Byl }sem velmi čistý. Ale nyni je
moje čistota pryč."

Řekl byste, """ÚD, něco o pOté čakň:l
Pátá čakra je hrdelrú centrum. Je nazývána v�uddha
Kundajini,

Matk.3 SIla
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nebo lumtha �akra. Sanskrtské slovo pro hrdlo je ilanlM.
Stejné jako ostatní čakry, nachází se v�uddha uvnitl subtil
ního těla, uvnitř subtilního fyZického a ne v hrubém fyzic
kém. Jestliže si člověk otevře tuto takru, pak bode \'}'tVM'eI
niwé věci. Může být spisovatelem, může být zpěvákem,
múže být lanečníkem. Když je lato Člkrn otevřeni, znamení

to, že člověk si vytvoři
l přímý přístup do světa 1tteativity.

Toto cen/rum má zv!:Btní spojení s ve5mírrKlll hudbou. Tato
vesmímá hudba je úplně odlišná od hudby, kterou hrajeme
nebo slyMme. Tato hudba je nadpozemská, neumíme ,
vyjádlit. Tuto hudbu slyšíme uvnitř srdečního centra, aná
hata takry. Naše obyčejné lidské uší ji nemohou slyšel. Tuto
hudbu slyáíme naSím vnitfuím uchem.
Dokud nemáme pátou takru otevfenou, vyjádimi.
odhalení a projevení �'iOu pouhou představou. Můžeme rea
lizovat Pravdu, ale pokud není Pravda odhalena a projeveN.
v tomto světě, je pouhou predstavOll.

"

jiných svěll...'Ch, ve

vnitfuích světech, je skutečností. Předtím, než vidíme n&o
přímo před nosem, máme plné právo tO popírat. Když se
otevte hrdelní čakra, přeměru
To,

00 nazýváme

se

ptedstava ve skutečnost.

představou, je v nějakém jiném světě sku

tečností. V jiných světech je vize svým vlastním božSkým
způsobem skutečná. Dokud se ale nepřemění ve skutečnu'il
ve vné}ším světě, nepřijmeme ji pinč. Ve chvíli, kdy je pácl
OtázKy a �i

109

čakra otevřena, vše co se nalézá uvnitř v možnosti, vyjde na

povrch, aby se to božsky projevilo. A lak je toto centrum
centrem vyjádření, odhalení a projevení skryté vnitřní
Pravdy.

Říká se, že existuje osmdesát šest tisíc subtilních
nen'li. JSou natolik rozlišitelné, aby se mohly spočítat?
Ano, nervy }sou pro vnitřní oko docela viditelné.
Nejsou vúbcc propletené, jsou velmi dobře rozpoznatelné.
Jsou ale velmi lehké a jemné, velmi subtilní. Jednou jsem se
je pokusil spočítat. Myslím, že jsem napočítal dva nebo tři
tisíce, a pak už se mi je nechtělo dále počítat. Řekl jsem si:
Věřím tomu."

•

Mají nervy subtilního těla nějakou souvislost
s nervy fyzického těla?
Ne. Jestliže přetnete fyzický nerv, subtilní nerv tim
nebude vúbec ovlivněn. Múžete však přinést zprávy ze sub
tilních nervU do fyzického, můžete přenést energii a jiné
vzácnosti ze subtilního do fyzického. Účelem subtilních
nervU je dávat energii subtilnímu fyzickému. Svou koncent
{'"dcí můžete subtilní nervy posílit.

