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„Meghajlok az igazság minden keresője előtt. 

Tegnap elmondtam nektek, hogy meg kell 

ismernünk az abszolút igazságot. Az abszolút 

igazság az, amit nem lehet megkérdőjelezni és 

amiről nem lehet két véleményt alkotni. Az 

abszolút igazság adományozója a lélek. A lélek 

a szívben lakozik. Az önmegvalósulás előtt a 

lélek tanúként szemléli azt, amit teszünk.  

 

 
 

Az önmegvalósulás után a Kundalini energiája 

meggyújtja a lélek lángját úgy, hogy a figyelmet 

megvilágosítja, tehát így a lélek a fény forrása. 

Nem annak a fénynek, ami éget, hanem annak a 

fénynek, ami csillapít. A lélek a kollektív lény 

bennünk. Olyan, mint a nap visszatükröződése 

bennünk, vagy különböző dolgokon. Különösen 

a tavakban, ahol nagyon tisztán látszik.  

 

A Mindenható Isten mindannyiunkban vissza-

tükröződik. Mindenben visszatükröződik, amit 

teremtett, de azok, akik visszatükrözik nagyon 

szegényesek, néhányan olyanok, mint a kövek. 

Csak egy szentben tiszta Isten vissza-

tükröződése. Mivel az egyetlen Mindenható 

Isten visszatükröződése mindenkiben megvan, 

így egyetlen kollektív lény. Ezért az 

önmegvalósulás után egy másik személy állapo-

tát képesek vagyunk érzékelni az ujjainkban és 

saját magunk állapotát is képesek vagyunk 

érzékelni. Feltehetünk bármilyen kérdést, és 

mint egy számítógépnél megkaphatunk minden 

választ, hogy igen, vagy nem, a vibrációk 

segítségével. Ha egyszer megkaptuk az 

önmegvalósulást és kapcsolatba kerültünk az 

Istenivel, akkor elkezd működni a központi 

idegrendszeren keresztül. A lélek a béke forrása, 

tehát egy ilyen ember békéssé válik, és 

gondolatok nélkül válik tudatossá. Bármikor, 

amikor akar, gondolkodhat, és ha nem akar, 

akkor nem kell gondolkodnia, tehát így nincs 

nyomás az ilyen emberen. Láthatjuk, hogy a 

lélek minden tudás forrása. Amikor a lélek 

megvilágítja az agyat akkor rendkívül 

intelligensek, és jó megfigyelők leszünk. Mivel 

nem reagál, hanem magába fogad. A lélek a 

megvilágosodott figyelem forrása is. Abban az 

értelemben, hogy a figyelem megvilágosodott, 

és amikor figyelmet fordítunk valakire, akkor a 

lélek, ami fény a figyelemben, cselekszik. 

Például: ha a figyelmünket egy beteg személyre 

fordítjuk, akkor a beteg ember meggyógyul. Azt 

is mondhatnánk, hogy ez olyan, mint amikor 

tévét nézünk és a tévében rengeteg képet 

láthatunk, de azok nem mozognak. De amikor a 

megvilágosodott figyelem kiterjed, vagy 

másokra fordítjuk, az ebből a figyelemből eredő 

vibrációk hatnak. Ez az amiért, amikor a Sahaja 

Jógába jövünk, meg kell tisztítanunk a 

figyelmünket. 

 

Nyugaton a figyelem nagyon felszínes, mert 

annyi dolog közül lehet választani. A 

szemünkkel állandóan válogatunk. Még akkor is, 

amikor házasok vagyunk, megnézünk minden 

férfit és nőt, aminek semmi haszna nincs csak 

egy örömtelen üldözés. Sokan azt gondolják, 

hogy ez a szabadság, de ez függőség. Ezzel a 

függőséggel olyanokká válnak a szemeink, 

amelyet Jézus úgy írt le, mint házasságtörő 

szemeket. Világosan megmondta: „Ne legyenek 

házasságtörők a szemeitek!” így nincs tisztaság 

a szemekben. Ez így nagyon természetellenes, 

mert féltékenységet, gyűlöletet és természet-

ellenes viselkedésmódot szül. Ezáltal keletkezik 
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a ravaszság is. Azt hiszem ez egy elég modern 

betegség, mert ezt nem nagyon lehet látni 

Indiában, vagy primitív helyeken, csak a fejlett 

nyugati országokban, hogy a figyelem ide-oda 

jár. Úgy gondolom ez az, amiért a skizofrénia 

nagyon gyakori betegség nyugaton.  

 

Amerikában azt mondják, hogy nagyon hamar a 

népesség 60%-a skizofréniás lesz. Nincs 

nyugalma a figyelemnek. Az önmegvalósítás 

után a szemek elkezdenek tisztává és 

összpontosítottá válni. Nyugodttá válnak. Az 

ilyen szemek olyanok, hogy akár egyetlen 

pillantásuk is megváltást hozhat. Néha, csupán 

automatikusan működik. Amikor a Kundalini 

áthalad az Agnyán és Krisztus felébred, az 

Agnya csakrában a szemek megnyugszanak és  

békéssé válnak. 

 

Mindezeken túl a lélek az öröm forrása. Ez sem 

nem boldogság, sem nem boldogtalanság. Az 

öröm nem kettősség. Az öröm páratlan. Ha 

megnézik, olyan sok ember aki prédikál, 

nagyon komoly, de nincs szükség erre a 

komolyságra. Megnövesztik a hajukat, bajuszt 

és szakállt növesztenek, hogy megmutassák 

komoly emberek. Nem is mosolyognak, 

nevetésről nem is beszélve. Ez teljesen abszurd. 

Egy spirituális személynek túláradónak kell 

lenni az örömtől. Minden, amit látunk az az 

Isteni játék. Csak nézzük, hogyan történnek a 

dolgok, és csak nevetünk rajta. A komolyság 

többnyire olyan emberektől ered, akik 

kegyetlenek, vagy akiket kegyetlen emberek 

kínoztak, de a spirituális emberek sohasem 

szenvednek. Lehet, hogy úgy tűnik, szenvednek, 

de a lélek sohasem tud szenvedni. Túl van a 

szenvedésen, mindent élvez az adott dolog 

távlatain belül. Ez az öröm beteljesíti az 

életünket és más emberek életét is. Akkor ki a 

másik? Mindenkit érzékelhetünk a lényünkben, 

ahogy érezhetjük saját magunkat is. Akkor ki a 

másik? De egy önmegvalósult ember független 

személyiség. Nem mondja, hogy az én 

gyermekeim, az én házam. Azt mondja, a mi 

gyerekeink, a mi házunk, mindig megoszt 

mindent másokkal. Azt mondhatnám, hogy 

enyém minden hatalom, én kapitalista vagyok, 

de nem tudnék úgy élni, hogy nem adnék belőle 

másoknak, nem osztanám meg másokkal, tehát 

kommunista vagyok. Tehát az önmegvalósult 

lélek olyan, aki kollektívan él és csak élvezi a 

kollektivitást, de ugyanakkor független is, mint 

amikor a fának a nedve áramlik a fában és eljut 

a fa különböző részeibe és táplálja a leveleket, 

virágokat, gyümölcsöket aztán visszatér. De 

hogyha elkezd kötődni egy virághoz, akkor a 

virág elpusztul, mert a fa is elpusztul. A 

ragaszkodás a szeretet halála. Annak a 

szeretetnek, amit más iránt érzünk csak adakozó 

szeretetnek szabad lennie, nem szabad elvárni 

semmit a másiktól, csak élvezd azt, hogy adsz. 

 

 

Tegnap láthatták, hogy milyen sok ember volt 

beteg. Meg vagyok lepődve, hogy egy ilyen 

fejlett nyugati országban ilyen sok beteg ember 

van. Meg voltam döbbenve. Indiában, ahol nem 

kielégítő a közegészségügyi ellátás, nincs elég 

ennivaló, több ezer ember szokott eljönni, 

amikor elmegyek egy faluba, tízszer annyian, 

mint itt, de alig van köztük olyan, aki beteg 

lenne, mert természetes körülmények között 

élnek, természetes módon és élvezik a 

természetes életüket. De ez nem jelenti azt, 

hogy olyan primitívvé kell válni, mint a hippik. 

Attól, hogy megnövesztjük a hajunkat, az 
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agyunk, ami modern nem fog megváltozni. 

Amire szükségünk van az a belső átalakulás, és 

ez csak a lélek fényében valósulhat meg. E 

nélkül az átalakulás nélkül nem lehet elérni ezt 

a békét és örömöt, tehát ez a tudatosságunk 

utolsó áttörése, ahol egy új tudatosságba kell 

ugranunk, ami egy önmegvalósult léleké. Ez a 

modern Sahaja Jóga nagyon egyszerű, hogy az 

emberek el sem hiszik, hogy ilyen könnyen 

megkapják az önmegvalósulást. Itt ülnek a 

székükben, Ausztriában és el sem kell menniük 

a Himalájába. De ez a virágzás ideje, olyan sok 

kereső van, működnie kell ezen a módon. Ez az 

átalakulás a legfontosabb ezekben a modern 

időkben, csak a bölcs emberek képesek ezt 

megérteni.  

 

 
 

Ez egy döntő fontosságú korszak, amivel 

szembe nézünk. És ha egyszer megtaláltuk a 

lelkünket, azt szeretnénk, hogy mindenki találja 

meg. Mint egy részeg, aki megakarja osztani az 

italát mindenkivel, de ettől a fajta italozástól 

nem leszünk másnaposak, hanem 

felemelkedünk ezáltal és megnyugszunk. 

Mindig tele leszünk energiával és kreativitással 

és olyan tiszta és szép környezetben fognak élni, 

hogy el sem tudják képzelni. 

 

A Sahaja Jóga már 40 nemzetnél működik, 

különböző vallású és fajú emberek vesznek 

benne részt, de a Sahaja Jógik szívében olyan 

nagy tisztaság van. Nincsenek olyan problémák, 

hogy egy nő megszökik egy másik férfival. 

Figyelemre méltó, hogy nincs veszekedés, nincs 

vita, és olyan jól ismerik egymást. És ha meg 

akarják tudni, hogy a másik valóban Sahaja 

Jógi-e, akkor csak érezniük kell a vibrációkat. 

Rengeteg gyönyörű történet van, hogy egy 

ismeretlen Sahaja Jógi hogyan találkozott egy 

másik Sahaja Jógival és hogy milyen szép volt 

ez a találkozás. Az élethez való hozzáállás 

teljesen megváltozik, azok a dolgok is 

megváltoznak, amit előnyben részesítünk. Ma 

itt ülnek előttem és kérik tőlem, hogy adjak 

Önöknek önmegvalósulást, de holnap Önök 

lesznek azok akik itt ülnek és másoknak adnak 

önmegvalósulást. Ma, önök jönnek hozzám, 

mivel betegek és kérik, hogy gyógyítsam meg 

Önöket, de holnap Önök lesznek azok akik 

meggyógyítanak másokat. 

 

Tehát egy önmegvalósult lélek maga válik az 

öröm és béke forrásává. Ez az az idő, amikor 

döntést kell hoznunk. Ha elszalasztjuk ezt az 

időt, akkor elvesztünk. Nagyon örülök, hogy 

Ausztriában ilyen sok tudatos ember van. Az 

önmegvalósulás eredményeként az egészségük 

tökéletes lesz. Fokozatosan javulni fog. Minden 

Sahaja jógi azt mondja, hogy sohasem szednek 

gyógyszert, nem járnak orvoshoz, semmi ilyen 

dolgot nem tesznek. És mentálisan is békések 

lesznek, nem kell, hogy vitatkozzanak, vagy 

harcoljanak másokkal. Egyszerűen csak az 

egész dráma szemlélőivé válnak. Rendkívül 

türelmesek lesznek. És örülni fognak mások 

örömének.  

 

Azt láttam Nyugaton, hogy ha valakinek az 

otthonában valamiféle zenés program van, 

akkor a szomszédok kihívják a rendőrséget. 

Indiában, ha valahol zenés program van, akkor 

a szomszédok teával és édességgel átmennek, 

hogy ők is élvezzék a zenét. Úgy gondolják, 

hogy ez ingyenes szórakozás, miért ne élveznék? 

Tehát az örömnek ez a fajta megosztása 

másokkal, a szeretet megosztása, a gyerekek 

megosztása, a virágok megosztása, mindennek a 



 

  

A BÉKÉT ÉS MEDITÁCIÓT KERESŐK LEGRÖVIDEBB, ÉS LEGINKÁBB PÉNZTÁRCÁT KÍMÉLŐ ÚTJA 
www.meditacionk.blogspot.com 

megosztása, ami szép, olyan természetes; ez 

mind megtörténik velünk az önmegvalósulás 

után. Ez az, ahogy belépünk az Isteni 

Királyságba, és az Isteni Királyság a 

leghatékonyabb királyság, amit el lehet képzelni.  

 

Minden részletre odafigyel mindenkivel 

kapcsolatban. Minden egyes levélről 

gondoskodnak, amit csodának neveznek, de 

Önök nem tudják, hogy a csoda az, hogy most 

az Isteni Királyságban vannak. Nem csak 

fizikailag, hanem anyagi szinten is gondoskodik 

mindenkiről, minden pillanatban. Minden 

pillanatban úgy érzi az ember, mintha megütötte 

volna a főnyereményt. És annyira elárasztják az 

embert az áldások, hogy azt sem tudja, mit 

tegyen. Ez olyan gyönyörű élet, azt kívánom, 

bárcsak mindannyian részesei lehetnének, és 

mindannyian élvezhetnék. Ott van mindenki 

ajtaja előtt.  

 

Azt hiszem, el kellene végezni az ön-

megvalósítási gyakorlatot, mert tegnap nem 

kérdezett senki semmit, és ma sincsenek 

kérdések. Önök között vannak olyanok, akik 

betegek, de biztos vagyok benne, hogyha 

bejönnek a Sahaja jógába, akkor az egészségük 

lassan rendbe fog jönni. Csak egy kicsit 

türelmesnek kell lenniük önmagukkal szemben. 

Ez minden, amire szükségük van, és minden 

meg fog oldódni. Engedjék meg, hogy ez az 

Isteni Erő elvégezzen mindent. Adják át az 

egójukat ennek az Isteni Erőnek, és az át fogja 

venni. És meg fognak döbbeni, hogy a 

problémáik megoldódnak.  

 

Tegnap jött egy hölgy, aki azt mondta, hogy 

rákos, de mára már meggyógyult. Nem vagyok 

meglepve. De nehéz az embereknek elhinniük, 

hogy a Nirában születtek, ami az Aranykort 

megelőző határvonal. Azon is gondolkodnak, 

hogy mit tettek azért, hogy ezt elérjék. Bízzanak 

önmagukban. Azért jöttek ide, mert Önök 

valakik. Csak azt szeretném, hogy bízzanak 

önmagukban, és minden meg fog történni 

magától. Isten áldja Önöket! 

 

 
 

Tehát ha egyetértenek, akkor most elvégezzük 

az Önmegvalósítási gyakorlatot. Meg kell 

mondanom a legelején, hogy nem 

kényszeríthetem Önökre az önmegvalósulást. 

Tehát azok, akik nem akarják megkapni az 

Önmegvalósulást kérem, hagyják el a termet!  

 

Ez nagyon kedves lenne, és ne nézzenek 

másokat, hanem tapasztalják meg saját maguk! 

Mert ez az az idő, amikor saját magunkkal kell 

foglalkoznunk. Látniuk kell, hogy Önök milyen 

gyönyörűek. Ez olyan mintha vennének egy 

tévét, elvinnék egy távoli indiai faluba, és azt 

mondanák, hogy mindenféle képet láthatnak 

benne. Nem hinnék el. De ha az ember ezt a 

tévét beköti a hálózatba, akkor el fognak 

csodálkozni, hogy lehet ez, hiszen ez csak egy 

doboz, és ilyen csodálatos dolgokat lehet benne 

látni. Ugyanígy Önök sem tudnak önmagukról 

semmit. De ha egyszer megkapják az 

önmegvalósulást, és elkezdik használni az 

erőiket, akkor meg fognak döbbenni, milyen 

hatalmasak, és mi minden van Önökben, 

aminek nem voltak tudatában! 

 

Meg kell, hogy kérjem Önöket, hogy vegyék le 

a cipőjüket, mert az Anyaföld segít nekünk. 

Nem kell félniük! A Kundalini a saját 

édesanyjuk. Ő a tiszta vágy ereje. És a tiszta 

vágy az Istenivel való egyesülés vágya. Nem 
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fog semmiféle problémát sem okozni Önöknek. 

Mint amikor az édesanyjuk magára vette az 

összes fájdalmat a születésüknél, ugyanígy fog 

Önökre is figyelni a Kundalini.  

 

Meg kell érteniük, hogy van egy jobb és egy 

baloldal, ami két különböző erő. A két lábunkat 

bizonyos távolságban kell tartanunk egymástól. 

Azok, akik a földön ülnek, rendben vannak úgy, 

ahogy ülnek. A bal kezüket tartsák így, ami azt 

a vágyat jelképezi, hogy szeretnénk megkapni 

az önmegvalósulást. És a jobb kezünket arra 

fogjuk használni, hogy tápláljuk az egyes 

központokat a bal oldalon. De mindenek előtt el 

kell mondanom, hogy van két feltétel, aminek 

eleget kell tennünk. Az első feltétel, hogy most 

ne gondoljanak a múltjukra, hanem a jelenre. Ez 

azt jelenti, hogy bocsássanak meg maguknak 

minden hibáért, amit elkövettek, és ne érezzék 

magukat bűnösnek. Tehát ne érezzék magukat 

bűnösnek a múltjuk miatt, ez nagyon fontos. Ez 

nagyon fontos, mert ha bűntudatot éreznek, 

akkor akadály keletkezik a bal oldalon itt, ennél 

a központnál, a Vishuddinál, és így nehéz a 

Kundalininek, hogy felemelkedjen. És azáltal, 

hogy az ember bűnösnek érzi magát, különböző 

betegségek, mint a torokgyulladás és 

csigolyagyulladás fejlődhetnek ki.  

 

A második feltétel, hogy bocsássanak meg 

mindenkinek. Meg kell bocsájtani, mert ez csak 

egy mítosz, attól függetlenül, hogy meg-

bocsájtanak vagy sem. Azzal, hogy meg-

bocsájtanak vagy sem, nem tesznek semmit. De 

ha nem bocsájtanak meg, akkor rossz emberek 

kezére játszanak. A legszűkebb csakra a közép-

ső csatorna mentén, az agnya csakra, a látó-

idegek kereszteződésénél. Teljesen be van 

záródva, kereszt alakban. Amíg meg nem 

bocsájtanak, addig nem fog kinyílni így, hogy a 

Kundalini át tudjon menni rajta. Tegnap olyan 

sokan nem érezték, mert nem bocsájtottak meg, 

dolgoznom kellett rajtuk, mondanom kellett, 

hogy bocsássanak meg, aztán érezték.  

El akarják szalasztani az önmegvalósulásunkat 

azért, hogy negatív emberek kezére játszanak? 

Tehát ma újra és újra kérem Önöket, hogy 

bocsássanak meg általánosságban, ne 

gondoljanak senkire!  

 

Álljanak pozitívan saját magukhoz, és legyen 

önbizalmuk, és higgyenek saját magukban, 

hogy megkapják az önmegvalósulást méghozzá 

nagyon nagyszerű módon. Tehát most kérem, 

hogy tartsák így a kezüket felém, azt jelképezve, 

hogy szeretnék megkapni az önmegvalósulást. 

Nyissák ki teljesen.  

 

A jobb kezünket kell használni, hogy tápláljuk a 

központjainkat, de csak a bal oldalon dolgozunk. 

Először meg fogjuk mutatni, mit kell csinálni, 

aztán be kell csukniuk a szemüket, és aztán fel 

fog emelkedni a Kundalini. Először tegyék a bal 

kezüket így, aztán a jobb kezüket a szívükre. Itt 

lakozik a lélek. Aztán a jobb kezünket a hasunk 

bal felső részére tesszük, és erősen 

megnyomjuk. Ez a mester-elv központja. Most 

tegyük a kezünket a hasunk bal alsó részére, és 

nyomjuk meg erősen. Ez a tiszta tudás 

központja. Ez a tiszta tudás megnyilvánul a 

központi idegrendszeren keresztül. Tegyük 

vissza jobb kezünket a hasunk bal felső részére. 

Majd tegyük a kezünket a szívünkre.  

 

Aztán tegyük a jobb kezünket bal oldalon a 

nyakunk és vállunk találkozásához, és tegyük 

annyira hátra a kezünket, amennyire csak lehet. 

És fordítsuk el a fejünket jobbra. Ez az a 

központ, amiben akadály keletkezik, amikor 

bűntudatot érzünk. Tegyék a jobb kezüket 

keresztbe a homlokukra és hajtsák előre a 

fejüket, és nyomják meg mindkét oldalon. 

Emlékezzenek, hogy ez az a központ, ahol 

általánosságban meg kell bocsájtaniuk 

mindenkinek. Tegyék a jobb kezüket a fejük 

hátsó részére, hajtsák hátra a fejüket, amennyire 

csak tudják. És itt saját megelégedésükre, 

anélkül, hogy számba vennék a saját hibáikat, 
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vagy úgynevezett bűneiket, kérjenek meg-

bocsájtást a Mindenen Átható Isteni Erőtől. 

Feszítsék hátra az ujjaikat és tegyék a tenyerük 

közepét a kutacsra, ami puha volt gyermek-

korban. Ez nagyon fontos. Hajtsák le a fejüket, 

és feszítsék hátra az ujjaikat, amennyire csak 

tudják, hogy minél jobban nyomást tudjanak 

kifejteni a kutacsra. Hajtsák előre a fejüket 

rendesen, és alaposan nyomják meg, és 

feszítsék hátra az ujjaikat. Itt mozgatniuk kell a 

fejbőrt, lassan a fejbőrt, nem a hajukat, lassan, 

hétszer, az óramutató járásának megfelelően. 

Ennyit kell tennünk. 

 

Üljenek kényelmesen. Kérem, csukják be a 

szemüket. Azok, akik a széken ülnek, kérem, 

tartsák távol egymástól a két lábukat. Tegyék 

felém a bal kezüket tenyérrel felfelé fordítva az 

ölükbe.  

 

Tegyék a jobb kezüket a szívükre. Kérem, 

csukják be a szemüket, és ne nyissák ki addig, 

amíg nem mondom. Itt kérdezzenek meg tőlem 

egy nagyon alapvető kérdést. Szólíthatnak 

Anyámnak, vagy Shri Matajinak.  

 

A következő kérdést tegyék fel magukban 

háromszor: Anyám, én a tiszta lélek vagyok? 

Ha mi a tiszta lélek vagyunk, akkor mi vagyunk 

saját magunk mesterei is, saját magunk guruja, 

saját magunk vezetője. Tehát tegyük a bal 

kezünket a hasunk bal felső részére és nyomjuk 

meg erősen.  

 

Itt egy másik kérdést kell feltenni: Anyám, én 

vagyok saját magam mestere? Kérdezzük ezt 

meg háromszor.  

 

Már mondtam, hogy nem erőltethetek semmit 

sem Önökre, mert tisztelem a szabadságukat. 

Tehát nem erőltethetem Önökre az 

önmegvalósulást. Tehát most tegyék a kezüket a 

hasuk bal alsó részére, és nyomják meg erősen. 

Itt nem erőltethetem Önökre a tiszta tudást. 

Tehát itt kérjék azt hétszer: Anyám kérlek, adj 

nekem tiszta tudást! Mondják ezt hatszor, mert 

ennek a csakrának hat szirma van.  

 

Amikor a tiszta tudást kérik, a Kundalini elkezd 

felemelkedni. Tehát táplálnunk kell a fentebb 

elhelyezkedő központokat az önbizalmunkkal. 

Tehát emeljük a jobb kezünket a hasunk bal 

felső részére és nyomjuk meg erősen. Itt teljes 

önbizalommal mondják azt kérem tízszer: 

Anyám, én saját magam mestere vagyok. 

 

Már mondtam Önöknek, hogy a legnagyobb 

igazság Önökről az, hogy Önök nem ez a test, 

nem ez az elme, nem ezek az érzelmek, nem 

ezek a megszokások, nem ez az ego, hanem a 

tiszta lélek. 

  

Tehát most emeljék a jobb kezüket a szívükre, 

és itt mondják azt teljes önbizalommal, 

tizenkétszer: Anyám, én a lélek vagyok. 

 

Az Isteni Erő a tudás, az öröm forrása, és az 

áldások óceánja. A szeretet és együttérzés 

óceánja. De mindenek felett a megbocsájtás 

óceánja. Bármilyen hibát is kövessenek el, az 

fel tud oldódni ennek a megbocsájtásnak a 

hatalmas ereje által. Tehát tegyék a kezüket a 

nyakuk és válluk találkozásához, amilyen hátra 

csak tudják. Fordítsák el a fejüket jobbra, és itt 

mondják azt teljes önbizalommal tizenhatszor, 

kérem, higgyék el, amit mondok: Anyám, én 

egyáltalán nem vagyok bűnös. 

 

Már mondtam Önöknek, hogy akár 

megbocsájtanak, akár nem, nem tesznek semmit. 

De ha nem bocsájtanak meg, akkor rossz 

emberek kezére játszanak. Tehát az egy mítosz, 

hogy nem tudnak megbocsájtani. Tehát most 

tegyék a jobb kezüket keresztbe a homlokukra 

és hajtsák előre a fejüket, és nyomják meg 

mindkét oldalon.  
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Itt mondják azt teljes önbizalommal: Anyám, 

megbocsájtok mindenkinek! A szívükből 

mondják, mindegy hányszor. 

 

Most tegyék a kezüket a fejük hátsó részére, és 

hajtsák hátra a fejüket, amennyire tudják. Itt a 

saját megelégedésükre, anélkül, hogy bűn-

tudatot éreznének, vagy számba vennék a 

hibáikat, mondják azt: Ó, Isteni Erő, kérlek 

bocsáss meg, ha bármilyen hibát elkövettem. Itt 

is szívből mondják, mindegy, hogy hányszor.  

 

Most feszítsék ki a tenyerük közepét teljesen, és 

a tenyerük közepét tegyék a kutacs közepére, 

ami puha volt gyerekkorukban. Nyomják meg a 

fejbőrt, és feszítsék hátra az ujjaikat! Hajtsák 

előre a fejüket, amennyire csak lehet! Itt megint 

nem tudom áthágni a szabadságukat, és nem 

kényszeríthetem Önökre az Önmegvalósulást. 

Tehát most mozgassák a fejbőrt a jobb kezükkel, 

miközben erősen nyomják, úgy hogy a fejbőrt 

mozgassák lassan, hétszer, az óramutató járá-

sának megfelelően, és közben mondják azt: 

Anyám, kérlek add meg nekem az 

önmegvalósulást!  

 

Feszítsék hátra az ujjaikat, feszítsék hátra az 

ujjaikat, alaposan nyomják meg a fejtetőt! 

 

Kérem, tegyék le a kezüket, és nyissák ki a 

szemüket! Tegyék a jobb kezüket felém, így! 

Hajtsák előre a fejüket és nézzék meg a bal 

kezükkel, hogy éreznek-e valami hűvös szellőt 

kiáramlani. Ne tegyék a kezüket a fejükre, 

hanem emeljék fel. Néha elég magasan lehet 

érezni, és néha meleget lehet érezni, de az nem 

baj. Kérem, tartsák a bal kezüket felém, és 

hajtsák előre megint a fejüket, és a jobb 

kezükkel nézzék meg, hogy éreznek-e hűvös 

szellőt kiáramlani a fejükből. Nem baj, ha 

meleget éreznek. Nézzék meg, hogy éreznek-e 

hűvös szellőt! 

 

Most megint tartsák a jobb kezüket felém, és 

nézzék meg a bal kezükkel, hogy éreznek-e 

hűvös szellőt kiáramlani a fejükből. Nézzék 

meg a bal kezükkel! Most emeljék mindkét 

kezüket és a fejüket az ég felé! És kérdezzék 

meg a következő kérdések közül valamelyiket 

háromszor: Anyám, ez a Szentlélek hűvös 

szellője? Anyám, ez a Mindenen Átható Isteni 

Szeretet Ereje? Anyám, ez a Paramachaitanya? 

Kérdezzék meg ezek közül a kérdések közül 

bármelyiket háromszor! 

 

Ne kételkedjenek, ha érzik a hűvös szellőt, ne 

kételkedjenek, hogy ez a légkondicionáló, akkor 

hogy támadhatott volna ilyen hirtelen? Tegyék 

le a kezüket felém! Tartsák mind a két kezüket 

felém, így! 

 

Ne gondolkodjanak, meg tudják tenni, elérték a 

gondolatnélküli tudatosság állapotát.  

 

Mindazok, akik érezték a hűvös vagy meleg 

szellőt áramlani a kutacsból, vagy a kezükben, 

kérem, emeljék fel mindkét kezüket! Azok, akik 

érezték, kérem, emeljék magasabbra a kezüket, 

szeretném látni. Gyakorlatilag mindenki érezte, 

tehát meghajlok Ausztria minden szentje előtt.  

 

Most érezték, de tudniuk kell, hogy 

használhatják, tudniuk kell róla mindent, ne 

pazarolják el! Amikor jövök, mindig rengeteg 

ember van, de amikor elmegyek, nem jönnek el 

a további programokra, és nem fejlődnek.  

 

Bíznak bennem, de én azt mondom, bízzanak 

saját magukban. Mindannyian lehetnek olyanok, 

mint én. Dolgozzanak rajta, át kell alakítanunk 

ezt a világot! Ez a legfontosabb dolog, amit el 

kell végezni! És Önöknek mindannyiuknak 

segíteniük kell nekem. Nem beszélgethetünk 

róla, túl van a mentális tevékenységünkön. 

Tudom, hogy jól érzik magukat, hogy élvezik, 

de teljesen meg kell alapozódniuk. Remélem, 

mindannyian úgy határoznak, hogy hatalmas 



fákká növekednek. Jövőre ismét el fogok jönni, addig 

valóban hatalmas Sahaja jógikká kell fejlődniük! Tehát 

tiszteljék az önmegvalósulásukat, és elérhetnek mindent 

egy hónap alatt! Amiért nem kell fizetniük semmit, csak 

időt kell rá áldozniuk. Takarékoskodunk az időnkkel, 

óráink vannak, hogy takarékoskodjunk az időnkkel, hogy 

aztán elpazaroljuk. Tehát egy kevés időt kell csak erre 

fordítanunk. Olyan erős a hűvös szellő, hogy én kapok 

Önöktől hűvös szellőt. 

  

Nagyon köszönöm Önöknek!” 

 

 

SHRI MATAJI NIRMAlA DEVI 
Ausztria, Bécs 
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