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"a kőbe zárt istenek, 

akiket angyalokká lehet alakítani" 

 

A következő rész egy rövid idézet 

Shri Mataji Nirmala Devi, 

Metamodern korszak című könyvéből 

 

bevezető 

Tulajdonképpen nem akartam megírni ezt a könyvet. Én az Isteni 

örömöt teljes mértékben élvezem. Ez az Isteni szeretet mindent 

átható öröme, és azt szerettem volna, hogy ezt mindenki élvezhesse. 

Különösen Nyugaton tapasztaltam azt, hogy az abszolút igazságnak 

nagyon sok keresője van. Rengeteg tudós van, aki terjedelmes 

könyveket írt a tudatosságról. Egy egész listát lehetne róluk 

összeállítani. De ezek a könyvek teljesen kimerítik az embert, mert a 

végső igazságról nem adnak semmiféle tudást. Nem akarom kritizálni 

őket, végül is becsületes kutatást folytattak. De miért ne adjunk annak 

az új felfedezésnek is egy esélyt, ami épp most zajlik? Miért ne legyünk 

alázatosak, hogy meglássuk, mi rejtőzik az elme mögött, ami a 

mesterséges intelligenciát adja nekünk? 

Rendkívül nehéz számomra a nyugati élet problémáiról írni. Olyan, mint egy fa, ami kifelé nőtt, és 

most vissza kell kényszeríteni a gyökeréig, hogy befelé nőjön. Csak úgy jöhetünk rá a nyugati 

civilizáció problémáira, amelyek távol tartják a nyugati elmét az igazságtól, ha mélyen leásunk. 

Ez a könyv a nyugati emberek számára íródott. Sajnos sohasem tanultam egyetlen nyugati nyelvet 

sem azelőtt. Az angol nyelv egyike azoknak az áldásoknak, amit az angolok Indiának adtak, amikor 

ők uralták ezt az országot. De sajnos ott is anyanyelvi iskolában tanultam, később pedig az orvosi 

egyetemen, ahol szóba sem került az angol nyelv tanulása, amit ma világszerte elfogadnak, 

különösen Nyugaton. 

Ez a könyv nem az én nyelvi kifejezőkészségemet vagy irodalmi tehetségemet hivatott bemutatni. 

Csupán tények őszinte közlése, melyeket ismerek és meg akarok osztani a nyugati világgal. Arra 

szeretném kérni Önöket, hogy ne vesztegessék arra az idejüket, hogy hibákat keresgélnek a könyv 

nyelvezetében, mert az angol nem az anyanyelvem, és sohasem tanultam. Sajnos, nem 

kereshettem mást, hogy írja meg helyettem ezt a könyvet, mert személyesen nekem kellett 

megírnom. 

A legnehezebb dolog meggyőzni az embert arról, hogy az egész teremtésben ő a legfejlettebb, és 

képes arra, hogy csodálatraméltó személyiséggé, gyönyörű, békés angyallá váljon. A modern kor 
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problémáiról beszélni nem a legjobb módja annak, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy 

milyenek is valójában. Annyira megalázzák őket, és az értékrendszerük annyira lealacsonyodott, 

hogy úgy gondoltam, amíg nem jutok el a problémák gyökeréig, addig nem lehet elmagyarázni 

nekik, miért kell lerázniuk a jelenlegi béklyóikat, hogy kibontakozhassanak és felemelkedhessenek. 

Őszintén kell beszélni a problémákról és a valódi megoldásokról. 

Az emberekben nincs béke, de rajtuk kívül sincs. 

Szegények és gazdagok egyaránt boldogtalanok. 

Mindenhol tapogatózva keresik a megoldást. Korlátozott, 

mesterséges szinten az intellektus meg tud oldani 

bizonyos problémákat, amiket magunk körül látunk ebben 

a hanyatlásban. De miközben néhány probléma ilyen 

módon oldódik meg, újabbak merülnek fel. Az igazi 

megoldás nem az embereken kívül, az anyagi 

körülményekben rejlik, hanem magukban az emberekben. 

Igazi és tartós megoldást találni korunk betegségekre csupán az emberek belső, kollektív 

átalakításával lehet. Ez nem lehetetlen. Valójában ez a folyamat már elindult. Sok ezren vannak, 

akik már elérték ezt az állapotot. Az emberek önmegvalósulás által történő tömeges átalakulásának 

valósága a jelenkor legforradalmibb felfedezése. De eddig nagyon kevés kormány fogadta el azt a 

felfedezést, különösen Amerikában, Angliában, Franciaországban, Olaszországban és 

Németországban. A pápa, aki állítólag felelős a vallásért, minden hamis guruval találkozik, de velem 

sohasem akar találkozni, vagy beszélgetni, habár én találkoztam vele, mielőtt a pápai pozícióra 

megválasztották volna. Nem az én munkám vagy feladatom, hanem az Isteni spontán vágya, hogy 

az emberek a tudatosság magasabb szintjére emelkedjenek, ami által fel tudják ismerni, hogy 

valójában kicsodák, hogy becsülni és tisztelni tudják magukat. 

Számomra az emberek olyanok, mint a kőbe zárt istenek, 

akiket angyalokká lehet alakítani a Kundalini felébresztése 

által. Remélem, hogy ezzel a könyvvel nem bántok meg 

senkit sem. Ellenkezőleg, remélem, sokkal több embert 

nyerek meg a Sahaja jóga hatalmas munkájának, ami által 

képesek lesznek elérni keresésük végső célját. Élnem kell a 

humorral, mert természetemnél fogva vidám vagyok, és 

mindenféle eseményben, amit az emberek néha nagyon 

komolyan vesznek, humort látok. 

Egy anyának rendkívül nehéz, hogy a gyermekei betegségéről beszéljen, de amíg nem nézünk 

szembe velük, addig nem hiszem, hogy a gyermekek elérhetik a jólétet és végső céljukat, ami az 

önmegvalósulás. Tehát megkérném Önöket mind, hogy ne haragudjanak rám, hanem értsék meg, 

hogy szeretetből és együttérzésből írtam ezt a könyvet, az emberek jólétéért, mindazzal az angol- 

és irodalomtudással, amivel bírok, és stílussal, amit el tudtam sajátítani. 


