
Dnes je prístupné všetko, čo bolo doposiaľ v lekár-
skych štúdiách objavené. No všetko, čo dokážeme 
objaviť ľudským vedomím, má svoje obmedzenia. 
Povedzme, hovorí sa, že ľudské telo do seba neprijme 
cudzie veci, ale ak vzniká plod, tak nie je vylúčený, 
naopak, je oň postarané a v pravý čas je vypudený 
von. Rovnako nie je možné vysvetliť model správa-
nia sa adrenalínu a acetylcholínu v tele, lebo niekedy 
sa rozširujú a niekedy zmierňujú. Napriek lekárskym 
objavom nedokážeme vysvetliť veľa vecí. Mnohé ešte 
treba spoznať a mnohé ešte treba objaviť.

Rada by som vám povedala niečo, čo je nad tým, nie 
však veľmi ďaleko od toho. Majte teda otvorenú myseľ 
vedca, aby ste sami poznali, či je to pravda, alebo nie. 
Dovtedy je to len hypotéza. Sahadža joga dáva kom-
pletný obraz úplnosti vedomia. Ako rastiete vyššie 
a vyššie v Sahadža joge, sami rozumiete a môžete 
pracovať s týmto ohromným systémom. Najskôr mu-
síme prijať, že nie sme len toto ľudské telo ani emócie, 
nie sme ani ego a predsudky, ale sme Čistý Duch. Exis-
tuje Všeprenikajúca sila Lásky, ktorá vykonáva všetku 
živú prácu tvorenia kvetov, ovocia a vytvára nás, ľudí. 
Veda nehovorí o láske, ale aj lekári musia mať radi 
svojich pacientov, inak by sa im nemohli venovať.

Lekár sa musí najskôr stať Duchom. Musí cítiť chlad-
né vibrácie na svojej hlave, ktoré sú plodom tejto 
Všeprenikajúcej sily Lásky. Je to nástroj, ktorý máte 
používať na čistenie seba a druhých. V lekárskej vede 
môžeme povedať, že o parasympatický systém sa stará 
stredný kanál a o pravý a ľavý sa starajú ďalšie dva 
kanály. Podľa Sahadža jogy ľavý a pravý sympatický 
systém predstavujú dve rôzne energie. Ľavý nám dáva 
útechu, pravý nám radí a stredný nás vyvažuje. Toto 
všetko sa deje po Realizácii, lebo musíte mať niečo, čo 
vás napráva.

Centrá sú v človeku umiestnené na chrbtici a tiež v 
mozgu. Vytvára ich pravý a ľavý systém a oba spolu 
vytvárajú stredný systém. Krížová kosť, kde sídli Kun-
dalini, sa nazýva “sacrum”. Sacrum znamená “sacred” 
(posvätný) a Gréci o nej vedeli, preto použili tento 
názov pre lekársku terminológiu. Podľa Sahadža jogy 
existujú tri základné typy ľudí. Najskôr ideme buď 

doľava, alebo doprava. Ľavá strana sú naše želania a 
tiež všetko, čo nefunguje, končí v kolektívnom pod-
vedomí. Môžeme povedať, že sa stará o naše psyché. 
Tento kanál začína dole v prvom centre, stúpa hore 
a kríži sa v mieste optich chaisma, kde vytvára su-
per-ego, v terminológii psychológie sú to predsudky. 
Najnižšie centrum vyživuje pelvic plexus. Toto cen-
trum je zodpovedné za vylučovanie a sex.   
Človek by mal teda mať o sexe zdravé, normálne 
myšlienky, lebo ľavý kanál začína v tomto prvom 
centre. Keď Freud hovoril o psyché, celé to zvrátil. 
Namiesto toho, aby ľuďom povedal, ako si uchrániť 
toto centrum, centrum nevinnosti, tým, že sa staráme 
o sexuálne zvyklosti, hovoril presne naopak. Všetko 
vzťahoval na sex, akoby človek bol len objektom sexu. 
Vytvoril samoľúbu ideológiu, že každý muž má sex-
uálne pocity voči svojej matke. Na základe tejto men-
tálnej predstavy postavil všetky svoje teórie a ľudia si 
mysleli, že to bola takzvaná “sloboda”, že môžu mať 
sex, ako sa im zachce. Dokonca ho ani nenapadli. Na 
Západe sa pre ľudí stal viac ako Kristus. Dôsledkom 
toho máme teraz choroby ako AIDS, kvapavka, syfi-
lis atď. Všetky spojené s orgánmi sexu. Vždy to boli 
intímne časti, ale nikdy nebolo pochopené, čo to zna-
mená.

Ľavá strana sú psychické problémy a pravá strana 
psychosomatické problémy. Psychosomatické prob-
lémy vznikajú, keď tvrdo pracujete a veľa premýšľate. 
Z druhého centra ide všetka energia do mozgu, ktorý 
príliš premýšľa a je futuristický. Pravostranné prob-
lémy sú spôsobené prehnane aktívnou pečeňou alebo 
človek dostane cukrovku, lebo o pankreas nie je dobre 
postarané. Keď nie je postarané o slezinu, dostanete 
leukémiu. Ak sú vaše obličky v problémoch, budete 
mať vysoký krvný tlak. Keď teplo z pečene stúpa, dos-
tanete astmu. Mozog je ako špongia a koaguluje. Tak 
teplo prichádza do obličiek. Nedokážu vylučovať moč, 
a tak moč koluje v tele a v krvi. Tiež spôsobuje zápchu. 
Teplo je symptómom choroby a chlad je symptómom 
dobrého zdravia. Pokus s plynom hélium ukazuje, že 
ak ho zahrievame, všetky molekuly bojujú s ostatný-
mi. No keď sa teplo odstráni, všetky molekuly sa zjed-
notia.

Lekárska konferencia

www.SahadzaJoga.sk

Vystúpenie Šrí Matadži Nirmala Dévi 
na lekárskej konferencii 
v Moskve, v Rusku dňa 2. júla 1990.



Tretím typom chorôb sú psychosomatické. Psycho-
somatici majú viac problém so psyché ako s fyzick-
ým telom. Rakovina je psychosomatická. Všetky 
vírusy sú mŕtve rastliny alebo mŕtve zvieratá, možno 
mikroskopické, ktoré sa dostali mimo evolučného 
kolobehu. Lekári získali isté porozumenie, keď hovo-
ria, že na rakovinu človek ochorie, keď sa dostane do 
šoku a útok prichádza z ľavej strany do oblasti, ktorá 
v nás bola budovaná od počiatku stvorenia. Je to tá 
istá oblasť ako kolektívne podvedomie, kde je všetko 
mŕtve. Existujú teda mŕtvi ľudia, ktorí tu uviazli.

Vo fyzikálnej vede ste možno o niečom takom 
nepočuli. Existuje duša, ktorá je v podstate všetkých 
elementov. Je upevnená v slučkách na zadnej strane 
ľudského tela. Sídli vo všetkých siedmich centrách 
plus v krížovej kosti. Vytvára sedem slučiek. Po Real-
izácii môžete vidieť veľa slučiek kol-dokola ako čakry, 
jednu za druhou. Niekedy je ich veľa a niekedy je len 
jedna. Tiež môžete vidieť malé iskričky ako čiarky, čo 
je čaitanja vibrácií. Toto sú mŕtve duše. Tieto duše sa v 
nás odrážajú v oblasti receptorov. V Amerike nedávno 
urobili fotografiu receptora bunky. Vyzerá presne ako 
to, čo vidíte po Realizácii. Ale ak na bytosť sadne iná 
duša, odrazí sa to v bunkách. Tiež to ovplyvní recep-
tor. Nová duša sa môže napojiť na ktorékoľvek cen-
trum alebo na všetky. Tiež ovplyvňuje bunky a tieto 
dodávajú dopamínové série, ktoré spôsobujú epilep-
siu, mentálne problémy, rakovinu atď. Ak sú to vírusy, 
nie je to také zlé. Len jeden sa môže dostať dnu a 
zasahovať, ale môže cestovať od jedného k druhému. 
Ak ide o ľudské posadnutie, tak je to veľmi ťažké.

Hypertenzia, srdcové problémy, epilepsia pochádzajú 
z ľavej strany. Migrény, chorobné bolesti hlavy môžu 
byť z oboch strán. Všetky choroby kostí sú psycho-
somatické. Leukémia, nádory, fibróza sú psychoso-
matické. Menopauza nie je choroba. Je to normálny 
stav. Zápal pankreasu môže byť tiež psychosomatický. 
Ischias môže byť somatický alebo psychosomatický. 
Všetky mentálne choroby sú ľavostranné. Schizof-
rénia je ľavostranná. Alkoholizmus začína na pravej 
strane a vytvára ľavostranné problémy. Artritída je 
psychosomatická. Závislosť na drogách, fajčenie, ho-
mosexualita a zvrátený sex, prílišné oddávanie sa sexu 
je všetko ľavostranné alebo psychosomatické.

Fajčenie spôsobuje ľavostranné problémy, lebo človek 
sa cíti vinný. Zvrátené sexuálne zvyky a flirtovanie  
očami, AIDS, veľa sexu alebo sexuálna strnulosť sú 

kvôli ľavej strane. Je to istý druh posadnutia. Skleróza 
multiplex je problém stredu. Neuróza môže byť z 
oboch strán. Parkinsonova choroba je zľava. Reu-
matizmus pochádza z ľavej Nábhí. Svalová dystro-
fia pochádza z ľavej strany. Choroba Yuppie vzniká, 
keď extrémne tvrdo pracujete, ste veľmi futuristickí a 
veľmi používate vedomú myseľ. Príliš veľa študujete. 
Vtedy je vedomá myseľ úplne paralyzovaná. Kráčate a 
zrazu si neuvedomíte, že kráčate, tak naraz spadnete. 
Pred ôsmimi rokmi som v Amerike hovorila, že toto 
príde. Hovorila som im o AIDS asi pred štrnástimi 
rokmi. Ale nikto nepočúval, teraz je to veľmi vážne.

Diabetes je väčšinou pravostranný problém. Ak príliš 
používate pravú stranu, potom tu nastáva vyčerpanie. 
Ste zraniteľní a zrazu sa niečo stane zľava a spojenie 
s celkom sa stratí. Proteíny 53, 58 sú veľmi egoistické 
a svojvoľné. Keď sa dotknú nejakej bunky, stane sa 
zhubnou. Tak vznikajú nádory. Ženy trpia rakovinou 
prsníka. Srdcové centrum je centrom Matky. Ak je 
u ženy napadnuté materstvo, povedzme, že manžel 
flirtuje a udržiava ju v neistote, alebo ak je sama 
neistá, tak je toto centrum napadnuté. Toto centrum 
produkuje do veku dvanástich rokov v hrudnej kosti 
protilátky na boj s chorobami. Tie sa potom všade 
rozšíria. Ak prichádza strach, hrudná kosť sa začne 
triasť, a to funguje ako diaľkové ovládanie, ktoré 
vysiela správy všetkým protilátkam, aby bojovali. Ak 
v takejto žene upevníte istotu prebudením Kundalini, 
tak sa môže z rakoviny vyliečiť. Keď je rakovina vo 
veľmi pokročilom štádiu, nezostáva im vôľa, tak je to 
lepšie odstrániť a potom upevniť istotu.

Existujú choroby, ktoré sú spôsobené letargickými 
orgánmi. Keď je srdce letargické, človek dostane an-
gínu. Ak je poškodená ľavá Višudhi, cítite sa veľmi 
vinnými, a tak tu vzniká blok - krv nemôže prúdiť do 
hlavy, tak sa vracia do srdca a také srdce sa stáva un-
aveným a letargickým. V Sahadža joge máme dva typy 
orgánov: jedny sú letargické a druhé príliš aktívne.

Lekári sa musia najskôr sami správne upevniť a 
chrániť sa, potom sa môžu naučiť, ako liečiť druhých. 
Používajte fotografie, ktoré obsahujú vibrácie. Psycho-
somatické treba najskôr riešiť na ľavej strane. Niektoré 
deti trpia hyperaktivitou. Cukrovka má tiež nejaký 
dôvod. V čase, keď je žena tehotná, by nemala ťažko 
pracovať. Mala by viac oddychovať. Nemala by príliš 
premýšľať, ale čítať niečo upokojujúce, niečo pekné. 
Najlepšie by bolo, keby meditovala. Ak je v tomto čase 
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matka príliš aktívna a premýšľa o budúcnosti, deti sa 
narodia s chorobami. Alebo ak je hektická, dieťa môže 
dostať leukémiu. Slezina je na všetky núdzové prípady, 
lebo produkuje červené krvinky. Ale ak ste hektickí, 
stále v panike, naháňate sa, úbohá slezina tomu nero-
zumie. Stane sa nevyrovnanou a šialenou. Môže sa to 
stať deťom aj dospelým.

Keď sa niečo spustí na ľavej strane a potom prichádza 
zrazu šok - možno smútok, nehoda, čokoľvek, tak to 
spúšťa leukémiu. Najhoršou vecou, ktorú každý ťažko 
chápe, je, že fungujú negatívne sily. Pracujú cez nega-
tivity. Pracujú cez falošných guruov alebo parapsy-
chológiu, hypnózu atď. Všetky tieto veci fungujú tak, 
že vkladajú do vašej duše nejakú mŕtvu dušu. Toto 
musí byť veľmi jasné. Za toto nemôžete brať peniaze. 
Je to živý proces. Napríklad zasadíte semeno. Ne-
platíte peniaze Matke Zemi. Ona to urobí. Je to zabu-
dované v semene a rovnako aj v Matke Zemi. My tiež 
berieme všetky živé procesy za samozrejmosť. Nie je v 
tom žiaden záväzok. Ale všetci títo hrozní ľudia sú na 
peniaze. Nemajú čisté srdce ani čisté oči. Zaujímajú 
sa o ženy, mužov alebo rôzne iné špinavosti. Nevedia 
vysvetliť, ako to robia. Nemôžu to prirovnať k lekár-
skej vede alebo k žiadnej vede.

V Sahadža joge, ak je to potrebné, robíme niektoré 
cvičenia hatha jogy. Ak je kvôli fyzickému problému 
čakra poškodená, snažíme sa použiť príslušné cvičenie 
hatha jogy. Ale to, ako ľudia robia hatha jogu, je ako 
vziať si všetky lieky naraz. V hatha - ha a tha - treba 
používať oba nádí (kanály). Ale dnes sa používa len 
„ha“. To môže vo vás spôsobiť veľkú nerovnováhu. 
Ľudia, ktorí to robia, sa môžu stať veľmi suchými, 
výbušnými a môžu sa rozviesť s manželkou či opustiť 
svoje deti.

Mali by sme byť v strede a Kundalini by mala byť trva-
lo spojená so Všeprenikajúcou silou a stále by mala vo 
vás prúdiť. Ale okrem fyzického, mentálneho a emo-
cionálneho života máte aj život duchovný, ktorý je 
veľmi zázračný, ktorý je požehnaný a keď rozumiete, 
ako sa táto sila Lásky o všetko stará, ste ohromení.
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