
Keď veci dosiahnu stav ega, tak ľudia hovoria, “Čo je 
na tom zlé?” 
Ako keď som v Anglicku začala prvýkrát hovoriť, po-
vedali, “Toto je viktoriánska dáma, zastaraná, úplne 
nanič.” Povedala som, “Dobre, nehovorím nič, ale 
budete mať také choroby, že sa budete musieť vrátiť.” 
Bolo to v čase keď povolili zákony, ktoré hovorili, že 
homosexualita by mala byť povolená, liberálnosť by 
mala byť povolená a všetky tieto veci by mali byť po-
volené. 
Teraz máte AIDS. Už sa tu rozšíril AIDS. AIDS dáva 
strach Ekadeši. Teraz tu máte, “Čo je na tom? Čo je na 
tom zlé?”

Šrí Matadži Nirmala Devi
17. 9. 1983, New York, USA

Dostávajú sa mimo evolučného cyklu. Sú to teda 
mŕtvi ľudia. A títo mŕtvi ľudia môžu svojimi subtíl-
nymi telami do nás vstúpiť a vytvoriť entity a tieto en-
tity sa nás môžu zmocniť a môžu nás posadnúť. Takí 
posadnutí ľudia vyzerajú celkom normálne, ako som 
vám povedala dnes sa prejavujú ako homosexualita; 
prílišná sexualita; žiadna sexualita; dokonca žiadna es-
tetika, alebo príliš veľa umeleckých sklonov; môžeme 
povedať priveľký hlad, alebo  žiadne jedlo, hladovanie; 
potom žiaden strach z ničoho; “čo je na tom zlé”, na 
všetko “čo je na tom zlé”; žiaden strach z Boha, alebo 
strach dokonca aj z mravca.

Šrí Matadži Nirmala Devi
8. 6. 1988, Viedeň, Rakúsko

Ak raz začneme strácať silu rozlišovania, tak sa z nás 
stanú roboti, lebo nemáme žiadnu osobnosť. Každý 
nám môže vymyť mozog a čím viac nám budú hovoriť 
o našej diskrétnosti, tým viac ich budeme počúvať. To 
vysvetľuje prečo ľudia, tak veľa ľudí, chodí za falošnými 
guruami. Tisíce ľudí, prečo sa dávajú na homosexu-
alitu a potom dostanú AIDS? Prečo sa tisíce ľudí dáva 
na drogy? Je to neuveriteľné, nepochopiteľné, prečo sa 
ľudia dávajú na tieto veci, ktoré ničia ich život. Vidia 
človeka ako ide do krčmy a keď vychádza, tak padá 
na zem a peňaženku má prázdnu. Napriek tomu, ak 
majú v peňaženke dosť peňazí, tak tam idú opäť a vy-
chádzajú tak, že na ulici padajú.
Ľudia robia všetko možné hlúpe a nezmyselné. Dokon-
ca platíte za to, aby ste sa stali hlúpi. Človek platí za to, 
aby sa zničil, aby sa dostal mimo, pre každého je to 
také neprirodzené. Myslím, že aj pes, či mačka, alebo 
iné zviera vie, čo je nebezpečné. Cítia nebezpečenstvo 

a utečú, lebo si chcú zachrániť život. Myslia si, že ich 
život im je vzácny, musia preto žiť a dobre žiť. Avšak 
tento bežný, zdravý rozum sa začína strácať a ľudia 
hovoria, “Čo je na tom zlé? Čo je na tom? Čo je na 
tamtom?” 
Znamená to, že chýba genetika Hamsy.

Šrí Matadži Nirmala Devi
13. 9. 1992, Abbotdford, Kanada

Otázka: “Hovorili ste o morálke ako o základe du-
chovného života. Chcel by som vedieť, či musíme 
mať istú morálku na to, aby sme mohli dostať Seba-
realizáciu? Tiež ste hovorili, že byť vydatá/ženatý  
je morálne, alebo chcieť byť v manželstve. Vylučuje 
to  teda homosexuálov alebo ľudí, ktorí chcú zostať 
sami, slobodní?

Rozlišovanie

www.SahadzaJoga.sk

Hamsa čakra je veľmi dôležitá pre západný svet, viac ako 
pre indov alebo pre východ. Dôvodom je, že Hamsa čakra 
je časťou Ida a Pingala - čo znamená, že Ida a Pingala sa 
vyjadruje cez Hamsa čakru.
Teda Hamsa čakra je tá, ktorá akoby nešla do Agny, ale 
drží niektoré vlákna Idy a Pingaly. Tieto začnú prúdiť 
cez váš nos, vyjadrujú sa cez vaše oči, cez vaše ústa a 
čelo. Viete, že Višudhi čakra má 16 lupienkov, ktoré sa 
starajú o oči, nos, hrdlo, jazyk, zuby. Ale ich vyjadrenie 
prichádza cez Hamsa čakru. Preto je pre západnú myseľ 
veľmi dôležité porozumieť Hamsa čakre.

Ida nádí

Pingala nádí

Hamsa čakra



Šrí Matadži: Opäť vám musím povedať pravdu. Ho-
mosexualita nie je hriech, ale nevedomosť. Keď ste 
posadnutí. Vyliečila som mnohých, ktorí tým trpeli. 
Videla som muža, ktorý bol posadnutý ženou. A preto 
sa tak správal. Nikdy v živote som predtým o takých 
veciach nepočula. Jedine na západe je toho viac. 
Premýšľala som odkiaľ to pochádza. Cítim, že to, ako 
veľa indiánov bolo zabitých, možno sú to ich ducho-
via, ktorí napádajú. 
Je to absurdné, neprirodzené, je to nezmysel. Keď 
som bola v Grécku stalo sa, že jeden sahadža jogín 
Michael, mi zorganizoval program. Povedal, že tam  
bude televízia, ale ten človek, ktorý bude robiť inter-
view je predsedom gayov. Povedala som, že to nevadí, 
to je v poriadku. Stalo sa to asi pred mesiacom. Keď 
robil rozhovor, jednoducho som zabudla, že on je ich 
predsedom. Zabudla som na to. Ten človek mi kládol 
veľa dobrých otázok, bol celkom inteligentný a potom 
povedal, “Čo na to poviete, keď muž cíti niečo k inému 
mužovi, alebo žena cíti niečo k inej žene?” Zabudla 
som, že on je ich predsedom, tak som povedala, “Je to 
absurdné. Je to neprirodzené. To sa deje len vtedy ak 
ste posadnutý.” 
On na to, “Naozaj?” 
“Áno,” povedla som, “takto sa to stane.” 
“Naprávate tieto veci pomocou Sahadža jogy?” 
“Áno, naprávajú sa pomocou Sahadža jogy, bezpochy-
by. U mužov je to ľahké, je to veľmi jednoduché, 
skutočne sa dajú na riadny, normálny život. Ale so 
ženami je to zložité, lebo mentálne tam niečo nie je v 
poriadku, je to pre nich zložité.” 
“Takže muži sú v poriadku?” 
“Áno, áno oni sa vyliečia.” 
“Ó, takže je tu nádej.” 
Nerozumela som, prečo tak hovorí. V skutočnosti sa 
toho chcel zbaviť, aj keď bol predsedom tohoto nez-
myslu.  

Ďalej, chorobu schizofrénie som nikdy v Indii nevi-
dela. Ak niekto ochorel, tak len na krátky čas a potom 
bol normálny. Jedine tu. Veľmi bežné. Asi to tak je, 
že tí ľudia, ktorí boli v tisícoch pozabíjaní, posadnú 
druhých. 
Išla som do Argentíny a chcela som vidieť pôvod-
ných indiánov. Povedali, že tu žiaden nie je. Išla som 
do Čile. Povedali, žiadneho nemáme. Zobrali ma do 
múzea, aby mi to ukázali. Ale dokonca aj v múzeu bol 
urobený človek, socha a nebol to indián, ale beloch. 
Lebo ako model mohli použiť jedine belocha. Všetci 
ušli do Kolumbie. A viete jednu vec? Je to božský 
spôsob vypracovania, myslím to, ako sa dávate na 
drogy. Kde sa vyrábajú, viete? A prečo sa dávate na tie-
to drogy? Premýšľajte. Prečo sa ľudia dávajú na drogy? 
Z tých krajín odkiaľ ľudia ušli a ukryli sa, tam sú tí, 
ktorí dostávajú kokaín. To je karma. Toto sú kolek-
tívne karmy. Ale po realizácii, nič.

Šrí Matadži Nirmala Devi
1993, Verejný program pre OSN, USA
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