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Když vyhrajete mistrovu duši, existuje opravdu 
velká šance, že z milosti Matky získáte téměř vše.  

  
	 	 	 	 	 	   	   — Šrí Káléšvara 
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Vyhrát mistrovo srdce:  
Z átma v paramátma ̶ stát se božskou duší 

Váš Svámi chce vysvětlit hluboký vnitřní mechanismus átma-paramátma jógy. Znamená to 
guruparampara. Átma znamená vaše duše a paramátma znamená božská duše. Jakmile vaše 
duše po určité době dospěje, začne zrát. Když vaše duše dozraje, budete zažívat skutečnou 
satčitánandu. Toto stadium je to, o čem chci mluvit. 


První věta Guru mantry je: „Guru Brahma, Guru Višnu, Guru dévo Mahéšvara.” Je to tak? 
Znamená to, že říkáte: „Nevím, kdo jsou všechny tyto bláznivé charaktery. Je mi líto, Svámi, ale 
nemohu jim věřit. Nikdy jsem se s nimi nesetkal, nemohu těm lidem věřit. Dobře, naslouchat je 
krásné, ale uskutečnit to a praktikovat není snadné. Mé srdce je však zcela otevřené tobě. Jsi 
átma. Postarej se, ať se moje átma změní v paramátma. Postarej se, ať se má duše změní v 
božskou duši.“


Guruova modlitba říká, že guru přesahuje tyto tři charaktery. „Postarej se, aby se má duše spojila 
s tvou duší nebo s božstvím, které zde je. V současné situaci ho vidím v tobě. Přijal jsem tě jako 
mistra. Dej mi tento kanál a nech mě ho vyhrát.“ Když vyhrajete mistrovu duši, existuje opravdu 
velká šance, že z milosti Matky získáte téměř vše. 


To znamená určitá spojení... guru má určité možnosti, které může dát. Pochopit obrovské iluze - 
tuto lílu, smrt a život, život a smrt, temnotu a světlo, dobré a špatné... Všechny tyto bláznivé líly, 
které opravdu hrají, představují obrovské starosti. Když z mistrových doporučení přijmete (třeba) 
jen jedno malé slovo, jednoduše ho následujete a získáte jeho srdce — to je první cíl. 
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Átma sandhána (sam) jóga  
̶ mít přímé spojení s mistrovou duší 

Stadium átma sandhána (sam) jógy znamená, že dvě duše splývají v jednu. V iluzi se však zdá, že 
jedním nejste. Mechanismus je: spojujete své srdce přímo se svým mistrem, necháváte splynout 
energii vašeho Svámiho se svou energií a nasáváte z přírody nejvyšší energii skrze požehnání, 
přicházející skrze duši vašeho mistra. 


Znamená to, že ve své duši otvíráte kanál svého mistra. Ten se pak spojí s mistrem mé duše, s 
Bábou. Pak jsou Bábova duše a vaše duše propojeny. Pak jste schopni dělat mnohem víc věcí 
než obyčejný člověk, protože vaše duše zakusila od mistra mnoho energie, kterou obyčejný 
člověk nezažil. 


Vztah mezi vámi a vaším mistrem, (když) sdílíte to štěstí, lásku a energii, pak vám mistr může 
poskytnout cokoli, co v životě chcete. Když jednou získáte Boží požehnání, mistrovo požehnání, 
pak si ho pomocí procesu átma sandhána jógy můžete uchovat už navždy. 
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Obdržení božských zážitků 

Vidět nebo obdržet určité věci můžete, jen když vaše duše 
dosáhne stejné úrovně jako váš mistr. Snažte se tento 
bod, toto stadium velmi jasně pochopit. Když nějakému 
studentovi něco dávám, abych ukázal, sdílel energii, 
znamená to, že ta duše má velké, velké štěstí. Pozvedám 
tu osobu na stejnou úroveň se mnou. Jedině pak to může 
obdržet a cítit. Je-li duše na nižší úrovni, není možné snížit 
mou duši kvůli tomu, abych to ukázal.


Nemluvím o kapacitě vaší mysli. Jde o vaši duši. Musíte ji 
pozvednout (pomocí meditace, proč išťování) a 
(potřebujete) pozvedající energii duše vašeho mistra, aby 
se vytvořila stejná úroveň. Ať už v tu chvíli získáváte 
jakoukoli zkušenost, znamená to, že mistr jednou pozvedl 
vaši duši a ukázal jí skrze svou duši energii. Pak to dal. 
Hovořím pouze o duších, ne o tělech. Celé to způsobuje 
ta energie.


Když pozorujete oceán, můžete po chvíli vidět, jak se 
voda a nebe spojují, dotýkají se. Je to pravda? Energie, 
kosmická energie způsobuje, že si myslíte, že neskutečné 
věci jsou skutečné a skutečné věci jsou neskutečné 
(bimba-pratibimba). I když jsou skutečné, způsobuje, že si 
myslíte, že jsou neskutečné. 


Poté, co to mistr dal, co musíte udělat, abyste to stadium ochránili a nechali ho růst? (Nebo) ho 
přinejmenším nenechali upadnout? Jak ho alespoň udržet? To je velmi důležité téma. Jak v sobě 
může student tu energii udržet už navždy, aby ji cítil, aby si ji stále užíval? Existuje nějaká metoda 
jak tu energii uchovat? Ano, existuje metoda, proces: 


Musíte ty vize nasát do svého srdce, zakopat je, zahrabat je (vrýt si je do paměti) a držet je, aby 
nevyprchaly nebo se neztratily. Nechte si některé z okamžiků s ním, něco z jeho energie, něco ze 
zážitků s ním a připomínejte si je – pokračujte v tom, pokračujte v tom, pokračujte v tom a rovněž 
dělejte meditační proces. Takový člověk pak bez pochyby z přírody díky požehnání duše svého 
mistra nasává nejvyšší energii.


V átma sam józe (platí): I kdybyste do svého domu dali (pouze) sochu mistra, přichází k vám skrze 
tuto mistrovu strukturu energie z přírody. Nemůžete si vizualizovat celou přírodu. Berete si z ní 
malé semínko, svého mistra. Odsud nasáváte všechno. Mistr znamená bod, prostě bod, tečku. To 
je důležité. Z něj můžete vytvořit všechno. To je mistrova líla. 
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BÁBÁ 

Dosáhnout mistrova srdce je umění. Je to odevzdání se, 
trpělivost, čistá oddanost, čistá láska. Děj se co děj. To 
je třeba získat. Někdy prostě řeknu: „Čekej, zůstaň tady. 
Zůstaň.“ Širdi Bábovi dal jeho mistr cihlu: „Používej tu 
cihlu celý život jako polštář.“ 

„Díky.“ 


Venkuša, Širdi Bábův mistr, mu řekl, aby tu cihlu celý 
svůj život používal jako polštář a nařídil mu: „Jdi a 
zůstaň v Širdi.“ Dvacet tři let mu do Širdi nedovolili 
vstoupit. Žil mimo Širdi pod nýmovým stromem - v 
dešti, v bouřce, ve větru a zimě, bez oblečení. Byl téměř 
digambara (nahý), datta digambara. Jen tak tak se 
zakrýval pomocí několika malých listů. Občas mu 
někdo, kdo šel po ulici, hodil pár mincí a nějaké jídlo. 
Takový (však) byl příkaz jeho mistra. „Proč mě trápíš?“ 
Přestože byl avatár, přestože měl neuvěřitelné 
schopnosti... když si přečtete Sáí sat čaritru, je to tam. 
Nemocní lidé stále chodili a přicházeli, chodili a 
přicházeli, chodili a přicházeli a on je pozoroval a začal 
jim dávat listy. Měl jisté schopnosti.


Pak začal léčit. Nakonec ho pozvali, aby přišel (do 
vesnice). První ho do Širdi pozval kněz Mahalsapati. I v 
Širdi mnozí lidé vytvářeli řadu sporů. Chtěli ho bít a 
nedávali mu jídlo. Byla to malá vesnička. Byl to však 
příkaz jeho mistra: „Zůstaň v Širdi.“ 


Ta oddanost — Bábův příběh vypovídá o tom, jak 
následoval svého mistra. Ta oddanost se postarala o to, 
že prokázal bhakti a šakti. Bábá už za svého života 
zakopal svou meditační sílu ve své gurustháně v Širdi. Nevěděl to jasně, ale věděl, že zde existuje 
nějaké spojení, jinak by mu to mistr nenařídil. Dnes je vaše silové místo zde (v Penukondě). V 
příštím životě, nevíte to, (ale) automaticky vás to sem přitáhne. Možná, že zde vaše silové místo už 
existovalo a v tomto životě vás to sem přitáhlo. Možná, že silové místo Garyho Taylora zde už 
existovalo, a proto jsem ho ze Seattlu přitáhl sem. Přišel jsem do jeho domu. Měl jsem skvělý 
oběd a večeři. Užil jsem si to. Pak jsem se mu podíval do očí. Měl krásnou a milující rodinu a já 
jsem prostě dal své sankalpam, omlouvám se, že to říkám, dal jsem své sankalpam: „Přijdeš do 
Indie.“ Hotovo. Neřekl jsem mu to.
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Kdokoli přichází do Indie, většinou jsem jim neřekl (aby to udělali). Když řeknu: „Přijď do Indie“, 
znamená to, že to má význam. Někdy to přijde automaticky. Už zde existuje vaše silové místo. A 
zároveň své silové místo obnovíte, vytvoříte ještě jedno. 


Když se podíváte na Bábův příběh, ta oddanost mezi ním a jeho mistrem, to je výzva. Potom (už) 
byl čistě velmi zaměstnaný muž. Byly kolem něj tisíce lidí. On se však o to nestaral, ignoroval je a 
křičel na ně, házel po nich kameny nebo na ně použil hůl. A někdy byl velmi láskyplný a hrál si s 
dětmi, byl velmi krásný a okouzlující člověk, zápasil. Jeho činy nemůžete pochopit. Vyléčil slepce, 
rozdělil své tělo na kusy (khandana jóga), vytáhl svá střeva ven a zase je vrátil zpět (dhauti jóga) a 
předváděl neuvěřitelné zázraky. Všichni vesničané ze Širdi, všichni byli šokováni. 
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Tatja 

V životě Širdi Báby, obzvláště Tatja, který se po 
mnoho let, od svého dětství, o Bábu opravdu 
staral, trpěl dvanáct let hroznou nemocí, ale Bábá 
ho neléčil. Nemohl ho léčit. Co je to za blok mezi 
Širdi Bábou a jeho drahým, blízkým přítelem, 
nejlepším studentem? Co je to mezi nimi za 
velkou iluzi? Je to velmi dobrý vztah, Bábá a jeho 
student, nejlepší student, největší oddaný. Proč? 
Co je to za iluzi? Znamená to, že Bábá neměl 
dostatek síly? Znamená to, že Tatja, jeho student, 
nesl neuvěřitelnou negativitu a Bábá ji téměř 
všechnu po dvanáct let každý den pálil? To je 
otázka. Proč to tak bylo? 


V Tatjově případě, on byl nejmilejším přítelem, 
nejmilejším studentem, nejmilejším srdcem. 
Dvanáct let trpěl. Byl tím, kdo Bábu od chvíle, kdy 
(Bábá) přišel do Širdi, skutečně chránil, udržoval 
na živu, uctíval a dával mu jídlo. Celá vesnice 
odmítla dávat Bábovi jídlo. On byl člověkem, který 
Bábu po mnoho, mnoho, mnoho let živil. 
Neuvěřitelně se o něj staral. Bábá se však nebyl 
schopný postarat o Tatju. Dvanáct let trpěl. Co je 
to za vnitřní význam, který leží mezi vysokým 
léčitelem a ryzím oddaným? Mluvíme o negativitě, 
iluzích a karmách. Toto jsou tři různé bloky.


Dával Tatjovi dživanmukti – žádný další život, žádná další inkarnace, žádné další zrození. 
Samozřejmě, že je teď na úrovni duše stále s ním. Když pracujete s dživanmukti, když pracujete s 
tímto stadiem, musíte všechno protrpět v tomto životě. 


Dživanmukti ̶ Pandavové 

Mluvme o Pandavech. Jsou Pandavové, pět Pandavů, opět zrození? Četli jste o tom v nějakém 
příběhu, ve Védách? Odešli s těly do nebe. Krišna je dokázal poslat do nebe. Jakmile je ve vašem 
v srdci myšlenka, to přání, pokud velmi silně cítíte: „Dobře, chci dživanmukti, chci v tomto životě 
poznat všechno. Chci v tomto životě poznat 100 %. Nechci čekat na další život.“ Když uzavřete 
dohodu se sílou, se svým mistrem, s přírodou, pak do vašeho života začnou proudit skutečné 
iluze. Myslím to vážně. Pokud to chce někdo prakticky poznat, pokud si to chce někdo právě teď 
zvolit, kdokoli z této skupiny, můžete pozorovat, čím si bude ve svém životě procházet. Není to 
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mé sankalpam, není to ničí sankalpam. Když uzavřete dohodu s přírodou, když uděláte dohodu se 
sílou, budou na vás s jistotou  - na 100 %, ne na 99 % - extrémně silně proudit iluze. Různá 
náboženství říkají různé věci: „V žádném případě, jakmile jste mrtví, nemůžete se vrátit, neexistuje 
žádná reinkarnace. Když zemřete, přijde velký šéf a dá rozsudek”, a tak podobně...“ Náboženství, 
lidé, z části s tím, o čem mluví, nesouhlasím.


 

Když je zde smrt, je zde zrození; když je zde zrození, je zde smrt, dokud nedosáhnete svého cíle. 
Co je cíl? Nakolik sami sebe rozpoznáváte? Nakolik svýma vlastníma očima vidíte realitu? I když 
chápete, i když ji znáte... kolik negativity je zároveň v realitě ukryto? Je to mnohem hlubší. 


Například: Znáte realitu. Jako Pandavové, kteří byli celou dobu s Krišnou. On byl neuvěřitelný 
nadpřirozený mistr. Pandavové čelili hrozným problémům. Krišna se jen usmíval. Trochu pomáhal, 
ne stále. Oni však neuvěřitelně trpěli. To znamená, i když je s vámi Tvořitel, co si skutečně zvolíte? 
To je nejdůležitější. Ale pět Pandavů... on na ně vložil iluze. Ty iluze byly to, že chtěli své království. 
Chtěli se stát králi. Chtěli zpět svou zem. To byly jejich velké bloky. On do nich vložil toto 
směřování.  Avšak Krišna pracoval na jejich duších: žádné další inkarnace, žádné další návraty. 
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SVÁMI 

Vyhrát mistrovo srdce je téměř jako vyhrát Božskou Matku. O svém životě to tak můžu říct. Není 
to vůbec jednoduché. Já však mám pro všechny poměrně dost otevřené srdce, takže mě 
nemusíte přesvědčovat, lichotit mi a dělat různé věci. Prostě dělejte svou disciplinovanou práci, 
pak bude všechno možné, stane se to. 


Být s mistrem, vyhrát mistrovo srdce, není snadné. Není to snadné. Dosáhnout Bábova srdce mi 
trvalo hodně dlouho. Trvalo to dlouho. Co se speciálně mě týče, dokonce i teď čelím obrovským 
problémům pocházejícím od mého mistra. Když na něj začnu myslet, moje mysl se může zbláznit. 
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Začínám si „rvát“ vlasy: „Hej, neexistuje důvod pro to, co říkáš, je to naprosté plýtvání mým 
časem.“ 


Jako když jsem připravil jeden vánoční program a pak přišel jeho příkaz: „Vezmi všechny do 
Hampi.“ Dobře, udělal jsem to. Jinak bych do toho nešel. Mít na starost takovou velkou cestu a 
pak zde zase naskočit do vánočního programu (ukázat zázrak s krvácejícím křížem), to bylo pro 
mě příliš. Ten rok vzal vánoční program tak 90 % mé energie. Byl jsem úplně vyčerpaný, jako 
matka po porodu. Soustavně jsem budoval energii, a pak jsem ji v jednom okamžiku prostě vydal. 
Dokud nevyjde ven, je tak trochu záhada, co se stane. Tohle bylo ve Svámiho životě opravdu, 
opravdu obrovské testování. 


Jakákoli akce probíhá, obzvláště s Bábovými energiemi, je úžasná. Nikdy, nikdy v životě 
nepodceňujte velkého šéfa. To je moje osobní zkušenost. Je na 100 % zde. Na 100 % je zde a 
pozoruje každého člověka, jak děláte všechny své věci, veškerou emocionální nevyrovnanost. Ale 
o mě se nestará. Žadoním a modlím se, žadoním a modlím se. Vážně, na mě je velmi přísný, tvrdý, 
krutý a nesnesitelný. Je to neuvěřitelné. Nevyčítám. Prostě jsem se vzdal. Vzdal jsem se. „Dobře, 
dělej, co chceš.“


Začal mě hodně trápit. Ale každý, kdo má mistra ve fyzickém těle, má velké štěstí. Někdy mám 
pocit, že kdybych měl s mistrem fyzický kontakt, kdybych měl takový typ mistra, šel bych prostě 
za ním, sedl si a plakal a plakal a plakal, až do poslední slzy. Takové věci ve mně stagnují. Někdy, 
když jsem ve své ložnici v hlubokém transu, začne to proudit, (přijdou) slzy. Pak se vrátím: „Dobře, 
hotovo.“ Svaha. Prostě jsem zcela vyvěsil bílou vlajku, příšernou bílou vlajku. Odevzdal jsem se, 
hotovo, svaha. Jednoduše jsem mu řekl: „Chceš konat tímto způsobem, fajn, dělej si, co chceš.“ 


Když vrtali, aby našli vodu, říkal jsem mu: „Dobře, vrtají. Pokud chceš, aby se to podařilo, postarej 
se o to. Nemám právo rozkazovat na tvém pozemku. Jsem jen tvůj služebník. Plním svou 
povinnost. Hotovo. Dělej, co považuješ za dobré.“ Stejně jako tenkrát: Byl jsem s několika 
studenty připravený, bylo to velmi blízko, měli skrze mě něco získat, šaktipat, prostě něco. 
Zrovna, když jsem to šel dát, Bábá to na poslední chvíli změnil. Jako avadhút, změnil to. Je to 
bhola, naprosto bhola. Nemám ani tušení, ze kterého směru přichází. Ani (nejmenší) tušení. Když 
si myslím, že přichází ze severu, je na jihozápadě. Když sleduji všechny čtyři směry, přijde shora. 
Když pokryji všechno, už tady je. Už je tady. Tomu se říká sunja stithi. Sunja stithi v sanskrtu 
znamená: V ničem je všechno — ve všem je nic. 
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Bůh rovná se mír.  
Mír rovná se Bůh.  

Bůh rovná se ticho.  
Ticho rovná se Bůh. 

— Šrí Káléšvara 
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Tiráž 

Kaleshwar e.V. 

Neuröder Weg 61 

D-64683 Einhausen 

Německo


Internet: www.kaleshwar.cz

Email: info@kaleshwar.cz


Tento text byl sestaven z následujích Šrí Káléšvarových přednášek: 

• Přednáška o átma sandhána józe, 5. 8. 1999, Hampi, Indie

• Vánoční program 1999, Hampi, Indie

• Vánoční program 2000, Penukonda, Indie

• Přednáška v ášramu v Penukondě, 6. 4. 2001 (v noci na schodech před Mandirem)

• Gurupurnimový program 2001, Penukonda, Indie

• Přednáška v ášramu v Penukondě, 4. 12. 2009
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Óm  
šánty šánty šánty-í  

Lóka samastha  
sukhinó bhavantu  

Lóka samastha  
sukhinó bhavantu  

Lóka samastha  
sukhinó bhavantu  

Šánty šánty šánty-í 
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