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Mestarin velvollisuus on tehdä  
sinun Hrudaya chakrasi vahvemmaksi. 
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Sukellus Sinun Todelliseen Itseesi.
Henkinen Sydän



On vain kolme olemusta: Äiti, Isä, Mestari. Nämä kolme olemusta tällä planeetalla ajattelevat aina 
sinua ja sinun parastasi. Ja sinun onnellisuuttasi ja sinun kasvuasi. Mestari tuntee aina ylpeyttä 
oppilaan menestyksestä, kun he kasvavat lisää.  

Mestarin velvollisuus on tehdä sinun Hrudaya chakrasi vahvemmaksi. Kun kerran kytkeydyt 
mestariin puhtain sydämin, siinä se on. Sinun mestarillasi, hänen kehollaan ja sielullaan on erityinen 
kyky tässä luonnossa. Sinä et voi nähdä koko luontoa. Otat luonnosta pienen siemenen, sinun 
mestarisi. 'Mestari' tarkoittaa se on piste, vain piste. Siitä pisteestä sinä imet kaiken. Siitä pisteesta 
sinä luot kaiken. Mestarin rakenteen kautta kosminen energia tulee sinuun.  

Sinun sydämesi kytkeytymisen kautta sinun Swamisi energia ja sinun energiasi sulautuvat täysin 
yhteen. Minä puhun vain sieluista, en kehoista. Atma on sielu. Sam tarkoittaa yhtälaisuutta, Yoga 
tarkoittaa yhtymistä. Atma Sam Yoga -tila tarkoittaa kaksi sielua yhtyy kuin yhdeksi, mutta illuusio 
näyttää sinulle, se ei ole yksi.  

Atma Sam Yogassa jopa, kun asetat mestarin patsaan kotiisi, energia tulee sinuun luonnosta, 
mestarin rakenteen kautta. Ajattelet ehkä, 'Swami kohtelee Baba-patsasta kuin ihmisen muotona.' 
Kyllä, se on 1000x voimallisempi kuin ihmisen keho. Sellainen kiintyminen, sellainen tuoksu, se on 
toisenlainen liitto.   

Baba sanoo aina: 'Jos katsot minuun, minä katson sinuun. Kun katsot sydämelläsi syvästi minuun ja 
pidät minut rakkaudella sydämessäsi, silloin minä alan tehdä työtä sinussa. Muussa tapauksessa ei 
mitään mahdollisuutta'. 

Mitä todella odotan sinulta, vain yksinkertaisesti rakasta ja antaudu. 'Mestari' ei tarkoita vain minua; 
se on Guru Parampara. 
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Mestarin velvollisuus on tehdä  
         sinun Hrudaya chakrasi vahvemmaksi.	
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Henkisyydessä kaikki on onnellisuus siitä,  
kun sinä yhdistyt mestarisi kanssa  

ja hänen mestarinsa  
ja hänen mestarinsa kanssa. 	


