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Mateřství je největší věc
Mateřství je mnohem důležitější než guruovství , str. 20
1985, Navaratri
https://vimeo.com/26668306
Guru je ten, který vás školí, zajišťuje, abyste byli výkonní. Ale Matka vám odpouští, Matka vás miluje,
podporuje vás a učí vás jak milovat. Má obrovskou trpělivost a obrovskou lásku a dělá to vše bez
pomoci a nic od vás nečeká. Je úplně nezištná, nesobecká, obětavá (selfless). Řekla bych, že
„nezištná“ je nedostačující výraz, je to takový obrovský soucit, který zaplavuje vše,co je špatné –
rozpouští, stravuje a vstřebává.

Vatsala, láska mezi dítětem a matkou, str. 21
1989, Ganéša púdža
https://vimeo.com/25274869
Vzdálenost mezi dítětem a matkou jsou vibrace a to je to, co má člověk cítit – že dítě je ještě dítětem
a matka dítě vychovává, dává mu všechny síly, vychovává ho a miluje, chápe jeho omezení, stará se o
něj. Všechnu sladkost a moudrost dítěte je třeba oceňovat. To jsou vibrace. Pokud jste schopni vidět
subtilní stránku věci – není to „moje“ dítě. (Vatsala) není omezená věc, je to věčné, je to všude.

Milovat a ochraňovat své dítě dává radost , str. 21
1980, O dětství
Když přijde na dávání, dávejte od srdce. Vnímejte lásku dávání a budete se cítit nesmírně šťastní.
Budete mít pocit, že jste velcí. Jako oceán, který tolik dává oblakům a který zase přijímá od řek, které
se do něj vlévají, a zase vyrábí oblaka. Je to takový koloběh nádherné přeměny krásy do krásy, tak
nádherné. Takovými byste se měli stát. Součástí koloběhu, který vám bude dávat tolik radosti.

Prací pro vaše děti se budete těšit , str. 21
1980, Matka
Matka přijímá dítě takové, jaké je. Protože je to její stvoření. Pokud má dítě nějakou vadu, přijímá to
jako svou vadu a pracuje na tom. Tvrdě na tom pracuje. Obětování se je radost, těšte se tím… těšíte
se prací pro vaše děti, a kdyby to tak nebylo, tento svět by nemohl existovat.

Potřeba dobré výchovy
City a zodpovědnost musí být integrovány, str. 26
1983, Vztah rodičů a dětí, učitelů a studentů
Dnes vám povím něco o tom, jaký by měl být vztah rodičů k dětem. Vybudujeme si dva typy
zodpovědnosti vůči našim dětem, zaprvé city a zadruhé zodpovědnost. City a zodpovědnost jsou dvě
odlišné věci. Například nějaká matka má dítě, jejíž dítě se naučí nebo udělá něco špatného – její
emoce říkají: „To je v pořádku, ať to dělá, dnešní děti jsou takové, co mu mám říct? Všechno je
v pořádku.“
Jiná matka chce, aby její děti byly poslušné a zdopovědné. Proto dětem říká, aby ráno brzo vstávaly,
aby byly aktivní, pilně studovaly, chodily do školy včas, seděly správně, měly řádné oblečení atd. a
takové matky vždy stojí za dítětem, aby ho napravily.
Toto není integrovaný přístup. Obě věci musí být integrovány. Musí to být integrace, ne kombinace.
Rozdíl mezi integrací a kombinací spočívá v tom, že naše city by měly být naší zodpovědností a naše
zodpovědnost by měla být našimi city.
Milujeme své dětti. Takže je naší povinností a zodpovědností zajistit, aby kráčelo na správné cestě.
Mělo by kráčet po správné cestě, protože ho milujeme. Pokud nebudeme napravovat své dítě a
nebudeme mu říkat, jak správně žít, znamená to,že ho emocionálně ovládáme.
Pak někdo řekne: „Proč je napravovat? Ať si dělají, co je napadne. Budou se cítit zraněné, když je
budeme napravovat, když jim vyhubujeme. Proč je zraňovat?“ Jiný člověk řekne: „I když se budou
cítit zraněné a ublížené, musíme je očistit a zajistit, aby zářily.“
Jak se (v člověku) dostaví integrace, pak samotné chování toho člověka bude na dítě působit.

Chování rodičů je důležité
1. Děti následují příkladu rodičů

Děti se učí podle chování jejich rodičů, str. 31
1985, Učenost
Následují váš příklad. Vstřebávají vaše chování. Učí se také z vašeho chování. Když svým dětem
řeknete, aby nepily alkohol, a vy pijete jako Dán, jak by vás mohly poslouchat? Stejné je to se
Sahadžajógou, pokud nemeditujete, nejste ukáznění, nežijete spořádaný život, jste nesmírně
bezohlední, nemáte duhé lidé v úctě, nedáváte si pozor na to, co říkáte, a volíte ostrá slova, děti
se to od vás naučí. Velice rychle vstřebávají právě tyto věci. Je to úžasné, jak rychle děti
vstřebávají (naše návyky).

Nekřičte, nezlobte se a nespěchejte, str. 32
1985 Děti, rodiče a školy
Chování rodičů je pro děti nesmírně důležité. Před dětmi byste neměli křičet, neměli byste
pospíchat a neměli byste se rozčilovat. Pak se dítě ztiší. Pokud vaše dítě není tiché, chápejte, že
jste to vy, s kým je něco v nepořádku. Možná je důvodem, proč je vaše dítě pořád neklidné
Nábhí, žaludek, možná je to Swadisthána,.

Děti se dívají na to, na co se díváte vy, str. 34
2002 Ganéša púdža
https://vimeo.com/25224220
V televizi je tolik pořadů, které propagují věci, které nejsou pro děti dobré a které by děti neměly
vůbec vidět. Pokud jsou děti realizované duše, nebudou to ani chtít vidět, neradi se dívají na
násilí, viděla jsem, že nemají rády nesmysly. Nemají to rády. Pokud ale jejich rodiče sedí a užívají
si nesmysly, budou taky sedět a postupně se jim to vplíží do hlavy. Niormálně ale děti nemají rády
žádný druh násilí, žádné bitky ani nic podobného.

2. Děti jsou na prvním místě

Každý by se o ně měl starat, str. 34
2002, Ganéša púdža
https://vimeo.com/25224220
Děti by měly být na prvním, prioritním místě v domácnosti a každý z rodiny by se o ně měl starat.
Jsou to nejdůležitější. Nikdo by na ně neměl křičet, ani hlava rodiny, nic takového.

3. Žádné hádky před dětmi

Zapomeňte na vaše problémy, str. 35
1980, O dětství
Takže vás žádám, abyste zapomněli na vaše osobní problémy, vaše manželské problémy. Starejte se o
své děti, dejte jim důstojnost, postarejte se, aby měli hnízdo, ve kterém mohou žít.

Hádejte se v ložnici, str. 35
1985, Učenost
Manželé by se nikdy před dětmi neměli hádat. Pokud se musíte hádat, můžu vám půjčit hole, můžete
si zabojovat. Dohadujte se ale ve svých ložnicích, dělejte, co se vám líbí, můžete si rozbít hlavy nebo
zlámat srdce, ale jak z ložnice vyjdete, buďte báječné manželé. Dovolte, aby alespoň vaše děti byly
dobré a mohly se těšit z rodičů. Stejně je ale hloupost se hádat, muséíte se naučit se jeden druhým
těšit.

Neodmlouvejte, str. 36
1985, Děti, rodiče, školy
Pokud je manžel na matku vlídný, z dětí budou také vlídní lidé. Děti by svým rodičům neměly
odmlouvat, takže by ženy svým můžům neměly odmlouvat vůbec. Pokud je dítě doma, není důvod,
abyste trávili čas mimo domov bez dítěte. Když dítě spí, máte čas na sebe. A ten zvyk mnoha lidí
nechávat dítě v jiné místnosti než jsou rodiče – dítě je neustále nedílnou součástí rodiny.

Před dětmi neztrácejte nervy/nerozčilujte se , str. 36

1985, Děti, rodiče, školy
Takže dnes si slibte, že budete dobrými matkami. Možná se váš manžel někdy vrací zvenku a je
rozzlobený. Řekněte mu, ať se před dětmi nerozčiluje. Vy to musíte zvládnout, to nevadí. Vy to umíte
jako matky zvládnout. Matka má mimořádnou schopnost dítě chránit a umí hodně věcí strávit. Má
mimořádnou osobnost a na tuto úroveň se jako matky musíte dostat. Požádala bych dále otce a další
příbuzné, aby měli k matkám úctu. Mateřství je nejvyšší věc.

4. Chovejte se slušně

Před dětmi se nechovejte jako dvě hrdličky, str. 37
1991 Velikonoční púdža
https://vimeo.com/22373391
Své děti musíte vést k řádné, zdravé morálce. Vy se proto musíte chovat také řádně. Neměli byste se
v přítomnosti vašich dětí chovat jako dvě hrdličky, zamykat se atd – měli byste se chovat důstojně.

5. Dejte dětem bezpečí

Děti musí od svých rodičů dostat úplnou lásku str. 38
1978 Rozdíl mezi Východem a Západem
Psy a kočky nechají ve svých ložnicích, ale své vlastní děti nechají spát odděleně. To je špatně. Děti
musejí dostávat lásku. Musejí cítit, že jsou chtěné. Musejí být důležité, velmi důležité. Proč se rodiče
hádají? Matka je pořád jako nevěsta a otec jako ženich. Je mu už 80, ale pořád je jako ženich,
připravený na vdavky, tak absurdní. Jejich pozornost není vůbec na dětech. Děti musejí od svých
rodičů dostávat naprostou lásku. Naprostý pocit bezpečí. Je to bezúhonnost a věrnost rodičů,
harmonie a láska mezi nimi, co jim tento pocit zajistí.

Být sám za sebe dává vzniknout egu, str. 39
1978, Rozdíl mezi Východem a Západem
Lidé, kterým se od jejich rodičů nedostalo pocitu bezpečí, jsou jako sirotci. Je to staršlivý pocit hrozivé
opuštěnosti. Lidé se cítí v životě tak ztraceni. Matka a otec jsou vaší součástí. Jejich čakry jsou ve
vašem nitru, nemůžete se jich zbavit, musíte tyto čakry napravit. … Jakmile jste sami za sebe, začne se
posilovat ego. I když vstoupíte do duchovní oblasti, budete žasnout, jak bude ego orientace silná.

