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neboli světlo ve Vás
Diválí

od Šrí Káléšvary
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Meditujete ve světle. 

Světlo pak vstoupí do vás 

a vy se stanete jím. 
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Širdi Sáí Bábá, Lakšmi a světlo

Aby mohl Bábá naplnit své lampy v Dvárakámaji, musel jít každý den do vesnice žebrat o olej. 
Jednoho dne mu jej však lidé přestali dávat. Celá vesnice obdržela následující příkaz: „Už mu 
nedávejte žádný olej.” Prošel celou vesnici, aby si vyprosil trochu oleje, ale všichni jej odmítali. Vrátil 
se domů s prázdnýma rukama. Toho dne chtěl Bábá v Dvárakámaji zažehnout světla u příležitosti 
Diválí. V Indii je Diválí velkým svátkem Božské Matky, spojeným s mnoha světly a ohňostroji.

Té noci se rozhodl použít své nadpřirozené síly. Proměnil tedy vodu v olej a pomocí něj své lampy 
zapálil. Celá vesnice viděla jak Dvárakámaj rozkvetla mnoha úžasnými světly. Vesničané byli 
šokováni: „Kdo jsi?” Usmál se a odpověděl: „Jsem Boží posel.” Nikdy neříkal, že je Bůh. Byl purna 
avatár - purna datta avatár. Léčil slepé, ale říkal pouze: „Jsem Boží posel.”

Diválí, je dnem Mahá Lakšmi. Toho dne se Mahá Lakšmi pokusila vstoupit do Bábovy Dvárakámaji. 
On však na Ni křičel: „Nevstupuj do mé Dvárakámaji. Jakmile někam vstoupíš, začnou problémy.” 
Byla velmi překvapená: „Jak je to možné? Osobně přijdu do tvé Dvárakámaji a ty mě nepozveš dál? 
Opravdu chci přijít a sedět ve tvé Dvárakámaji.” Bábá řekl: „Jsem fakír. Fakír je mužem žebrací 
misky. Nestojím o to být bohatý. Jsi čistá mája, iluze. Vejdeš dovnitř, to je dobře. Pak ale začneš 
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hrát mnoho her a tím se nemohu zabývat. Jsem čistý siddha. Nech mne žít můj život siddhy.” Bábá 
Božskou Matku požádal: „Požehnej však blahobytem každému, kdo přijde do Dvárakámaji a 
odstraň z jeho života temnotu.” Dala na to své slovo. Nechtěl to pro sebe. Žádal o požehnání pro 
všechny, kteří navštíví jeho Dvárakámaj. Přijal Její slib, že se bude věnovat všem, kteří ho uctívají, 
stejně tak jako jejich rodinám. Zároveň však platí, že všichni, kdo uctívají Bábu, ale jsou přitom 
připoutáni ke svým penězům, o své peníze automaticky přijdou. Když ale na druhou stranu s 
otevřeným srdcem darujete jednu minci, dostanete jich zpět deset. Když si ji však chcete za každou 
cenu nechat a nakonec ji dáte s nechutí, vezme vám ještě dalších deset mincí. Myslím to vážně. 
Zkuste ho však požádat o pomoc, protože potřebujete obojí - zdraví i bohatství. Ano, potřebujete je. 

Energie elementu ohně

Všechno, celé Stvoření, které se odehrává, všechna energie, kterou přijímáme, je energií ohně. Tu 
musíme uchopit. Když vyhrajeme element ohně, ano, pak můžeme nařizovat a žít svůj život 
úžasným způsobem. To je důvod proč Šiva ve svém třetím oku zapečetil element ohně, sluneční 
energii. 

Šiva je jedinou božskou duší na planetě, která ve 
svém třetím oku opravdu drží energii slunce. Obvykle 
ve svém třetím oku neseme malou, nepatrnou jiskru 
vědomí světla. Tato jiskra nám může čas od času dát 
léčivé schopnosti a určité zkušenosti pro náš 
duchovní růst.

Ale skutečné držení mocné sluneční energie, 
nejvyššího a nejsilnějšího ohňového elementu ve 
třetím oku je něčím, co má Šiva. Každý člověk má 
rovněž toto Šivovo třetí oko. I my máme to samé třetí 
oko. Je však pokryto negativitou, mnoha iluzemi a 
májou. Když se na to zaměříte a vytvoříte tam pomocí 
duchoví energie, pomocí svého duchovního zaměření 
otvor, začne se (třetí oko) otvírat. Aby se mohlo 
otevřít, musíte začít vy. Pak můžete vidět celý vesmír. 
Pomocí tohoto oka můžete léčit, posílat energii, 
provádět jakoukoli práci a budovat své vlastní 
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ochranné kruhy. Zde je počátek ochranných kruhů. Jakmile ve vašem třetím oku proudí silná 
energie, nemůže vás zasáhnout negativita. 

Jak lze takový oheň vytvořit? Element ohně je v třetím oku přítomen neustále. Bábá ve své 
Dvárakámaji neustále meditoval a spal u ohně. Tento oheň, toto dhúní, hoří v Širdi ještě dnes. 24 
hodin denně tam udržují oheň - 24 hodin denně je tam přítomno toto světlo. Ještě stále hoří v dhúní 
v Širdi. Bábá byl bez ustání u ohně ze dvou důvodů:

1.   pálil karmy
2. neustále prováděl Súrja nádi proces

Takže, každý člověk má zde - 
ve svém třetím oku - element 
ohně. Říká se tomu světlo, 
kosmické, vysoce energetické 
světlo. Tato energie, jiskra této 
energie, je v nás. Musíme ji 
však v sobě ve lmi s i lně 
rozdmýchat. Pokud ve svém 
vědomí nebudeme držet 
kosmickou sluneční energii, 
budou v nás proudit všechny 
ty příšerné bloky. Kálačakra. 
Božská Matka pomocí různých 
podivných iluzí, zbytečných 
bloků, depresí, zlomených 
srdcí, našeho temperamentu nebo pocitů, že jsme opomíjení a méněcenní polyká a stravuje náš čas 
tak moc jak jen může. To všechno jsou různé formy Jejích iluzí, kterými nás chce zabavit.

Když je vaše třetí oko opravdu silné, máte svou mysl pod kontrolou. Jakmile je energie ve vašem 
třetím oku opravdu silná, stačí na dvě minuty zavřít oči a vaše třetí oko spálí jakoukoli emoci, vztek, 
depresi, úzkost, strach nebo jakýkoli blok. Pak zde není prostor pro iluzi, depresi nebo zlomené 
srdce. Můžete je úplně odvrátit. 

Když jste v sobě tuto energii strávili, stáváte se silovým předmětem. Vaše třetí oko se stává Šivovým 
třetím okem. Pokud někdo vypouští hodně negativní energie, můžete ji okamžitě spálit tím, že se mu 
podíváte do očí. Poté je negativita spálena. Zavřete oči a na dálku na ni myslete. Nedělám nic jiného 

http://www.kaleshwar
http://www.kaleshwar


_______________________________________________________________________________________________________________________________
 Příručka „Diválí” od Šrí Káléšvary, verze 1.1 -20141023/ www.kaleshwar.cz
 pouze pro osobní použití - rozšiřování a vytváření kopií jen s písemným povolením                                                                                                 6

než, že do vašeho třetího oka vkládám 
čistou energii z Šivova třetího oka.
Vaše duše není nic než světlo a vibrace. 
Duše znamená světlo, plamen. Skrze 
vibrace nasáváte iluze. A stejně tak skrze 
světlo a všechny své vibrace vybíjíte 
všechny své nesmysly. Duše není nic než 
vibrace a světlo. Z 50 % jste dobří a z 50 
% se ve vás skrývá určitá divokost. Tento 
divoký charakter se někdy projeví. Když 
se tak stane, přijde k vám tuna problémů 
a negativních karem. Je třeba ptát se 
Guruparampara, jak dlouho a do jaké 
míry tím ještě musíte procházet. Jak 
dlouho vás ještě budou zasahovat iluze.

Rozpoznejte skutečnost

Hlavní věc, kterou potřebujete vědět a na kterou se musíte ptát, je jak pokojně přeplout oceán a 
dosáhnout svého osudu a Reality. Jakmile poznáte Realitu, nemusíte znát cokoli dalšího. Ale i 
kdybych vám teď Realitu vysvětlil, nedokážete jí porozumět. A i kdybyste ji pochopili, ale nezažili ji, 
nebudete si ji schopni opravdu užívat.

Jím jablko. Říkám vám, že je velmi sladké. Vy jste jej však nikdy neochutnali. Nemáte žádnou 
představu o sladkosti. Až se do něj jednou sami zakousnete, pak budete moct mluvit o sladkosti.  
Znamená to, že stejně tak musíte poznat i hořkou, kyselou a pálivou chuť. Potřebujete znát všechny 
tyto věci. Až je budete schopni porovnat, dokážete rozpoznat sladkost. Pokud neznáte i ostatní 
chutě, nejste schopni říct, že je něco sladké, ani když to jíte. Nejste to schopni rozlišit. Jakožto 
začátečník kousnete do jablka: „Ó, jak je lahodné.” Nevíte však, jestli je sladké, kyselé nebo pálivé. 
Musíte poznat všechny úhly, všechny kroky a pak se rozhodnout: „Ano, chutná to dobře.” Někdo 
má rád kyselé, někdo pálivé a někdo hořké. Nakonec přijde sladkost, Realita. Co víc je třeba znát? 
Toto je ono.
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Buďte výzkumníkem vědomí

Můžete učinit tisíce zkušeností, ale musíte využívat svůj čas, svou energii a své kanály. Každou 
minutu, každou hodinu musíte věnovat průzkumu vědomí. Vypadá to, jako byste sami sebe 
hypnotizovali, ale není to hypnóza. Snažíte se pochopit Stvoření a jeho vědomí. Pokud o tom nikdy 
nepřemýšlíte, pokud své vědomí tímto způsobem nevyužíváte, nemůže se vám to podařit. Opravdu 
potřebujete toto zaměření. Když začnete své vědomí zaměřovat „Chci to vědět, chci to vědět.”, 
začnete to vyhrávat. Musíte však začít trénovat, programovat se. Pak se objeví různé koncepty a 
různé věci, kterým začnete rozumět. Je to tak vzrušující. Dny a měsíce běží. Roky se táhnou kolem.  
Necítíte žádnou bolest. Váš život běží velmi hladce. Co víc potřebujete?

Obsah (pozn:to na co myslíte, na co se zaměřujete) změní vaši mysl - pocity vašeho srdce. Poznáte 
ji. Ať už se bude dít cokoli, budete znát Realitu. Budete ji znát! Musíte využívat každičký den. 
Všechny víkendy, úplňky a novoluní musíte nechat narůstat své zkušenosti a pozorovat jaké změny 
se vám v životě dějí. Musíte to rozhodnout. Jste jediný člověk, který to pro vás může vypátrat. 
Rozumíte tomu, co říkám?

Váš Svámi je součástí božských kanálů, které mají přinést nejvyšší léčebné schopnosti a nejvyšší 
silové kanály a omýt negativitu na této planetě. Nikdy nevěřte iluzím. Nikdy nevěřte času. Soustřeďte 
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se na svůj proces. Dokud nedosáhnete svého cíle, neztrácejte trpělivost. Iluze jsou jako jed. Vždy 
budou chtít kousnout. Budou vám bránit zakusit, kdo jste. To je základní zákon Kalijugy. Nedávejte 
jim šanci. Snaží se vás do něčeho zatáhnout. To je Kalijuga. Nedávejte jim šanci. Pusťte všechny své 
záležitosti a chytněte se Guruparampara, všeho, co vám dává.

Jsem vám roven. Každá duše na planetě je Bůh. Říká se tomu Aham Brahmasmi. Všechno je Bůh. 
Já nejsem skvělý, vy nejste skvělí. Všichni jsme si rovni. Znám část pravdy. Část pravdy, kterou vy 
ještě neznáte. Proto jste v temnotě. Když ji však poznáte, budete rovněž částí světla. Meditujete ve 
světle. Světlo pak vstoupí do vás a vy se stanete jím. Všechno je ve vás. 
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