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                             byl neuvěřitelným géniem, 
pravým mistrem pro svět, člověkem 
s nadpřirozenými silami. Věděl, kdo 
je. Věděl odkud pochází. Zkoumal 
neuvěřitelné procesy. Učil se. Věřil. 
Chtěl tyto informace zpřístupnit. To 
hlavní je: Chtěl léčit bolavá srdce. Byl 
neuvěřitelně čistou, křišťálově čistou 
milující bytostí. Neuvěřitelně čistou, 
křišťálovou láskou. Láskou, láskou, 
láskou, láskou - byl připraven pro 
lásku i zemřít. V tom spočívá 
Ježíšova velikost - v čisté pravé 
lásce. Jeho největším přáním je, 
abychom všichni byli jako on - a 
ještě ho předčili. 

Dokonce i když umíral, měl Ježíš k dispozici neuvěřitelné síly. Uměl dělat zázraky. Nikdy však své síly 
nepoužil pro sebe. Za všech okolností myslel na druhé: „Jak jim mohu pomoci?” Přes jeho rty nikdy 
nepřešla kletba. I když na něj někdo křičel, jeho odpovědí byl prostě úsměv. Dával na oplátku svou 
lásku a přijímal jakoukoli energii, se kterou se k němu lidé stavěli. Jeho srdce bylo prostě otevřené, 
usmíval se a přijímal to. Díky tomu se stal nejvyšším a nejsilnějším mistrem ve vesmíru. Žádný jiný 
mistr se neobětoval a neodevzdal takovým způsobem, jako to udělal Ježíš.

Podstatou Ježíšova učení je: Snažte se dělat lidi ve svém okolí šťastnými, tak moc jak jen můžete. 
Rozdávejte jídlo. Vařte pro ty, co mají zlomené srdce. K tomu, abyste mohli dělat zázraky, 
nepotřebujete nadpřirozené síly. Kolik slepých Ježíš vyléčil? Pochopil ten mechanismus, ale pak se 
vrátil zpět k opravdové lásce. To, co potřebujeme, je pochopit pravou lásku a mít odpouštějící 
povahu.

Ježíš Kristus
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Musíte být naprostým symbolem lásky. Nikdy nezraňujte - úmyslně či neúmyslně - svého partnera, 
své přátele, svého obchodního partnera, svého mistra ani žádného ptáka či zvíře, protože pak byste 
za tu bolest byli zodpovědní. I když jste opravdu naštvaní, dejte to najevo mírným způsobem. Někdo 
vás podvedI a vy jste tím opravdu otrávení…dobře. Vyjádřete to v klidu. Odpusťte mu a jděte dál. 
Nemůžete ho ani vidět? Dobře, prostě jen odejděte. Nevracejte úder. Neřešte to tímto způsobem.

Nemáte žádné právo ublížit své partnerce - ani kdyby udělala chybu nebo vás zranila. Nejste jeden 
druhému otrokem. Jste dobří přátelé. Když vás má ráda, dobře. Když udělá chybu, prostě jí 
řekněte: „Můžeš  se prosím v tomto ohledu změnit? Mám raději tento styl.“ Pokud vám naslouchá a 
udělá to, je to dobré. Pokud nenaslouchá, není třeba se hádat. Snažte se vypozorovat, kdy je 
v dobré náladě, a pak jí to zkuste vysvětlit. Nehádejte se a zbytečně ji nezraňujte. Pak pláče a vy 
pláčete také. Cítíte se zranění.

Nevytvářejte v životě druhých bolest. Je to velmi nebezpečné. Věřte mi, pokud člověku zlomíte 
srdce, musíte to v tomto životě zaplatit desetkrát i s úroky a je jedno jak silný mistr s vámi je. I když 
jste sami velmi silným mistrem, nemůžete to vyléčit. Staňte se prostým člověkem – symbolem lásky 
– prostě jen pomáhejte, pomáhejte a pomáhejte.

I když jste velmi zaměstnaní, doporučuji vám zajít každou sobotu nebo neděli do domova pro 
seniory nebo do nemocnice a strávit tam hodinu nebo dvě. Poskytujte sociální službu těm, kteří 
opravdu potřebují pomoc. Je třeba pozvednout nejméně deset až patnáct lidí za měsíc. Ujměte se 
nějaké dobrovolné služby. Jděte a stravte s nimi trochu času. V nemocnicích je hodně pacientů… 
Prosím, jděte a postarejte se o ně. Přineste jim nějaké ovoce nebo trochu chleba. Vezměte pár kusů 
oblečení a dejte jim ho. Když si za dva až tři týdny zvyknou na vaše návštěvy, budou na vás čtvrtý 
týden pacienti už čekat: „Hej, kdy zas přijdeš?“ Jsou velmi šťastní. Opravdu se těší, že přinesete 
nějaké květiny, nějaké ovoce. Jsou tím opravdu dojatí. To je to, co potřebujete. To je třeba.

Když máte 100 dolarů, darujte 5 až 10 dolarů na jídlo. Je dobré starat se o druhé. Když se opravdu 
postaráte o hladového člověka, když jej nasytíte, zcela jistě ve svém srdci pocítí: „Děkuji ti. Bůh ti 
žehnej.“ To potřebujete. V případě člověka se zraněným srdcem, nemusíte dělat nic jiného, než se k 
němu posadit a naslouchat tomu, co říká. Vím, že jste unavení, vyčerpaní, ale přesto mu 
naslouchejte. Nechte ho vyplakat všechno, co vyplakat chce. Prostě naslouchejte. Podělte se s ním 
o jeho bolest. Starat se, znamená dělit se. Je to pro něj velké požehnání.
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To hlavní tedy je: 
Snažte se mít mimořádně pomáhající povahu. Kdykoliv někdo 
opravdu potřebuje vaši pomoc, musíte být k dispozici. Máte 
dobré srdce. Je třeba ho v pravý okamžik použít. Bude vás 

to dále rozvíjet. Pomůže to. To je Ježíšovo poselství.
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O této cestě
Šrí Káléšvara prohlašoval, že jeho úkolem je přinést 
světu takovou podobu duchovnosti, která naplní 
lidská srdce hlubokou radostí a vědomím Jednoty, 
přivede každého jednotlivce k jeho individuální síle a 
kráse a rozboří omezené systémy víry. Taková byla 
Šrí Káléšvarova dharma - jeho povinnost a  životní 
úloha. Všechno, co v životě dělal, sloužilo naplnění 
tohoto slibu. Svým odchodem do samádhi 15. 
března 2012 předal tento úkol do rukou svých 
studentů.

Šrí Káléšvara zanechal velké množství vědomostí, 
jenž mají být zpřístupněny všem, kteří se chtějí 
ponořit do širokého spektra různých stavů vědomí, 
kterých mohou lidské bytosti dosáhnout. Během 
svého života zdůrazňoval, že každý člověk má na 
přístup k těmto informacím právo a že je jeho 
dharmou přinést tyto prastaré znalosti velkých 
indických ršijů modernímu světu. Tyto meditační 
praktiky byly po staletí přísně střeženy, ale dnes jsou 
předávány do rukou lidstva, aby se tak na planetě 
mohla rozvinout ona Šrí Káléšvarou přislíbená  „nová 
duchovnost”.

Znalosti z rukopisů z palmových listů, které s  námi 
Šrí Káléšvara sdílel, stojí především na čistých 
zkušenostech. Praktikování v nich obsažených 
manter a janter spouští proces  hluboké transformace 

a léčení. Duše se nabíjí vysokou pozitivní energií. 
Rozvíjí se naše propojení s přírodou a ona se stává 
naším zrcadlem a mistrem. Tyto znalosti člověku 
umožňují poznat sebe sama a poznat i  Boha. Jejich 
praktikování nám poskytuje zkušenost cesty skrze 
naše nejvnitřnější bloky a iluze. A tato cesta  nás 
nakonec dovede k čistému vědomí a  čisté tvořivé 
síle, jejichž jsme součástí. Dává nám zakusit radost z 
vyjádření své vlastní duše, díky čemuž dosahujeme 
štěstí my i lidé v našem okolí.

Šrí Káléšvara  se nesnažil zakládat nějaké nové 
náboženství. Stejně jako jeho mistr Širdi Sáí Bábá 
zastával názor, že je třeba respektovat společný 
duchovní základ všech náboženství a překračovat 
jejich omezení a systémy víry. Tento přístup často 
označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty 
a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé 
vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského 
prostředí. Používání těchto znalostí představuje 
aktivní cestu - proces, během kterého se stáváme 
vědomými a  začínáme znovu pravdivě žít základní 
hodnoty lidství.  Je to cesta satji (pravdy), dharmy 
(správného jednání), šánti (míru) a prémy (lásky). Šrí 
Káléšvara své studenty uč i l převzít plnou 
zodpovědnost za své vlastní štěstí a tím přispívat i ke 
štěstí lidí ve svém okolí i štěstí společnosti, ve které 
žijeme.

O této cestě:
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Tiráž 

Překlad: Hana Pavézková a Olga Selucká

Sri Sai Kaleshwar e.V. 
Neuröder Weg 61 
D-64683 Einhausen 
Německo

Internet: www.kaleshwar.cz
Email: info@kaleshwar.cz

Tel: +420 737 125 205
(V případě telefonického kontaktu volejte: pondělí - čtvrtek, 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00)

Účet pro příjem darů:

Sri Sai Kaleshwar e.V.
Číslo účtu: 2200399051
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
IBAN: CZ6820100000002200399051 
Účel platby: „Dar”

Bližší informace k darům: 

Dary ve prospěch Sri Sai Kaleshwar e.V. jsou daňově odčitatelné.

Pro uskutečnění naší společné vize je rozhodující stabilní proud malých, avšak pravidelných příspěvků. Informace o 
možnosti stát se pravidelným podporovatelem Sri Sai Kaleshwar e.V. naleznete v následujícím formuláři.

http://www.kaleshwar.de
http://www.kaleshwar.de
mailto:info@kaleshwar.eu
mailto:info@kaleshwar.eu
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Vyplněný formulář zašlete prosím: e-mailem na info@kaleshwar.cz nebo poštou na adresu:
Sri Sai Kaleshwar e.V., Hana Pavézková, Litavská 1498, Slavkov u Brna 684 01

ANO! Chci dát své podpoře Kaleshwar e.V. stabilní základ a stát se jeho 
podporovatelem.
Pravidelné příspěvky jsou stejně jako jednorázové dary ve prospěch Kaleshwar e.V daňově odčitatelné. V únoru 
následujícího roku automaticky obdržím potvrzení o finančních příspěvcích. Svou podporu mohu kdykoli ukončit.

Jméno:   ________________________________________________
Ulice:	  	 	 ________________________________________________
PSČ/Město: ________________________________________________
E-Mail:	 	 ________________________________________________

Podpořím Sri Sai Kaleshwar e.V. pravidelným měsíčním příspěvkem ve výši: ___________ Kč

Výše uvedený příspěvek chci zasílat:
__ každý měsíc     

__ čtvrtletně, tj. 3x měsíční částka odesílaná jednou za tři měsíce 
     
__ pololetně, tj. 6x měsíční částka odesílaná jednou za šest měsíců    

__ ročně , tj. 12x měsíční částka odesílaná jednou za rok (označte zvolenou možnost).    

Trvalý příkaz

__ Výše uvedený příspěvek budu posílat prostřednictvím trvalého platebního příkazu ve prospěch  
následujícího účtu: Sri Sai Kaleshwar e.V., 2200399051/2010, Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno, BIC/SWIFT: 
FIOBCZPPXXX , IBAN: CZ6820100000002200399051, účel platby: “Dar”

________________________________________________________
Místo, datum     podpis

Ano, chci se stát podporovatelem:

mailto:info@kaleshwar.eu
mailto:info@kaleshwar.eu

