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Ještě než začnu, musím vám vyprávět pár zajímavých 
věcí, své zážitky s Božskou Matkou a Bábou.  

Když mi bylo 13, 14 let, byl jsem velmi namyšlený       
a podezřívavý. A také hodně tvrdohlavý. Zároveň jsem 
však měl pomáhající a starostlivou povahu. Ve své 
třídě jsem byl něco jako vůdce party. Byli jsme zhruba 
patnácti členná parta. Všichni jsme měli kola. Chovali 
jsme se ve vesnici tak trochu arogantně. Když jsme 
vyrazili do ulic, pohybovalo se všech 13 - 14 kluků 
vždy pohromadě, nikdy jsme nejeli jeden za druhým. 
Vozidla v protisměru musela pokaždé zastavit, musela 
změnit cestu. Tak blázniví jsme byli. Když jsme dorazili 
do kina a film už tak 15-20 minut běžel, museli jej 
pustit znovu od začátku. Mluvím naprosto vážně. 
Takoví jsme byli. 

Takový jsem byl charakter…a dnes jsem zcela 
odevzdaný . Taková velká změna! Něco mě 
neuvěř i telným způsobem změnilo. Znáte mé 
zkušenosti s Širdi Bábou, přátelé. To byl velký krok. 
Poté co jsem dosáhl osvícení, poté co jsem viděl jisté 
věci, kterým jsem nemohl uvěřit, daroval mi někdo 
rukopisy s prastarými vědomostmi. Četl jsem je. Četl je 

a  praktikoval - určité díkši, určité způsoby, jak pracovat s určitými formulemi, s určitými jantrami. Nic 
se ve mně nedělo, ale i tak jsem v tom pokračoval. Věřil jsem tomu, ale zároveň jsem nechápal, co to 
učení znamená. 

Například Gájatrí mantra - ta modlitba vypadá dobře, zní dobře, má dobré vibrace. Co se však (díky 
ní) děje? Jaký má užitek? Možná se budete cítit dobře, ale to není to, co jsem chtěl. Chtěl jsem něco, 
co přesahuje systém víry. Chtěl jsem znát něco, čemu nelze uvěřit, abych byl schopen pomáhat světu 
a tvořivosti přírody, abych mohl dát léčivé schopnosti a poznat Stvoření Satji. To byl můj cíl. A tak jsem 
pokračoval a dál dělal různými způsoby různé mantry. 

Jednoho dne jsem měl už všeho dost. V Bukkaputnam (Jižní Indie) stojí chrám Božské Matky. 
Doufám, že jej hodně lidí vidělo. Kolik z vás ten chrám vidělo? Až příště přijedete na Gurupurnimu, 
musíte ho navštívit. V tom chrámu je velká socha Božské Matky. Stalo se to během novoluní. Můj 
proces končil na nov. Bylo to perfektních 41 dní. Můj proces měl po 41 dnech skončit. O půlnoci jsem 
měl dělat svou mantru před Ní. Chrám se nachází daleko od vesnice. Je tam velká vodní nádrž, 
jezero. Voda z jezera proudí kolem zadní části chrámu. 

Ten den v chrámu nefungovala elektřina. Bylo tam velmi temno. Když vidíte tu sochu … je to skoro 
700 let stará socha. Je téměř 4 metry vysoká a má zhruba metrová chodidla. Sedí a nese meč. 
Přinesl jsem si malou svíčku a zapálil olejovou lampičku. Položil jsem na zem svůj ručník. Byl jsem 
velmi vyčerpaný a nemocný. Vzadu bylo slyšet zvuk vody. Kolem byla džungle. Posadil jsem se na 
svůj ručník, vzal málu a začal odříkávat mantru. Odříkal jsem ji 108 krát a pak znovu dokola. Dělal 
jsem jednu málu za druhou. Učení říkalo, že se ten den má něco stát. Měl jsem získat nějaký zážitek. 



Nestalo se však nic. Byl jsem velmi unavený,          
a tak jsem si prostě lehl k Jejím nohám. 

Nevím jak je to možné, ale kolem Jejího krku visela 
divoká kobra. Podíval jsem se na ni. Kdybych se 
postavil, určitě by na mě zaútočila. Byla to velmi 
krásná kobra. Byl jsem si jistý, že kdyby mě uštkla, 
byl bych na místě mrtvý. V té chvíli jsem byl 
naprosto frustrovaný. Prostě jsem to uzavřel: 
„Žádný problém, udělal jsem proto, abych Tě 
poznal maximum. Až dosud se nic nestalo. Když 
způsobíš, že mě teď ta kobra uštkne, budu možná 
pět deset minut trpět, ale pak se nebudu muset po 
zbytek života trápit tím, že Tě chci poznat, že chci 
znát Tvou velikost a získat s Tebou zkušenosti.” 
Pak jsem usnul. 

Asi tak za třicet minut byla kobra na mém břiše, 
prostě tam stála. Padesát na padesát. Byla velmi 
jemná. V další vteřině se dostavil strach. Dokud 
visela kolem sochy, nebál jsem se. Když se však 
objevila na mém břiše, začal jsem se během 
zlomku vteřiny bát. Kdykoli zavládne strach, 
nemůžeme nic vyhrát. To je v duchovnosti klíčový 
bod. To jsou Matčiny zkoušky. Mohl bych kobru 
chytit a hodit ji pryč, ale netušil jsem, kde má hlavu a kde ocas. Byla velmi vlhká a pohybovala se. 
Jsem si na 100 % jistý, že jsem sám sebe nezhypnotizoval. Byla to realita. Pak jsem se zase 
odevzdal: „No a co, ať si mě uštkne.” Byl jsem jako kus dřeva, prostě jako kus dřeva. Tichý a klidný. 

Asi o patnáct minut později začala odněkud přicházet vůně. Byla naprosto úžasná. Nic takového jsem 
nikdy předtím necítil. Ta vůně prostupovala celý prostor 4,5 x 4, 5 m velkého chrámu. Byla ohromující. 
Pak se rozezněly zvony - překrásný zvuk. Vůbec netuším, kde se ve mně ta energie vzala - postavil 
jsem se a podíval se na Ni. Její tvář vypadala jakoby měsíční a sluneční světlo splynulo v čistě 
červenou záři. Byla to záře, skutečná záře. A také tu byla ta vůně a ty zvuky. Poklekl jsem a prostě 
požádal o jednu věc: O to abych poznal Její kanály, abych Ji co nejsilněji získal a mohl stejné kanály 
použít i v království svých studentů, aby tak zážitky s Ní získali i oni. I když bude Matka do jejich životů 
přinášet mnohé zkoušky, i když je  bude trápit, s radostí jsem se tomu odevzdal. Požádal jsem           
o to požehnání a získal ho.  

- Šrí Káléšvara, Schweibenalp, 30. 6. 2007


