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Avatár Satja Sai Baba a materializace
Současná fyzika možnost materializace pouze uznává, zatímco indický svatý Satja Sai Baba
ji skutečně provádí.
Existence jemnohmotného světa je
jednoznačně dokázána a vědecky uznávána. Svět, který existuje paralelně
s naším fyzickým, „žije“ podle svých zákonů, jež doposud neznáme. Mezi oběma paralelními světy musí být vzájemné
přechody. V jemnohmotném světě (světě psychické energie) musí být vzájemná
spojitost s fyzickým světem v závislosti
na typu přechodu vlnové energie do
hmoty a naopak. Zhmotňování myšlenek a odhmotňování látky v myšlenku
je tedy realita. Na tomto místě je vhodné
připomenout, že teoretická fyzika takovou možnost připouští. Akademik G. I.
Šipov dokázal ve svých pracích, že ve fyzikálním vakuu existují body bifurkace.
Stačí na ně působit „polem vědomí“, což
povede ke vzniku nejen elementárních
částic, ale také „složitějších fyzikálních
objektů“ z vakua.

* * *

Věhlasný Satja Sai Baba se narodil
23. listopadu 1926 v Puttaparthi, v odlehlé vesničce na jihu Indie. Podobně
jako Kristus opustil Sai Baba rodinu,
když dosáhl věku třinácti let. V listopadu 1940 už byl slavnostně prohlášen za
avatára (ztělesnění Boha). Od této chvíle
naplňuje svou pozemskou misi.
Albert Eckhardt v roce 1968 napsal:
„Rozdíl mezi Sai Babou a Kristem spočívá v tom, že první z nich žije teď a jeho
zázraky potvrzuje mnoho lidí, zatímco
o zázracích Ježíše vypráví jenom Bible.
Chování a činy obou se podobají, a často jsou dokonce totožné.
Schopnosti Sai Baby jsou šokující.
Koná nesmírné zázraky, zhmotňuje
v obrovském množství vše podle libosti, počínaje briliantem až po léčivý popel zvaný vibhúti, léčí všechny
nemoci, jež lidstvo zná. Dokáže se objevovat současně na různých místech,
levitovat, zná myšlenky všech a každého
jedince, teleportuje předměty a dokáže
přeměnit jeden předmět ve druhý jenom
tím, že na něj foukne.
Často se avatára ptají, proč nezhmotňuje potraviny, aby nakrmil
všechny hladovějící na světě, a proč
připustí, aby docházelo k zemětřesením, hladomorům a epidemiím. Sai
Baba svého času odpověděl, že v některých případech materializoval jídlo
pro hladovějící a naskytly se případy,
kdy někomu odebíral špatnou karmu a
zjemňoval důsledky živelných pohrom,
které byly v podstatě způsobeny nevhodnou sebeláskou a lidskou chamtivostí. Pokud by se touto činností zabýval
ve světovém měřítku, porušil by zákon

karmy, na němž je založeno veškeré bytí.
Úkolem Sai Baby je taková duchovní
změna člověka, aby k těmto pohromám už vůbec nedocházelo. I kdyby
totiž vytvořil něco na způsob umělé rajské zahrady, v průběhu století bychom ji
změnili do dnešní podoby, neboť dosud
nejsme schopni ráj na Zemi udržet.
Jednou mu kdosi položil otázku, zda
chce říci, že nyní pozvedá lidské vědomí
na Božskou úroveň, aby lidé sami mohli
vytvářet vlastní osud. Baba odpověděl:
„Zcela správně, je to tak, lidé se mnou
sdílejí božskou sílu. Musím pracovat jejich prostřednictvím a probudit v nich
Boha, který dřímá v nitru každého člověka. Mám je zavést na vyšší rovinu, aby
se dokázali stát pány přírodních zákonů
a sil. Pokud bych teď všechno udělal a
nechal lidstvo na původním stupni vědomí, rychle by všechno zničili a jeden
by šel druhému po krku. Výsledkem by
byl všudypřítomný chaos nebývalých
rozměrů.“
Avatár přijímá lidskou podobu, aby
pozvedl člověka o stupínek výš, aby ho
zavedl do nového věku. „Abych mohl zachránit tonoucího,“ říká Sai Baba, „musím skočit do vody, respektive se vtělit.“
Na své cestě po Indii nemohl profesor
Muldašev (ruský badatel záhadných
oblastí Tibetu a významný oftalmolog)
nenavštívit Sai Babův ašrám. V jednom
z čísel deníku AiF se se čtenáři dělí o své
dojmy ze setkání s velikým avatárem.
„Hlavní vlastností Sai Baby je schopnost zhmotňovat myšlenky“ a na otázku
redaktora, zda byl přítomen takové materializace, Muldašev odpověděl: „Ano,
když k tomu došlo, seděli jsme v první řadě. Sai Baba k nám pokaždé přistoupil, dal ruku do vodorovné polohy
a udělal jeden až tři kruhové pohyby.
V tu chvíli se pod jeho dlaní objevoval
obláček, jenž se okamžitě zhutňoval a
proměňoval v popel visící ve vzduchu
nad jeho dlaní. Letmým pohybem tento popel sebral do dlaně a nasypal ho
do natažené ruky poutníka. Na mé dlani vytvořil tento popel pravidelný pahorek… Všechno probíhá ne na scéně,
ale přímo před očima poutníků sedících
v pozici lotosu.“
Pro doplnění musíme zmínit, že popel, který se nazývá vibhúti, odstraňuje
prakticky všechny nemoci. Dále Muldašev hovořil o tom, že základní informace
se dozvěděl od čtyř spolupracovníků Sai
Baby, kteří dostali za úkol si s ním promluvit. Ukázalo se, že každý z nich je
vědec na vysoké úrovni. Rozhovor začal
tím, že ho v průběhu hodiny zkoušeli

jako školáka z otázek o původu lidstva
a duchovních aspektech stvoření světa,
teprve potom probíhala tří až pětihodinová důvěrná rozmluva.
Známý anglický spisovatel Ron Laing,
jenž byl fenoménem Sai Baby šokován,
popsal proces zhmotňování popela.
Uvádí, že tento popel mívá odlišný tvar,
chuť, vůni a barvu. Prášek může být
hrubý s krychlovými částečkami nebo
naopak úplně jemný, může mít chuť
sladkou anebo být bez chuti, příjemně
anebo štiplavě vonět. Barva se mění od
odstínů bílé přes šedou nebo má nazelenalou barvu. Profesor Kasturi nějakým
způsobem vypočítal, že do roku 1970
musel Sai Baba vyrobit v celkovém
množství pět tun vibhúti. Dodneška
může být toto číslo mnohonásobné.
Ředitel fondu Satia Univerzal v Petrohradu Alexandr Cejko uvedl v rozhovoru pro list Čas pik (číslo 42 ze 27. října
1993), že skupina ruských poutníků
byla v ašrámu Sai Baby a na vlastní
oči viděla zhmotňování, a dokonce „se
toho účastnila“. „Zeptal se mě, zda jsem
křesťan, a před mýma očima zhmotnil
obdivuhodně krásný stříbrný prsten se
zlatým křížem,“ řekl poutník. Redaktora
zajímalo, jak to Sai Baba udělal.
Pohybuje rukou a přímo ze vzduchu
tvoří nejrůznější předměty. Jedné ženě
z naší skupiny Sai Baba zhmotnil kámen šivalingam, který představuje model vesmíru a uvnitř jehož svítí obraz
svámího. Mne se pozorně zeptal: „Tak
ty jsi křesťan?“ Odpověděl jsem, že po
setkání s ním nevím, zda jsem křesťan,
buddhista anebo muslim. Znovu se ke
mně obrátil: „Takže s křížem, nebo se
svámím?“ Já jsem odvětil, že bych chtěl
prsten s jeho podobiznou. Vzal prsten,
a když ho držel přímo před mým nosem,
zafoukal na něj. Před mýma očima se
začal kov měnit a místo kříže se objevil
portrét Bhagavána Satja Sai Baby.“
Jistě nám dáte za pravdu, že máme veliké štěstí, stejně jako ti, kteří zde byli
v době Ježíše Krista. Jsme totiž současníky Božského člověka, jenž žije na Zemi,
kdokoliv může do Indie zaletět a dotknout
se každou svou buňkou věčností.
Materializace a dematerializace
jsou tedy existující fenomény.
Taťjana Tichoplavová
a Vitalij Tichoplavov v knize
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Zemřel jeden z nejslavnějších indických guruů Sai Baba
Indický duchovní vůdce Sai Baba zemřel v neděli 24. dubna 2011 po kardiorespiračním selhání v nemocnici
ve svém rodném městě Puttaparthi. Bylo mu 85 let.

