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          Ma szeretném megosztani veletek Srimati Radharani csodás neveit. Minden név 
ösztönzést ad számomra és különleges érzés. Ez a teljesség érzése, mert kapcsolódik Krsna és 
Radha különféle kedvteléseihez. Ő minden mögött ott van, még a Vishnuprija ashramaink 
mögött is. Azt akarja, hogy a nők boldogok legyenek, és boldogságot adjanak másoknak...
            Amikor együtt vagy egy nővel vagy gondot okozol egy nőnek, akkor bajban leszel és 
mindez hogyan történhet meg? Van esély arra, hogy ugyanabba a helyzetbe csöppensz, majd 
elszenveded ugyanazt, amelyben te leszel a szenvedő alany, mindegy, hogyan történik ez, a 
lényeg a megtapasztalás. Férfitest vagy női test, mind a kettő jó, ha Isten tudatban van, és ez 
az amit mi is el szeretnénk érni. És a legfontosabb, hogy semmi esetre sem tagadjuk meg a női 
erőt. Vedd komolyan Rárdharánit, Laksmi Dévit, ne játszadozz Vele, mert különféle 
erősségűek és mind Srímati Radharani energiái.  
            Abban a házban ahol egy nő sír, a szerencse eltűnik onnan, mert nem csak egy nő sír, 
hanem Rádháráni képviselője, a szerencse istennőé. Ez a legnagyobb próbatétel, ahol jó 
magaviseletűvé kell válnod. Létre kell hoznod ezt a sikeres életet azzal a ténnyel, hogy a 
feleséged és a gyermekeid boldogok. És ebben az óriási lelki családban, ők mindannyian a mi 
gyermekeink és a mi feleségeink. Ez azt jelenti, hogy jó példává kell válnod. Még egyszer 
mondom ne játssz az ellenkező nemmel! Légy kedves hozzájuk, barátságos. Még egy házas 
ember sem ura a saját feleségének. Légy kedves felé. A lemondott személy megpróbálja a tőle 
telhető legjobbat adni a családjának. Mit is mondhatnék? Csak inspirálni tudlak. Inspirálni, 
hogy prédikálj, énekelj, hogy legyetek kedvesek egymáshoz. Csak arra kérlek szépen: 
engedjétek meg had segítsek ebben. 
            Nem könnyű a felelősség; elköteleződni egy nő mellé, a Védikus rendszerben a 
közösülés házasságot jelent. Abban a pillanatban amikor megérintesz egy nőt, felelőssé válsz 
érte. A nőket mindig meg kell védeni: szülőként, testvérként, felnőtt korú gyermekként vagy 
házastársként. Ebben a veszélyes világban. Ki van kinek a védelmére? Radharaninak 
mindenki számára van jó szava, és mindenkiről gondoskodik. A maták (anyácskák) mögött áll 
a nagy Maharáni. És egy nőnek is védenie kell a nőket.  Segítenek egymásnak a kacér 
mentalitás terén is. Próbáljuk meg követni a védikus javaslatokat. Azt mondják, egy férfi ne 

http://www.vrindachats.blogspot.com/2012/04/female-energy-regulative-principles.html


legyen egy nővel egy szobában kettesben, kivéve, ha ők házasok. Ellenkező esetben ez 
veszélyes lehet. Jobb nem egyedül lenni bárkivel bárhol. Ha szexuálisan szeretnél kielégülni, 
akkor ennek később ára lesz, benyújtják a szálmát. 
            Minden női energia kapcsolódik Rádharánihoz és ha hibát követsz el, akkor messzire 
kerülsz Krsnától. Akkor el fogsz különülni a szeretet világától és ez egy nagyon szomorú 
helyzet. Az lenne a legnagyobb katasztrófa az életedben. Amint problémákat okozol Krsna 
Gopiaival akkor büntetéssel leszel sújtva. Természetesen, a nők olykor naívak és ártatlanok 
lehetnek, de ha a saját védelmük érdekében teszik ezeket, akkor biztonságban vannak. 
Tudnunk kell, hogy Rádharáni mindennek örül, amit Őérte teszünk. Ő minden szeretet és 
boldogság inspirálója; Ő teszi boldoggá és elégedetté Krsnát. Rengeteget tanít Krsnáról és az 
Ő életéről. Ők a lemondás legjobb példái a házas emberek számára; ha odafigyelsz a jóságra, 
a támogatásra akkor eljuthatsz Krsnához. 
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Van egy másik téma is amit szeretnék megosztani veletek ma reggel. 

            Annak ellenére, hogy a piramis játék köztudottan pénz és időrabló (mondhatni 
szerencsejáték), ennek ellenére mégis időről időre néhány bhakta belemegy ebbe a tisztátlan 
tevékenységbe. Sajnos ez a néhány bhakta akik ebbe a piramis játékba fognak, a bhakták 
társaságát akarják felhasználni üzleti tevékenységeik építésében, Európában és Dél-
Amerikában egyaránt. Egy olyan hamis üzlet, ahol a beadott pénzed sokszorosát igérik 
számodra munka nélkül. Sajnos ők elfelejtik a kapzsiságuk révén, hogy a nyereséghez csak 
nagyon komoly és kemény munkával lehet jutni. Ha szeretnél valamit könnyedén áldozat 
vagy munka nélkül, akkor becsapott leszel és vesztes. Végül csak annyi, hogy a Krsna 
tudatban is csak nagyon komoly és áldozatos munkával lehet sikeressé válni. 
            Azt feltételezed, hogy ebbe a piramis rendszerbe, amikor eladnak neked valamit, akkor 
te is tovább adhatod másoknak. Így te is nyereséghez fogsz jutni. Mert úgy tűnik neked, aki 
feletted dolgozik ebben a rendszerben, az már nagyon sok pénzt keresett. Így a te illúziód az, 
hogy majd embereket kötsz magad alá, akik majd nagyon sok pénzt keresnek neked, és majd 
narancs italt iszogatva hátradőlhetsz és élvezheted az életet munka nélkül. Így ösztönöznek, 
hogy számodra minden emberi lény a te ügyfeleddé váljon. Ez az elv ez teljesen beteg és csak 
arra jó, hogy kikapcsolja az embereknek az egészséges munkához való viszonyát és 
munkaszeretetét. Ezzel a piramis játékkal kínált termék érdekes lehet, de az egész rendszer az 
beteg és csak arra jó, hogy beszennyezze az összes emberi kapcsolatunkat és elménket. Néha 
bhakták is a rövidebb utat szeretnék választani a megélhetéshez, de sajnos ez az egész piramis 
rendszerben való hit, ez önámítás.
            Ez egy nagy betegség a mai kor emberének, még a bankok is hasonló módon felépített 
rendszerekkel dolgoznak és sokszor ők is pénzt vesztenek. Az emberek bolondjaivá válnak 
ennek a látszólagos könnyű pénzszerzési rendszereknek. Mert amikor künnyű pénzhez jutunk, 
ez azt jelenti, hogy mások nagy kárt szenvednek, és hogyha épp ezek a mások bhakták, akkor 
nagy apparádákat, sértéseket követünk el ellenük ez által! 
            A tőzsdét is szerencsejátéknak kell kezelni, mert gondolhatjuk, hogy pénzügyi 
szakemberek segítségével több pénzed lesz, de nagy a kockázat, és soha nem adnak 
semmiféle garanciát. Így a végén, ha bukik ez az üzlet, azt mondják: 
„bocs válság van, így alakult” 



            Vannak pénznyelő automaták kis éttermekben, vagy kaszinókban, ahol kevés pénzzel 
sokat nyerhetsz, nagyon hatásosak ezek a helyek, mert színkavalkádot láthatsz, villódzó 
fényeket, különféle érdekes hangokat hallatnak, és fölkorbácsolják a játékszenvedélyt. De ez 
teljesen ostoba dolog, hogy 10 dollárral nyerhetsz, néha nyersz 5 dollárt, néha többet 
veszítesz. Folyamatosan az az illúziód, hogy most „visszakapom a pénzemet”, de a végén 
csalódottan, és üres zsebbel távozol. 
            El sem hiszem, hogy a bhakták képesek erre, de hallom hogy néha ez megtörténik…ez 
egy akkora illúzió ebben a világban, mennyire szörnyű ez, hogy függő bolondokká válnak. Ez 
zavar engem. Minden típusú szerencsejáték a piramis játék kapzsiságán alapszik. Csak tégy 
be egy érmét, és 20 érmét kapsz vissza. Jól hangzik ugye? És néha látni, hogy az emberek 
nyernek és azt gondolják „ óhh ha ez vagy az az álmom megvalósulna és az enyém lenne…” 
Ez ugyanaz a lottó rendszer, amelyek az embereket kapzsivá teszik. Megmutatják a 
főnyereményt, erre mindenki még több pénzt tesz be, és a rendszer a végén elveszi mindenki 
pénzét. És hatalmas csalódás és frusztráció a vége. 
            Nekünk véget kell ennek vetnünk MOST! Ha valaki oda jön hozzád, és felkínál egy 
piramis üzletet, küldd el és inkább menj segíteni a barátaidnak a vaisnava közösségben. Menj 
és alázatosan a bhakták termékeivel dolgozz. Ez legyen az örömünk és a jövedelmünk. Állj 
két lábbal a földön, főleg a mi együtt érző programjainkkal, hogy segítsünk a Földanyának és 
az állatoknak. Ez az ami vagyunk, ez az amink van, és ez az amit teszünk. Egyébként jobban 
szeretem a kevésbé komfortos életet, és cserébe nem adom fel az eszményeimet. Ez az alapja 
az utunknak. Nézd meg mit adott Krsna neked, nézd meg mit adott Krsna nekünk. Lásd meg a 
gyönyörű gazdaságot, a zenét, Krsna nagyon kegyes hozzánk, és együtt kell dolgoznunk, 
azzal, amit Ő adott a kezünkbe. Mi nem sietünk Alaszkába aranyat találni, mert az arany nem 
szívtől szívig kapcsolat másokkal. Ez az ácsárják által adott öröm, hogy megvédjenek 
bennünket a kapzsiság és irígység ellen ebben a világban. Mi énekelünk és táncolunk, 
mindent, amit Krsna ad nekünk , szeretnénk megosztani mindenkivel. Mert nem a miénk, 
Krsnához tartozik minden, és ha szükséged van valamire, akkor dolgozz érte keményen. Csak 
annyit végy magadhoz amennyire szükséged van, a többit meg add Krsnának. Az összes nagy 
kiváltság soha nem lesz elérhető az anyagi világban. 
            Kérlek oszd meg ezt az információt a temlpom valamennyi tagjával, és figyelmeztesd 
őket ezekre a tevékenységekre. Köszönjük Sríla Prabhupadának a 4 szabályozó elvet 
amelyeket nekünk adott. 
Ez az üzenetem mára, minden szeretetem Berlinből. Jay Srila Prabhupada!
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