BOSKA LI LA
rW psychologii istnieje takie pojęcie, jak " Imperatyw kategoryczny". Otóż jestem pod
wpływem takiego wewnętrznego przymusu.
SAI BABA powiedział:     Życie jest zabawą - wybaw się
Życie jest wyzwaniem - podejmij je
Życie jest pieśnią - wyśpiewaj ją
Życie jest miłością - kochaj więc
Życie jest snem - obudź się
Jestem pod wpływem tych słów. Życie to boska „Lila" (zabawa-gra). Jest to gra pomiędzy Ego i JA. Ego jest moje, JA jest JEGO. „JA jest JEGO" -  te słowa usłyszałam od przyjaciela i zapadły mi głęboko pamięci. Celem zabawy jest odkrycie JA.
OJCIEC ustalił zasady gry. Ten kto odkryje JA już się nie odradza. Jedyna , znana nam z historii pisanej, plansza do gry nazywa się „NIEDOSTATEK". Nasze wyposażenie to wyobraźnia i ciekawość. Nasze postrzeganie ograniczono do materii.
Cóż - w tej grze wiecznie przegrywaliśmy. Zamiast odkrywać JA martwiliśmy się o przyszłość naszą i naszych dzieci. Rozwijaliśmy wszelkie formy zabezpieczania materialnego, co wyrodziło się w chciwość, zachłanność, niewrażliwość i skrajny egoizm. Konsumpcjonizm, gromadzenie bogactwa, władza zastąpiły „szukanie JA" -szukanie własnej tożsamości. Wydawało się nam, że jedyna drogą do obudzenia jest cierpienie, wyrzeczenia i asceza.
OJCU znudziła się ta ślepota ludzi. Zbudował nam nową planszę do gry.	Planszę
OBFITOŚĆ, RADOŚĆ PRACY (brak przymusu pracy) - a więc plansze RAJ-u. Sprawdza
czy teraz wreszcie zmądrzejemy. Jednak żeby grać i wygrać, to jest odkryć nasze JA,
musimy zmienić taktykę gry. Gdy będziemy czuli bezpieczeństwo fizyczne,
ekonomiczne i socjalne - może wreszcie zajmiemy się DUCHEM.
Na moje retoryczne pytanie czy trzeba znać STARE BY BUDOWAĆ NOWE odpowiedź
brzmi - STARE odeszło wszystko buduje się od podstaw, od fundamentów. NOWE jest
całkowicie NOWE i nie ma związku ze STARYM. Szkoda czasu na analizowanie
przeszłości.
Budujemy na NOWYM, całkowicie NOWYM fundamencie. Jeśli OJCIEC udostępni nam (jak przypuszczam) darmowe i powszechnie dostępne źródło energii (np. energii przetwarzanej z grawitacji) wszystkie nasze tzw. życiowe potrzeby będą zaspokojone. OJCIEC pyta - czy w tych warunkach wreszcie się OBUDZICIE? Wiem że rzeczywistość materialna to Maya - ułuda, ale w tej grze OJCIEC utkał nam świat z niczego.
W mojej zarozumiałości uznałam, że włączę się do tej gry już na tym etapie. Pragnę przyspieszyć zmianę reguł, reguł które my stworzyliśmy sami. Czy życie w radości, miłości i ufności przyspieszy nasz rozwój duchowy?

