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I maj 2006 holdt Amma denne tale ved Rubin Museum of Art i New York som en del af Interfaith Center of
New York´s fjerde årlige James Parks Morton Interfaith prisudelelses-ceremoni. Interfaith Center of New York
(ICNY) gav sin pris for 2006 til Amma for hendes omfattende arbejde for at sprede ´inter-religiøs forståelse

og respekt´. ´Amma´s liv er hengivet til accept, og der findes ingen store accept end at modtage en
omfavnelse,´ sagde grundlæggeren af Rubin museum, Donald Rubin, da han introducerede Amma. ´Ved at

række ud og modtage alle mennesker gennem den fysiske handling at omfavne, overskrider hun alle
religioner og politiske grupperinger. Den accept og kærlighed som det at omfavne nogen skaber, er den

healing som vi alle har brug for. Det er den healing som vores moder gav os da vi var børn. Det er den healing
som Amma har givet til verden.´

ICNY var særligt imponeret over det massive godgørende arbejde som Amma´s Ashram udførte efter
tsunamien i 2004. ´Når der opstår naturkatastrofer, åbner folks hjerter sig op og sætter sig ud over tanker om
kaste, religion og politik,´ sagde Amma i sin tale. Amma sagde også at en enkelt løsning på næsten alle de
problemer, som verden står over for i dag, er medfølelse. Og hun lagde vægt på vigtigheden af at alle

tilhængere af alle trosretninger skal hjælpe de fattige og lidende. I denne bog vil du finde Ammas smukke ord
i denne tale omkring disse emner.
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