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ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਿਸਮਰਨ ਵਰਕ ਾਪ – ਿਦੰ ਨ ਪਿਹਲਾ, ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ
ਡੀਅਰਫੀਲਡ, ਇ
 ਲੀਨਇ - ਸਤੰ ਬਰ 20, 2013
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਦੀ ਅਿਭਆਸ ਵਰਕ ਾਪ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਅਸ ਇੱ ਥੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਦੇਖ ਗੇ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਸਾਨੂੰ ਇਹ

ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਕੀ ਹੈ. ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮ ਇਹ ਦਸ ਲੋ ਕ ਤ ਇਹ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹ ,

ਤ ਮੈਨੰ ੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ ਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜ ਉਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ . ਸਾਡੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਅਸ ਇਸਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਵਰਕ ਾਪ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ , ਤ ਇਹ ਸਪ ਟ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਅਸ
ਇੱ ਥੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਜ ਰਹੇ ਹ .

ਮ ਿਡਕ ਨਰੀ ਖੋਲਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਡੀਟੇ ਨ ਜ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਮੇਡੀਟੇ ਨ ਜ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ: meditate ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ. ਤੁਸ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ

ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਉਸ ਉਤੇ meditate ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਬਣ ਿਗਆ. ਇਸ ਨ

ਮੇਡੀਟੇ ਨ ਜ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਕ ਤੁਸ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸ ਉਸ ਉਤੇ
meditate ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.

ਅਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮ meditate ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ;
ਸੋਚਣਾ ਹਰ ਸਮੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਹਰ ਵਕਤ meditate ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਾ. ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਚ

ਿਕਹੜੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ? ਅਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਹਲ ਹੀ meditate ਜ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹ ਹ . ਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ
meditate ਕਰਦੇ ਹ . ਅਸ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ , ਕਾਰ , ਦੋਸਤ , ਸਾਕ-ਸੰ ਬੰ ਧੀਆਂ, ਬੱ ਿਚਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਤੇ meditate

ਕਰਦੇ ਹ . ਅਸ ਹਰ ਸਮ meditate ਕਰਦੇ ਹ . ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਿਭਆਸ ਜ meditate ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨਾ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਇਹ ਤ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ .

ਤ ਿਫਰ ਅਿਭਆਸ ਜ meditation ਲਈ ਇਕ ਿਵ ੇ ਵਰਕ ਾਪ ਿਕ ? ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਅਸ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵ ੇ ਬਾਰੇ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਰਕ ਾਪ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜ ਿਵ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸ meditate ਨਹ ਕਰਦੇ, ਅਸ ਖੁਦ
ਉਤੇ meditate ਨਹ ਕਰਦੇ। ਅਸ ਹੋਰ ਚੀਜ ਤੇ meditate ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸ ਲੋ ਕ , ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ ਤੇ
meditate ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ meditate ਕਰਦੇ ਹ ਪਰ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸਵੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ
meditate ਨਹ ਕਰਦੇ । ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ ? ਅਸ ਿਕੱ ਥੇ ਹ ? ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ meditate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਵੀ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ?

ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲ ਅਸ ਿਕੱ ਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਅਸ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹ , ਤ
ਆਤਮਾ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ ਉਸਨੂੰ ਿਕੱ ਥ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹ ? ਜੇ ਅਸ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹ ਤ ਅਸ ਆਪਣੀ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕ ਨਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਕ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵ ਗੁਆ ਿਲਆ ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਿਕਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਗੁਆ ਿਲਆ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਤੇ meditate
ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ meditate ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਉਤੇ meditate ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਥੂਲ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਦੱ ਤਾ, ਉਸ ਤੇ meditate ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ
ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਦੱ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਵਰਕ ਾਪ ਿਵਚ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਿਵ ਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹ । ਅਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਕਵ

ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਆਪੇ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸ ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ , ਜੇ ਅਸ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਆਪਣੇ

ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ ਪਾ ਲਵ ਗੇ, ਿਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਅਸ ਪ ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਹਰ

ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਅਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ ਨ ਕਰਦੇ ਹ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ

ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜ ਨਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ
ਜ ਨਾ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਹਨ? ਤੁਸ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ ਨ ਪੁੱ ਿਛਆ, ਉਹ
ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੁਸ ਕਦੀ ਇਹ ਪ ਨ ਨਹ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ, ਪ ਨ ਪੁੱ ਛਣ
ਵਾਲਾ ਕੌ ਣ ਹੈ? ਕੌ ਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛ ਿਰਹਾ ਹੈ? " ਅਸ ਉਸ ਗਿਹਰਾਈ ਤੱ ਕ ਿਕ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚ ਪ ਦੇ ਿਜਥ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜੀਬ ਪ ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ੱ ਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ੱ ਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਿਕ ਕਰਦੇ ਹ ? ਅਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਕ ਨਹ ਕਰਦੇ?
ਅਸ ਕੋਈ ਚੀਜ ਵੇਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹ । ਅਸ ਕੋਈ
ਸਪੱ ਟ ਸੰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਹ ੱ ਕ ਿਕੱ ਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਲ
ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤ ਨਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ
ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ੱ ਕ ਿਕੱ ਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ ਅਸ ਉਸ ਸਮੱ ਿਸਆ
ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਜ ਦੇ ਹ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਅੱ ਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ੱ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਬੇਿਵ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੱ ਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ ਆਪਣੀ ਬੇਿਵ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਅਸ ਬੀਮਾਰ ਹ . ਅਸ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ ਨਹ ਲੱਭਦੇ? ਅਸ ਡਰਦੇ ਹ . ਇਹ ਡਰ ਿਕੱ ਥ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ? ਅਸ ਿਕ ਡਰ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱ ਚਮੁਚ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਜ ਅਸ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਡਰ ਿਕੱ ਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹਨ ਸਾਰੇ
ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹੀ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਇਹਨ
ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਦਰ ਤ ਦੂਰ ਹ . ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਦ ਿਵਚ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ .
ਮ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸਨ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, "ਮੈਨੰ ੂ ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਮ ਹ ਜ ਮੇਰੀ ਹਦ ਹੈ " ਮ
ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੰ ੂ ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਸੁਪਨਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜ ਨਕਲੀ," ਪਰ ਮ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇ," ਮ ਨਹ ਹ , ਮੇਰੀ
ਹਦ ਨਹ ਹੈ। "ਿਫਰ ਤੁਸ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹੋ ? ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਹੀ ਅਿਜਹੀ
ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਿਨ ਿਚਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ੱ ਕ ਤ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ – ਿਕ ਅਸ ਹ , ਸਾਡੀ
ਹਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੱ ਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਿਕ ਅਸ ਹ , ਇਹ ਿਕੱ ਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰ ਨ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਆ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ ਨਹ ਹੋ। ਤੁਸ ਉਨ ਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਨਹ ਕਰੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਕਰੋਗ।ੇ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਦੀ ਹੈ।ਇਹ
ਸਪੱ ਟ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਦੀ ਹਦ ਹੀ ਿਨ ਿਚਤ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਨ ਿਚਤ ਨਹ ਹੈ
ਯਕੀਨਨ, ਭਰੋਸੇ ਲਈ, ੱ ਕ ਕਢਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਹਦ ਹੈ ,ਅਸ ਮੌਜੂਦ ਹ , ਿਕ ਅਸ ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਹ , ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ ਹੀ ੰ ਕਾ
ਅਤੇ ਡਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕ ਨਹ ਕਰਦੇ? ਅਸ ਿਕ ਨਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਿਕਥੇ ਹੈ ? ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ ਿਕਲ ਨਹ ਹੈ। ਜਦ ਅਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹ ਤ ਅਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹ ਦੇਖਦੇ । ਸਵੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਜਗਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ ਨੂੰ ਹਮੇ ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਰੀਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ , ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਜ ਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ
ਸਰੀਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸ ਸਵੈ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਇਹ ਖੋਜ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਫੁੱ ਟ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਿਜਹਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪੇ ਜ ਸਵੈ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗਾ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨਹ । ਇਹ
ਸਵੈ ਦੀ ਹਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰ ਦੇਹ ਨਹ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸ ਉਸ ਤ ੁਰੁਆਤ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ ਿਨਸਿਚਤ ਤੋਰ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹ
ਬਜਾਏ ਿਕ ਇਕ ਅਿਜਹੇ
ਆਧਾਰ ਤ ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਦੀ ਹਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲ ਹੀ ੱ ਕ ਹੋਵੇ । ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਤ ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਿਜਥੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਵੈ ਦੀ ਹਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤ ਆਉ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪੇ ਜ ਸਵੈ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਸਵੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ
ਸਪੱ ਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਵੈ ਪ ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ ਹੈ। ਸਵੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ ਹੈ। ਸਵੈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ
ਹੈ। ਸਵੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ੱ ਕ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਿਤੰ ਨ ਚੀਜ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ? ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ। ਗਲੇ ਿਵਚ ਨਹ , ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਚੱ ਕਰ ਿਵਚ ਨਹ , ਅੰ ਗ ਿਵਚ ਨਹ , ਿਕਤੇ
ਹੋਰ ਨਹ । ਜਦ ਅਸ ਸੋਚਦੇ ਹ , ਤ ਅਸ ਿਕੱ ਥ ਸੋਚਦੇ ਹ ? ਅਸ ਲੋ ਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ
ਹ । ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁ ਿਕਲ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਿਕਥ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਅਸ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹ ।
ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਜਦ ਅਸ ਸੋਚਦੇ ਹ ਤ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕਤ ਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਮੂੰ ਹ ਸਾਡੇ
ਹੇਠ ਹੈ। ਅਸ ਇਹਨ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਏਨਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਬੰ ਦ

ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਅਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਿਕਆ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨੂੰ
ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ,
ਇਹ ਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ! ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ
ਇੰ ਚ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਹਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂ ਪੂਰਾ ਜਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ, ਿਜਸਨੂੰ ਅਸ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹੀ, ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਆ ਅਸ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਿਵਚ ਿਕੱ ਥ ਕਰਦੇ ਹ ? ਿਕ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸਰ ਿਵੱ ਚੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੱ ਖ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੰ ਨ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਅਸ ਪ ਨ ਪੁਛਦੇ ਹ , ਕੀ ਅਸ
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ ? ਜ ਕੀ ਅਸ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ
ਸਭ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮ ਨਹ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ , "ਮ ਿਕੱ ਥ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਮ ਿਕੱ ਥ ਗੱ ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਥ ਸੰ ਦੇ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ , ਇਹ ਸਭ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਤ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਮੱ ਧ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮ ਨਹ ਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ
ਇਹ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵੈ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅੱ ਖ ਦੇ
ਿਪੱ ਛੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਦੋ ਅੱ ਖ ਰਾਹ ਿਸਰ ਿਵਚ ਿਪੱ ਛੇ ਤਕ ਿਸਧੀਆਂ ਲਕੀਰ ਿਖਚੋ
ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਬਾਰ ਲਗਾ ਿਦਉ। ਅਸ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਸੇ ਟਰ ਉਤੇ, ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਬੈਠ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਗਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥ ਸਵੈ ਸਾਰੀ ਪਿਕਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ ਿਕਲ ਨਹ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ । ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।" ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਕਨਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਉਸ ਬਾਰ ਤੇ ਕੌ ਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ ਅੱ ਖ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ
ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱ ਖ ਜੋ ਿਸੱ ਧਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ absorb ਜ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਫਰ ਇਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਿਸਰਫ ਇਕ 3D ਜ
ਿਤੰ ਨ-ਅਯਾਮੀ ਜ 4D ਜ ਚਾਰ-ਆਯਾਮੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੱ ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਉਸ ਇੱ ਕ
ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਿਕਥ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਖੈਰ, ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਨਾਲ ਦੋ ਤਸਵੀਰ
ਵੇਖੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਅੱ ਲਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਅੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵੇਖ ਨਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱ ਕ ਪੁਤਲੀ ਉਹ ਨਹ ਵੇਖ
ਸਕਦੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦੋ ਅੱ ਖ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤ
ਦੋਵ ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਉਨ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹ ਇੱ ਕ ਬਣ ਨਜਰ
ਆ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਉਹ ਇੱ ਕ 3D ਜ ਿਤੰ ਨ- ਆਯਾਮੀ ਤਸਵੀਰ ਵ ਗੂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਜਕਲ ਜੇ ਅਸ ਕੋਈ ਿਤੰ ਨ-ਆਯਾਮੀ ਿਫ਼ਲਮ ਦੇਖਣ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਐਨਕ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਕ ਇਕ ਿਫ਼ਲਮ ਲਾਲ ਰੰ ਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਰੀ। ਜਦ ਅਸ
ਉਨ ਦੋ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹ , ਤ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਿਤੰ ਨ ਆਯਾਮੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ
ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੋਰੋਇਡ ਐਨਕ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੋਰੋਇਡ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋ ਿਦ ਾਵ ਿਵਚ
ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਾਵ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ
ਤੁਸ ਉਨ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਿਦ ਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਤੰ ਨ ਆਯਾਮੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਤਸਵੀਰ ਇੱ ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ

ਦੋਵ ਅੱ ਖ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ
ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਟੀਕਲ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ. ਇਨ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿਕੱ ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਿਟਕ ਨਾੜੀਆਂ
ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ. ਆਪਿਟਕ ਨਾੜੀਆਂ ਅੱ ਖ ਤ ਿਸਰ ਿਵਚ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਅਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਟੀਕ
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ ? ਨਹ , ਅਸ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਵੇਖਦੇ ਹ . ਅਸ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ ਚ ਕਰੋ ਸੋਚ.ੋ ਅਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਿਕਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ? ਇਹ ਸਭ ਅਸ
ਉਸ ਥ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ ਬੈਠ ਹ . ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਦੋਵ ਕੰ ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੋ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਬਾਰ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਅੱ ਖ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਦਆਂ ਹਨ. ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅੰ ਦਰ ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਿਕਆ
ਅੰ ਦਰ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਅੱ ਖ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵ ਨਹ .
ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਬਚ ਤੇ, ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੇ ਜੋ
ਦੋਨ ਕਨਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ , ਿਜਵ ਿਕ ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਹੋਵੇ ! ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੋ ਅੱ ਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਢੁਕਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ. ਸਾਰੇ ਮਹ ਪੁਰ ਨ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਅੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਮਹਾਨ
ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱ ਖ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌ ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ." ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅੱ ਖ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਨ ਟ
ਕਰ ਿਦਉ. ਅੰ ਨ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌ ਨੀ ਨਹ ਦੇਖਦੇ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ ਇਹਨ ਦੋਹ
ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਇਕ ਅੱ ਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਹੈ, ਤ ਸਾਰਾ ਰੀਰ ਰੋ ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਰੋ ਨੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੋ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਅਸ ਇਥੇ ਕੋਈ theoratical ਜ ਿਸਧ ਤਕ ਮਾਡਲ ਨਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ . ਰੋ ਨੀ ਿਕੱ ਥ ਆ ਦੀ ਹੈ?
ਚਾਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਰੌ ਨੀ ਿਕਵ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰੋ ਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪ ਨ
ਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਤੀ ਇਹਨ ਦੋਹ ਅੱ ਖ ਤ
ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਇਨਾ ਦੇ ਿਪਛੇ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਤੇ ਿਲਜਾ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ ਗੱ ਲ
ਨਹ ਹੈ. ਤੁਸ ਹਰ ਸਮ ਦੋਵ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਖ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਅੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਿਟਊਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰ ਧਤ ਨਹ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦੇ ਨੜੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ
ਪੀਿਨਅਲ gland ਅਤੇ ਪੈਿਟਊਟਰੀ body ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਆਪਿਟਕ nerve ਦਾ
ਅਖੀਰਲਾ ਿਹਸਾ ਨਹ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਅਸ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਜਦ ਅਸ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ , ਤ
ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਅਸ ਚਾਨਣ ਦੇਖਦੇ ਹ

ਮ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ, ਿਕ ਨਹ ਤੁਸ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿਟੱ ਕਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਲਉ ਤ ਜੋ ਕੋਈ
ਬਾਹਰੀ ਰੋ ਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।" ਉਸ ਨ ਇੱ ਕ ਮੋਟਾ ਕੰ ਬਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਢੱ ਕ ਿਲਆ,
ਿਫਰ ਅੰ ਦਰ ਇਤਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਿਪਆ। "ਇਹ ਿਕੱ ਥ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?" ਉਸਨ
ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਟੇ ਕੰ ਬਲ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਏ ਉਸਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤ ਵੱ ਧ ਰੋ ਨੀ ਵੇਖੀ।
ਇਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਿਵਲੱਖਣ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਿਰਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ
ਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅੱ ਖ ਇਹਨ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹੈ।
ਅਸ ਿਕਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ? ਆਓ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਅਸਲ ਿਵ ੇ ਤੇ ਆਏ ਹ !
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱ ਪ ਬਾਰੇ

ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ । ਮ ਿਕਵ ਜਾਣੂ ਹੋਵ ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਦੇ ਕੋਨ
ਿਵਚ, ਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਸੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ? ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱ ਿਕਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ
ਿਦਤੀ। ਇਸਦਾ ਇੱ ਕ ਘੁੱ ਟ ਭਿਰਆ। ਮੇਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਕੱ ਪ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਈ। ਮੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱ ਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਿਗਆ।
ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨ ਪਾਣੀ ਵੱ ਲ ਮੇਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨ! ਕੀ ਤੁਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ
ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਚੀਜ ਿਜਸਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਨ, ਇਸ ਨ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ
ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਤਵੱ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱ ਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ
ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ । ਮ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਡਮ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹ । ਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਡਮ ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਤ ਇੰ ਝ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰ ਗੀਤ
ਸਾਜ਼ ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮ ਡਰੰ ਮ ਨੂੰ ਸਪੱ ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹ । ਉਨ ਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ
ਨਹ ਬਦਲੀ। ਮੇਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਬਲਿਕ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਇਸ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਕਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ ਉਸਨ ਇਨਾ ਿਵਚ ਇਕ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤਾ - ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ

ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤੀ। ਅਸ ਇਸ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇ ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋਏ
ਹ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸ ਹਰ ਿਕਸੀ ਚੀਜ਼, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਅਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ , ਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ । ਜਦੋ ਅਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚ ਲਦੇ ਹ ਤ ਉਹ ਚੀਜ ਗਾਇਬ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ; ਜਦ ਅਸ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਦਦੇ ਹ ਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤਵੱ ਜੋ ਏਨੀ ਕਤੀ ਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬਿਹਮੰ ਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ
ਅਸ ਿਜਸ ਚੀਜ ਤੇ ਵੀ ਅਸ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਉਤੇ ਕਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਇਹ ਕਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਹੀ ਮੁੱ ਖ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਤ ਆਓ ਿਪੱ ਛੇ ਚਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸ ਿਕਵ ਇਸ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਜ ਸਵੈ ਇਨਾ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਤੀਸਰੇ ਿਤਲ ਤੇ ਿਕਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ! ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਓ ਤ ਜੋ ਤਵੱ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਬਾਹਰ ਵਲ ਿਧਆਨ ਭੰ ਗ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਲੈ ਆਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਔਖਾ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਇਥੇ
ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹ । ਇਸ ਅਿਭਆਸ workshop ਿਵਚ ਅਸ ਿਸਖ ਗੇ ਿਕ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਵੱ ਲ, ਦੋਹ ਅੱ ਖ ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਉਸ ਕਦਰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਿਕਵ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਵ ਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਧਰ ਕੌ ਣ ਹੈ। ਅਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ । ਇਹ
ਸਭ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਗੇ, ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤ ਿਬਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ , ਿਕਸੇ
ਸਾਇਕੋਐਨਿਲਸਟ ਜ ਮਨਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਅਸ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸਰਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ ਿਵਚ ਅਸ ਆਪਣਾ ਅਿਭਆਸ ੁਰੂ ਕਰ ਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਵਾਪਸ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਵੱ ਲ ਿਖਚ ਗੇ, ਉਥੇ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ , ਿਫਰ ਅਸ ਕੁਝ ਿਮਨਟ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਵਰਕ ਾਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਅਫਸੋਸ, ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਸਮੱ ਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਨ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਇਸ ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਹਮੇ ਾ
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸ ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚਣ ਲਈ ਨਹ ਵਰਿਤਆ.
ਜਨਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸ ਨ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਦਰ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ
ਤਕ ਿਲਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਜਨਮ ਤ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ,

ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹ . ਅਸ ਨ ਇਸ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਸੱ ਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁ ਿਕਲ ਹੈ?
ਹ , ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਜੋ ਅਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ . ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਆਪਣੀ
ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹ ਪਾਵ ਗੇ ਬਲਿਕ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਥੇ ਲੇ ਜ ਵ ਗੇ
ਿਜੱ ਥ ਇਹ ਤਵੱ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱ ਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ . ਸਵੈ, ਚੇਤਨ
ਸਵੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਿਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸਵੈ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਸ ਉਸ
ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਉਸ ਆਪੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ , ਿਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ , "ਅਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜ
ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਖੱ ਚ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ ",
ਅਸ ਇੱ ਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ .

ਸਵੈ ਜ ਆਪਾ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ? ਸਵੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਦਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਮੁ ਕਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਮੁ ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਹ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਹਮੇ ਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸ ਹਮੇ ਾ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਹੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਕਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਕਤੇ
ਹੋਰ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੋਤ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਥੇ ਿਜੱ ਥ ਇਸਦਾ ਪਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਭਆਸ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਭਆਸ ਿਸਰਫ
ਤਵੱ ਜੋ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ । ਤੁਸ
ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹ । ਿਜੱ ਥੇ ਮ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹ ਉਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਹਨਰਾ ਹੈ। ਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ "। ਇਹ ਇੰ ਝ ਨਹ ਹੈ ! ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਨਹ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱ ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸ ਗਾ। ਜਦ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਨ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱ ਗੇ ਜੋ ਹਨਰਾ ਛਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇੰ ਝ ਨਹ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ-ਜਾਣਨ ਦੀ
ਇਸ ਪਕਾਰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦ ਵੀ ਤੁਸ ਉਨ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਨਾਲ
ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪਲਕ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਨਕਲੀ ਹਨਰਾ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਨਹ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, "ਮ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦੇਖ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਉਸ ਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹ ," ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸ ਇਨਾ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅਗੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅੰ ਦਰ ਹੈ।

ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਤਸਵੀਰ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹ . ਮ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ
ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ
ਵੀ ਪਤਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਉਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਵੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੱ ਖ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਵ ਦੇ
ਿਵਚਾਲੇ ਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਕਹੋ, "ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹ " ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ
ਸਮ ਹੱ ਥ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉ. ਤੁਸ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ
ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਹਨਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅੰ ਦਰ ਨਹ . ਅਸ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ
ਹ ਿਕ ਿਸਰਫ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ .
ਨਹ , ਤਵੱ ਜੋ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਥ ਅਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ , ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ ਹ । ਚਾਹੇ ਅਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ
ਇਕ ਮ ੀਨ ਹ , ਚਾਹੇ ਅਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਚੇਤਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਹ , ਚਾਹੇ ਅਸ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਹ , ਅਸ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ
ਹ , ਉਸ ਵੱ ਲ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਹੋ- ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਤ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ
ਹੈ, ਚੀਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੁਸ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਬਾਹਰ ਜ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ
ਪਦਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚਣਾ ਨਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਿਕਵ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਇੰ ਝ ਕਦੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਤੁਸ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਨ , ੀ ੇ ਤ ਿਸਵਾਏ, ਜ ਪਤੀਿਬੰ ਬ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਇੱ ਥੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਤੀ
ਇਹਨ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੈ - ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨਾਲ
ਉਨ ਚੀਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱ ਖ ਤ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਤੁਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਵੈ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ. ਜਦ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹ , "ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਹੋ ", ਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗ.ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ ਥੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ ਕੌ ਣ ਹੋ.
ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਿਕ ਤੁਸ ਕੌ ਣ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੀ ਸੂਝ ਿਜਨ
ਨੂੰ ਤੁਸ ਦੇਖ ਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਖਰਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਤ ਸਵੈ ਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਨਾ
ਪਊਗਾ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਕੌ ਣ ਹੋ.

ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਪ ਨ ਿਕ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਕਵ ਿਖੱ ਚਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਆਸਾਨ ਨਹ
ਬਿਣਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਤਵੱ ਜੋ
ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱ ਥਾ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕਤੀ ਉਸੇ ਚੇਤਨ ਆਪੇ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਦਾ ਹੈ । ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਤੀ। ਕਲਪਨਾ
ਦੀ ਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਅਸ ਅੰ ਦਰ ਜ ਬਾਹਰ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਥੇ ਨਹ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮ ਕਹ ਤੁਸ ਿਜਹੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਮ ਕਹ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਥੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਚਟਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਚੱ ਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਉਥੇ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਿਕ ਕਲਪਨਾ
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸ
ਇਹ ਿਕਵ ਕੀਤਾ? ਤੁਸ ਇਹ ਤਵੱ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਤੁਸ ਆਪਣੀ
ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਇਕ
ਵਸਤੂ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਦਤੀ

ਸੋ, ਤੁਸ ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ - ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ । ਅਿਭਆਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹ । ਪਿਹਲ ਅਸ
ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜ ਸਵੈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ - ਕੰ ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ।
ਿਕ ਨਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸ ਥੇ ਹ ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੇ ਦੇਖੋ ਨਹ , ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸ
ਥੇ ਹ , ਿਜਵ ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਸ ਚੱ ਟਾਨ ਦੇ ਨੜੇ ਹ । ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸ ਥੇ ਹ । ਜੇ
ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੀ ਅਸ ਉਥੇ ਹ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ, "ਅਸ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹ ? ਇੱ ਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਲ-ਸੂਰਤ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ , ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੀਿਕਿਰਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱ ਕ
ਰੂਪ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ?" ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਿਮਲਣਗੇ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਿਸੱ ਧੇ
ਉਹ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ ਜੋ ਅਸ ਪੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਅਸ ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਵ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ , ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਿਭਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ , । ਜੇ ਅਸ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਿਕ
ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ , ਤ ਾਇਦ ਅਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕ ਗੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਇੱ ਕ ਨਵ ਬਿਹਮੰ ਡ ਿਸਰਜਨਾ, ਜ ਇੱ ਕ ਪਲ ਿਵਚ
ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੰ ਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਥੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਾਡਾ
ਅਸਲ ਆਪਾ ਿਕਨ ਕਤੀ ਾਲੀ ਹੈ ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕ ਗੇ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਇਕ, ਦੋ, ਜ ਦਸ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਉਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸਵੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ ਨ ਦੇ ਸਪ ਟ ਅਤੇ
ੰ ਕੇ ਰਿਹਤ ਉਤਰ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਿਕਆ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਥੇ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ
ਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥ ਤੇ ਿਖੱ ਚਦੇ ਹ ਿਜੱ ਥ ਅਸ ਸੰ ਚਾਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹ , ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਆਪੇ ਤੇ. ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਨਹ ਕਰਦੇ.
ਅਸ ਕਦਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ . ਅਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹ ਦੌੜਦੇ, ਅਸ ਦੌੜਨਾ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਿਕ, "ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿਕੱ ਥੇ
ਹੈ?" ਅਤੇ ਤੁਸ ਦੌੜਨਾ ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹ , "ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁਿ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸ
ਦੌੜਨਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ. ਅਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ . ਮ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹ , "ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ?" ਤ ਤੁਸ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਿਫਰ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਨਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ. ਸਾਨੂੰ ਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਇਸ ਅਸ ਇਸ ਸਮੇ ਅਸਲ ਿਵਚ
ਹ . ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ ਤੇ ਅਸ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈਏ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਅਸ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਸਰ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ. ਾਇਦ ਅਸ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਹੋਈਏ. ਾਇਦ ਅਸ
ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ. ਾਇਦ ਅਸ ਥੇ ਨਾ ਹੋਈਏ.
ਕੁਝ ਲੋ ਕ, ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦੇ ਸਮ ਤੁਰੰਤ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ
ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦੀਆ ਅੱ ਖ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਮ ਪਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਿਜਸਦੇ ਿਵਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ ਜੇ ਉਹ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਨ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ
ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਥੱ ਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਹਰ ਸਮੇ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਰੀਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਜੇ ਅਸੀ ਅਮਰ ਹ
ਤ ਅਸਥਾਈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਸਰਫ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ

ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਅਸ ਿਨ ਿਚਤਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ
ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ ਇਹ ਜਾਗਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬਾਕੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸੁਪਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ ਕਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦ ਅਸ ਇੱ ਛਾ ਕਤੀ ਗੁਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹ । ਉਸ ਸਮ ਇੱ ਛਾ ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ free will ਦੀ
ਘਾਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਇਹ ਚੀਜ ਬਹੁਤ ਿਮਕਦਾਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦੀ
ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਸੌਖਾ ਢੰ ਗ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਥੇ ਹੋ.
ਹੁਣ ਪਿਕਿਰਆ ਜਰਾ ਵੱ ਖਰੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਬਣਾਉ. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰੋ, ਉਥੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਹੋ,
"ਮ ਥੇ ਹ . ਇਹੀ ਉਹ ਥ ਹੈ ਿਜੱ ਥ ਮ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ . ਮ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਪਰ ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਨਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕ ਮ ਥੇ ਹ . ਪਰ ਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ . ਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਹ . ਮ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਿਬਨਾ ਇਸ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਦੇ ਘੁਮਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ." "ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਤੀ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਿਸਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਿਬਨਾ ਤੁਸ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥ ਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. practice ਨਾਲ ਤੁਸ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ
ਇਕ ਚੰ ਗੀ ੁਰੂਆਤ ਹੈ. ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸ

ਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਗੇ ਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਥੇ ਵੀ ਕਈ

ਤਰ ਦੀਆਂ ਭਟਕਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗਾ ਤ ਿਖੱ ਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਖੱ ਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.
ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨਹ ਕੀਤਾ. ਿਕਸੇ ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਹੀ ਨਹ , ਅਤੇ ਇਨ
ਭਟਕਣਾ ਨ ਿਖਿਚਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ ਾ ਦੂਰ ਰਿਖਆ. ਇੱ ਕ ਪਲ ਵੀ ਅੰ ਦਰ
ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਜਗਾ ਤੇ
ਭਟਕਣਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਭਟਕਣਾ ਨ ਥੇ ਵੀ

ਤੀ ਨਹ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤੀ. ਅਸ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤੀ. ਇਹ ਿਖੱ ਚੋ-ਤਾਣ ਜ

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ. ਅਸ ਿਨਰੰ ਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਿਦਨ-ਰਾਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ . ਅਿਜਹਾ ਇਸ

ਅਿਭਆਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਜਦ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਓੰਦੇ ਹਨ ਤ ਤੁਸ ਉਧਰ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ. ਇਸ
ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਿਲਜਾਣਾ ਪਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨਾ,
ਆਪਣੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਿਜਨ ਦਾ ਕਦਰ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ , ਆਿਦ. ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ

ਬੇ ੱ ਕ ਅਿਭਆਸ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਪਰ ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਥੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ
ਤ ਿਬਨ , ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹ ਰਹੇ

ਸਾਨੂੰ ਇਨਾ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮ ਆਪਣੇ
ਇੱ ਕ ਿਮੱ ਤਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਸਮਰਨ
ਅਿਭਆਸ ਕਰ । ਉਸ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਇੱ ਕਠ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੰ ਗ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮ ਥੇ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਿਮੱ ਤਰ ਨ ਇਕ ਸੰ ਗੀਤ ਚਲਾ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਵਾਲਾ ਸੰ ਗੀਤ ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਾਨਦਾਰ ਸੰ ਗੀਤ ਸੀ। ਅਸ ਉਸ
ਤਮਈ ਸੰ ਗੀਤ, ਿਦਲਕ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜ ਸਵੈ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਿਮਲੀ ਿਕ ਅਸ ਕੌ ਣ ਹ । ਉਸ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤ ਅਸ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੀ ਗੁੱ ਸਾ ਹੋਵ ਗੇ, ਅਸ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹ ਬਦਲੇ । ਸਾਡਾ
ਗੁੱ ਸਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ , ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇ ਇਨਾ ਚੀਜ ਸਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ

ਸੀ ਉਹ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ ਤ ਅਿਭਆਸ ਚੰ ਗਾ ਲਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ
ਤੁਸ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਅਿਭਆਸ
ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਸੱ ਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਰਮ ਸੱ ਚ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਆਏ ਹੋ, ਤ
ਅਿਭਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ ਦੀ ਖੋਜ ਤ ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਯਕੀਨ ਹੈ । ਇਕੋ ਇੱ ਕ
ਸਚਾਈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਅੱ ਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦ ਹੈ , ਤੁਸ ਹੋ, ਤੁਸ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਥ ੁਰੂ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤ ਤੁਸ ਅਸਲ ਸੱ ਚ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੱ ਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮ ਸੱ ਚ ਕੀ ਹੈ ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱ ਚ ਕਹ ਗੇ?
ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱ ਚ ਕਹ ਗੇ ? ਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੋ ਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਰਚਨਾਵ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਕਾ -ਗੰ ਗਾਵ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ. ਬਿਹਮੰ ਡ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ... ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਨਰੰ ਤਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਤ ਿਬਨਾ ਹਰ ਸਮੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਸੱ ਚ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਸੱ ਚ ਜ ਪਰਮ ਸੱ ਚ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਿਵਚ ਇਕ
ਿਧਆਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹ ਬਦਲਦੀ. ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹ ਬਦਲਦਾ. ਆਪਾ ਜ ਸਵੈ
ਨਹ ਬਦਿਲਆ.
ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮ ਸੱ ਚ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਚੀਜ ਿਜਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ
ਆਪਣਾ ਦਰ ਕ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੈ. ਿਸਰਫ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵੈ ਹੀ ਸੱ ਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਅਸ ਇਸਦੀ
ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਭਟਕਨਾਵ ਇਸ ਤ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹ , ਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱ ਚ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਮਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਸ ਇਸ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਨਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿਜਨ ਿਚਰ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਦਆਂ
ਿਵਚ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹ . ਸੱ ਚ ਤੇ ਪਏ ਇਹ ਪਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹ ਸਕਦੇ .
ਇਥੇ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਤ ਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱ ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱ ਚ
ਤ ਦੂਰ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪਿਹਲ ਪਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ

ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ ਅਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ .

ਤੀਜਾ ਪਰਦਾ, ਵੱ ਡਾ ਪਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜੋ ਿਸਰਫ ਸਥੂਲ ਹਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੱ ਚ ਦਸਦਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਸਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਪਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱ ਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ
ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਪਰਦਾ ਅਸ ਹੈ।ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਥੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਤੁਸ ਇਸਦੀ ਕੋਿ
ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਸੈ ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਗੇ - ਤੁਸ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਤ
ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ? ਇਹ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਤਵੱ ਜੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਨ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸ ਭੁੱ ਲ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਰ ਿਕਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਵਾਰ
ਨਹ ਵਾਪਰਦਾ ਬਲਿਕ ਪੜਾਵ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਅੰ ਗ ਤ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਤ। ਪਿਹਲ ਤੁਸ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਬਾਹਵ ਅਤੇ ਲੱਤ ਬਾਰੇ

ਭੁੱ ਲ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਫਰ ਧੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ।
ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱ ਧਦਾ ਹੋਇਆ ਿਫਰ ਿਸਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਿਰਆ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵ ਗੂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਆਉਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਸ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੋ
ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਲੱਤਾ-ਬਾਹਵ ਦੀ,ਿਫਰ ਧੱ ੜ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਉਹ ਹਵਾ ਿਵਚ
ਡ ਿਰਹਾ ਹੈ – ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਜ
ਸੁਰਤ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤਕ ਿਖੱ ਚ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਿਦਮਾਗ ਮਰ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੀ
ਪਿਕਿਰਆ ਅਿਭਆਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ-ਜੀ-ਮਰਨਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਤੁਸ ਿਜਓੰਦੇ
ਹੋਏ, ਰੀਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ ਮਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਨਖਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵ ਲੋ ਕ ਲਈ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਦਰਜਾ ਬੇ ਦਰਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਤਦ ਤੁਸ ਜਾਣ ਪਾਉਗੇ ਕੀ ਤੁਸ ਿਕਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਤੇ ਿਖੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ।ਤੁਸ ਜਾਣ
ਪਾਉਗੇ ਿਕ ਤੁਸ ਕੌ ਣ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਨ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕਲਿਪਤ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਕਦਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਇਕ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਹ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸ ਰੌ ਨੀ, ਆਵਾਜ਼, ਿਗਆਨ, ਸੰ ਚਾਰ, ਟੈਲੀਪੈਿਥਕ
ਸੰ ਚਾਰ ਆਿਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਵੱ ਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ

ਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਖ ਮ ਰੀਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਕ ਰੀਰ

ਦੀ ਤਰ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਤ ਅਲੱਗ ਤਰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱ ਕ practical ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱ ਕ
ਪੜਾਅ ਦੀ ਯਾਤਰਾ. ਤੁਸ ਇਸੇ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ
ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਤ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮ ੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਵਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ. ਪਰ ਤੁਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਰੀਰ ਤ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਹੋ. ਤੁਸ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚੇਤਨਾ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਿਜਸਨ ਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਦਤਾ. ਤੁਸ ਇਨ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ.

ਇਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਦਆਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਰਿਹ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇਸ ਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਦੇ ਹੋ ਤ
ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਇਕੋ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਣ ਰੀਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਰੀਰ , ਿਵਚਾਰ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੀਰ ਇਕੋ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਰਿਹ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਇਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਜ ਸਵੈ ਹੀ ਸੀ , ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹ
ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜ ਸਵੈ ਦਾ ਿਗਆਨ ਜ self realization ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਬੋਧ ਿਸਰਫ਼ ਥੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਹ ਖਤਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ ਇਨ ਪਰਿਦਆਂ ਤ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇਹ ਸਭ ਿਜ ਦੇ-ਜੀ ਇਨਾ ਪੜਿਦਆਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਰੀਰਕ ਕਤੀ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਕਤੀ ਜ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ
ਕਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰ ਦੋਵ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਤੁਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਹੈ. ਇਦ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ. (ਉਸ ਇਨਸਾਨ
ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ). ਨਹ , ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
ਇਸਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹ . ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ
ਿਵ ੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਵ ੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ ਪਰ ਇਕ ਕੁੱ ਤਾ ਜ ਅਤੇ
ਇਕ ਿਬੱ ਲੀ ਜ ਇਕ ਪੰ ਛੀ ਜ ਇਕ ਭੂਤ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱ ਦ ਿਕਵ ... ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਖਾਸ
ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ ਕੋਲ ਨਹ ? ਉਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਬਿਹਮੰ ਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ. ਉਨ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਜੀਵਣ
ਜੀਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਰੂਹ ਹੈ. ਤ ਿਫਰ ਇਹ ਅਨਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀ
ਹੋਇਆ?
ਅਨਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਤ ਅਣਜਾਣ ਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜੀ ਜ free will
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ free will ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱ ਕ ਿਵ ੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤੀ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ। ਮੰ ਨ ਲਉ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, "ਮ ਬੇਵੱਸ ਹ ," ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਤੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ,
ਨਹ , ਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ," ਤ

ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ। free will ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ

free will ਅਸਲੀ ਹੈ ਜ ਕਾਲਪਿਨਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਪਦਾ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸ ਕੋਈ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਸਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਤੁਸ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ

ਕਤੀ ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਰੀਰ ਿਵਚ ਸੰ ਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ , ਪੌਿਦਆਂ, ਬੱ ਦਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਿਤਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਤ ਪੇਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ। ਇਹ ਉਨ
ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਗੱ ਲ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹੈ।

ਮ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਨਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਇਤਨੀ ਖੁ ੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਤੁਸ ਇਹ ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਅਸ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ।।ਮ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ "ਮੈਨੰ ੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਖੱ ਬੇ ਜਾਵ ਕੀ ਸੱ ਜੇ। ਮ ਸੱ ਜੇ ਨੂੰ ਜਾਵ ਗਾ। ਓ ਨਹ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਜਰੂਰ ਸੱ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।" ਉਸ ਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਲਖ ਿਦਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮ ਸੱ ਜੇ ਜਾ ਗਾ । ਉਹ ਦੇਖ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ

ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜੀ ਜ free will ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ free will ਨ ਮੇਰੀ
ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕਤੀ ਿਦਤੀ । ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਜੀਬ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜੀ ਜ free will ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਕੀ ਪਭਾਵ
ਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਿਗਆਸੂ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ
ਤ ਿਬਨ , ਅਸ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਅਸ ਮਰਜੀ
ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ । ਜਦ ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਅਸ ਇਸ free will ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ
ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ free will ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਚੀਜ ਹੈ । ਇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਇਹ
ਕੀਨੀ ਅਸਲੀ ਜ ਨਕਲੀ ਹੈ ! ਲੋ ਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ free will ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹ ਿਕ ਿਕ ਭਿਵਖ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨ ਿਚਤ ਹੈ।
ਮ ਸਿਹਮਤ ਹ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਅਸ ਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਣਾ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਿਕ ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਇਸ ਿਵਚ ਿਜ ਦੇ ਹ । ਤੁਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਰੀਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ
ਡੁੱ ਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਜਦ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ , "ਨਹ , ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ!" ਕੀ ਸਾਨੂੰ
ਚੀਜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਿਟੱ ਪਣੀ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਅਸਲੀ ਕਿਹਣ ਲਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹ ਤ ਅਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹ ਹੈ। ਸੱ ਚ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਕ ਸਮ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਜਦ ਅਸ ਸਥੂਲ
ਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ਤ ਉਸ ਸਮ ਸਥੂਲ ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ ਸਥੂਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਨ
ਸਥੂਲ ਸਾਧਨਾ ਿਵਚ free will ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ। free will ਕਰਕੇ ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ । free will
ਕਰਕੇ ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹ । free will ਕਰਕੇ ਅਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹ । ਆਓ ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜ ਇਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਖੈਰ, ਇਹ ਿਜਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ! ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜੀ ਸੱ ਚ ਨਹ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਪਦਾ। ਅਸ
ਇਸਨੂੰ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ free will ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਿਵ ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮ ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਸ ਆਪਣੀ free
will, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਿਪੱ ਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਗੇ

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਜਣੇ ਪਿਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਾਪ ਲਗਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰ ਨਵਾਦ। ਿਕ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਮ ਕੁਝ ਆਰੰ ਿਭਕ ਿਕਿਰਆਵ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਪਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੁ ਗਾ ਕੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਕਸ ਤਰ ਇਕ ਥ ਤ ਦੂਜੀ ਥ ਤੇ ਜ ਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲ ਅਸ ਕੁਝ ਪਯੋਗ ਕਰ ਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਵਲ ਤੁਰ ਗੇ
ਪਿਹਲੇ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਪਯੋਗ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਲਗਾ ? ਵਾਹ ! ਚੰ ਗੀ ਰਾਇ ਹੈ । ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਪਸੰ ਦ ਨਹ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਵੋਟ ਨਹ । ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਦਲਚਸਪ ਪਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱ ਜੋ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸ

ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੱ ਚ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਰ ਇੱ ਕ ੀ ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਅੰ ਦਰ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।
ਅਸ ਇਸ ਿਵਚ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਭਰ ਗੇ। ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ
ਗਲੀਆਂ ਤ, ਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਿਹਸੇ, ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਹਵ ਤਕ, ਿਸਰੇ ਤ ਪਰ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱ ਕ
ਭਰ ਗੇ। ਿਖਆਲ ਰਖ ਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਿਹੱ ਸਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤ ਮੁੜ ਚੈ ਕ ਕਰੋ ਕੀ ਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਿਹਸਾ
ਜੂਸ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵਚ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਗਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਲਵ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸ ਇਨ ਨੂੰ ਦਬੋਗੀ ਤ ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਗਾ । ਜੇ
ਹਲਕਾ ਦਬੋਗੇ ਤ ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਿਨਕਲੂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬੋਗੋ ਤ ਤੇਜ ਿਨਕਲੇ ਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ ਸਾਡੇ
ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਵਾਲਵ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰ ਤੇ ਦਬਾਓਗੇ ਤ ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ
ਜੂਸ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੁਸ ਨਹ ਦਬਾਉਗੇ ਤ ਇਹ ਅੰ ਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਵਾਲਵ ਹੈ ਇਹ
ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇ ਪਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਦੇ ਦਵ ਗਾ ਿਕ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਕਦੋ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਉ।

ਬੰ ਦ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੱ ਚ
ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪੈਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ ਤਕ ਇਹ ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਭਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੂਸ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ।

[ਇੱ ਥੇ ਿਵਡੀਓ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰਾਮ ਹੈ। ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਪਯੋਗ ਦੇ ਭਾਗ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ ਹੋਏ।]

ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤ ਵਾਪਸ ਇਸ ਵਰਕ ਾਪ ਿਵਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਇਸ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ
ਸਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਮੁ ਕਲ ਆਈ ? ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ
? ਅਸ ਇਹ ਿਕ ਕੀਤਾ? ਅਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਰ

ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਤੇ ਿਜਥੇ ਚਾਹੀਏ ਉਥੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਸਰ ਤ ਪੈਰ ਤੱ ਕ ਰੀਰ ਦੇ ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ
ਅੰ ਗ ਿਵਚਾ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਿਜੱ ਥੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ

ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸ ਿਸਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ : ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ। ਬੱ ਸ ਇਹੀ
ਦੋ ਚੀਜ਼ । ਅਸਰਦਾਰ ਚੰ ਗੇ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦੋਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਪਯੋਗ ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਅਤੇ

ਅਸ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਥੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ । ਚੰ ਗੇ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਕਲੀ , ਕਾਲਪਿਨਕ ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਪਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਿਸੱ ਟਾ ਿਨਕਿਲਆ ਕੀ ਤੁਸ ਸਾਰੇ

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ!। ਪਯੋਗ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਕੁ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ

ਕੁਝ ਜੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਚਪਿਕਆ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ? ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਰੀਰ ਦੇ
ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਜੂਸ ਿਚਪਿਕਆ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਜ ਚ ਦੀ ਵੀ ਿਵਧੀ

ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਵੱ ਜੋ ਿਕੱ ਥੇ ਅਟੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਮ
ਤ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਹੋਰਨ ਿਵਧੀਆ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਜ ਚ ਿਵਧੀ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਉ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਜਾਣ ਪਾਉਗੇ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ
ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸ ਿਕਤੇ ਨਹ ਸੀ ਗਏ . ਮ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੁਝ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਹੈ ਤ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਿਹਲਾਓ. ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਨਹ ਸੀ ਿਹਲਾਇਆ. ਤੁਸ ਮਿਹਸੂਸ

ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ
ਸੀ.

ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਯੋਗ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਯੋਗ ਿਵਚ ਦੋਬਾਰਾ ਅਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ
ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਹ । ਇਸਨੂੰ
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਹਲ ਅਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਸਰੀਰ ਇਕ ਕੱ ਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਸ ਸਮ ਇਹ ਇਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ
ਘਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ । ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਪਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਅਸ ਬਾਹਵ ਅਤੇ ਲੱਤ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ ਪਰ ਮੁੱ ਖ
ਘਰ ਸਾਡਾ ਧੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ ਿਕਧਰੇ ਫਰ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱ ਧਾ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਘਰ ਦੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਿਜਲ
ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਕ ਬੇਸਮਟ ਹੈ। ਿਫਰ ਜਣਨ ਅੰ ਗ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰ ਜ਼ਲ ਹੈ।
ਨਾਭੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰ ਜ਼ਲ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰ ਜ਼ਲ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮੰ ਜ਼ਲ ਹੈ। ਅੱ ਖ ਤੇ ਸਭ ਤ
ਉਪਰਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ , ਛੇਵ ਮੰ ਿਜਲ। ਹੁਣ ਅਸ ਿਸਰਫ ਛੇਵ ਮੰ ਿਜਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ।

ਿਕਓੰਕੇ ਅਸ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰ ਿਜਲ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹ । ਪਰ ਤ ਹੇਠ , ਹੇਠ ਤ ਪਰ,
ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਇਹ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਤੁਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਵੱ ਜੋ ਹਰ ਸਮ ਇਨ ਿਵਚ ਹੀ ਘੁੰ ਮਦੀ ਰਹੀ
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਅਸ ਸਾਰਾ ਸਮ ਇਨ ਮੰ ਜਲ ਿਵਚ ਹੀ ਘੁੰ ਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤ ਹੇਠ , ਹੇਠ ਤ ਪਰ, ਕਦੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹ , ਕਦੀ ਿਪਛੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਿਲਫਟ ਰਾਹ । ਪਰੰ ਤੂ ਅਸ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ
ਜ । ਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇਵ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹ ਬੈਠ। ਇਹ ਛੇਵ ਮੰ ਿਜਲ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਖ ਤ ਪਰ ਿਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਭਾਗ ਇਸ ਛੇਵੀ ਮੰ ਿਜਲ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਪਯੋਗ ਦੁਰਾਨ ਹੇਠਲੀਆਂ
ਮੰ ਿਜਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਨੀ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਅਸ ਹੇਠ ਨਾ ਧਸ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਦੇ
ਿਪੱ ਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਫਰ ਬਣਾਵ ਗੇ। ਿਜਵ ਸਟੀਲ ਜ ਕੰ ਕਰੀਟ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਤ ਿਕ ਜਦੋ
ਅਸ ਬੈਠੀਏ ਅਸ ਨੀਚੇ ਨਾ ਧਸ ਜਾਈਐ। ਮ ਿਪਛਲੀਆਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਕੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਝੁਕਾਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸ ਮਜਬੂਤ ਫਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤ ਅੱ ਖ ਤ ਨੀਚੇ ਨਹ ਜਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ
ਹੋਵ ਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੰ ਿਜਲ ਤੇ ਅਸ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁਰਸੀ ਲਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸ ਬੈਠ ਹੋ ਉਸ ਤ
ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਵਧੀਆ । ਇਹ ਕਪਲਿਨਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਉ। ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕੁਰਸੀ ਲਉ
ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਵ ਮੰ ਿਜਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਖੋ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸ
ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਲਵ ਗੇ ਿਜਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਪਰ ਕੁਝ ਫੁੱ ਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਕੱ ਪ ਿਪਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖੋ। ਉਸ ਪਰ
table ਉਤੇ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਇਕ ਗੁੱ ਛਾ ਰਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱ ਲ ਜੋ ਤੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਫੁੱ ਲਦਾਨ
ਿਵਚ ਉਹ ਗੁੱ ਛਾ ਰਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਫੁੱ ਲਦਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਫੁੱ ਲਦਾਨ। ਇਹ ਸਭ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਜੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਫੁੱ ਲਦਾਨ, ਵਧੀਆ ਫੁੱ ਲ,
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕੱ ਪ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਿਕ ਉਸ ਕੱ ਪ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਲੇ ਟ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਰਖੋ। ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਲੇ ਟ ਨਹ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖੋ। ਉਸ ਿਵਚ ਇਕ
ਸਨਕ ਰਖੋ। ਸਭ ਤ ਸੁਆਦੀ ਸਨਕ, ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਯੋਗ
ਨੂੰ ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ
[ਇੱ ਥੇ ਿਵਡੀਓ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰਾਮ ਹੈ. ਛੇਵ ਮੰ ਜ਼ਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਯੋਗ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.]

ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ ਇਸ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨ ਉਹ ਫੁੱ ਲ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਫੂਲਾ ਤ ਵੱ ਖਰੇ ਸਨ
? ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ। ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਨ ਨਵ ਫੁੱ ਲ ਦੇਖੇ ਜੋ ਉਨ ਨ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹ ਸਨ ਵੇਖੇ? ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੋਈ ਨਵ ਚੀਜ਼ ਤ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਕੁ ਲੋ ਕ ਨ ਫੁੱ ਲ ਨੂੰ ਸੁੰ ਿਘਆ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ? ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ
ਸੁਗੰਧ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹ ਸੀ ਲਈ ? ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ ਨ ਐਸੀ ਚੀਜ ਪੀਤੀ ਿਜਸਨੂੰ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ
ਪੀਤਾ? ਨਵ drink ? ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਕੁ ਜਿਣਆਂ ਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ ਇਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ?
ਫੁੱ ਲ ਜ drink ? ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ । ਸਥੂਲ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹ ਬਦਲਦੇ । ਕੀ ਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਲੋ ਕ
ਨ ਸਨਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਨਆ ? ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਜਾਿਣਆ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸਨਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ? ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ।

ਅਸ ਇਹ ਪਯੋਗ ਿਕ ਕੀਤਾ? ਅਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਸਥੂਲ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਤੁਸ ਇਹਨ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਫੁੱ ਲ ਨਹ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਤੁਸ ਫੁੱ ਲ
ਨੂੰ ਇਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਨਹ ਸੁੰ ਿਘਆ, ਪਰ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਸੁੰ ਿਘਆ। ਤੁਸ ਉਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਨਹ ਛੂਿਹਆ,
ਪਰ ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ। ਤੁਸ ਇਸ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸਨਕ ਨਹ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਤੁਸ ਖਾਧਾ। ਉਸਦਾ ਸੁਆਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਹੈ। ਤੁਸ ਿਕਸ ਤਰ ਇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਵਰਿਤਆ? ਅਸ
ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਅਸ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਤੇ ਨਹ ਿਨਰਭਰ । ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਕੱ ਥੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਉਸ ਰੀਰ ਿਵਚ ਕਮ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ ਇਸ ਪਯੋਗ
ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ। ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਰੀਰ ਸੀ? ਤੁਸ ਉਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਕਸ ਰੀਰ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਿਲਆ? ਤੁਸ ਉਨ

ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਸ ਰੀਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ? ਤੁਸ ਉਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ।ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਉਸ ਪਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਿਕਸ ਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰ ਭਵ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ? ਉਹ ਇਸ
ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦਾ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂ

ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ , ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਰ, ਿਗਆਨ

ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਤ

ਿਖੱ ਚ ਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਉਸ ਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਵ ਸਥੂਲ

ਰੀਰ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੀਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ

ਹੁਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ

ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਿਵਚ ਜੰ ਮਣ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਨ, ਿਦਮਾਗ, ਜ ਇਸ ਰੀਰ ਦਾ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ।

ਇਸ ਪਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਇਆ ਨਹ ਸੀ ਿਗਆ ... ਇਸ ਪਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਹ ਸੀ.
ਇਸ ਪਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਵਾਪਰਦਾ . ਤੁਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਇੱ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹਨ. ਤੁਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਦੀ ਹੈ. ਅਸ ਇਹ
ਿਦਖਾਉਣ ਇਹ ਲਈ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਥੋੜੀ ਤਵੱ ਜੋ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਰੀਰ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਵੈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ. ਸੂਖਮ ਜ ਸੂ ਮ ਰੀਰ ਿਸਰਫ ਇਹ
ਚੀਜ ਨਹ ਕੀ ਤੁਸ ਬਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਤ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਸਕੋ. ਇਸ ਸੂ ਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੋ ਉਦ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲਾ ਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਏਨੀ
ਕਪਲਿਨਕ ਨਹ ਿਜਵ ਅਸ ਸੋਚਦੇ ਹ . ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਸੂਖ ਮ ਰੀਰ ਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ
ਇਸ ਤ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਭੌਿਤਕੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ.

ਹੁਣੇ ਤੁਸ ਨ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਗਆਨ
ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥੂਲ

ਰੀਰ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਉਨ

ਸਭ ਿਗਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ

ਬੰ ਦ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਇਨ ਖੁਲੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤ ਵੱ ਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅੱ ਖ ਦਵਾਰਾ ਹੀ
ਦੇਿਖਆ ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸ ਨ ਉਸ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਇਹਨ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ

ਿਦ ਟੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ । ਅਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕ ਤਸ ਉਨ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ
ਹੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦੇ ਹ । ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸ ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮ ਬਾਅਦ
ਅਸ ਅਕਾ ਿਵੱ ਚ ਡਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਗੇ। ਅਸ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਚਾਹ ਗੇ ਉਥੇ ਜਾ ਪਾਵ ਗੇ। ਇਹ ਅਸ ਇਸ

ਅਿਭਆਸ ਵਰਕ ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਥਾਵ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਕਲਿਪਤ
ਥਾਵ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵ ਿਜਨ ਨੂ ਅਸ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਥੂਲ
ਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਤ ਸੂ

ਮ

ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਰਿਹ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਦ ਸਥੂਲ ਸੰ ਸਾਰ ਇੱ ਕ ਸੁਪਨ ਵ ਗ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਾਰਣ

ਰੀਰ ਿਵਚ ਜ ਦੇ ਹ , ਜੋ ਕੀ ਮਨ ਦਾ ਰੀਰ ਹੈ , ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਰੀਰ , ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਵੀ

ਪਰੇ ਜ ਦੇ ਹ ਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਅਸਲੀਅਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮ ਵਰਕ ਾਪ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵ ਗਾ ਿਕ ਤੁਸ ਇੱ ਕੋ ਸਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ ਤੁਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਸਮ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਅਿਭਆਸ
ਦੌਰਾਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ – ਮੈਨੰ ੂ ਖੁ ੀ ਹੈ – ਤੁਸ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਤਵੱ ਜੋ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਪਯੋਗ ਿਵਚ ਦਰਸਾਇਆ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨੂੰ ਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਯੋਗ ਸੀ
ਤੁਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ। ਅਿਭਆਸ
ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱ ਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੇਵ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਵਰਕ ਾਪ ਦੌਰਾਨ

ਅਸ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੇਵ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹ ਗੇ। ਅਸ ਅੱ ਖ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਹ ਗੇ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ

ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਅਸ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਹ । ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱ ਲ ਨਹ ਦੇਖ ਗੇ, ਿਸਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਗੇ,
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਅਸ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ

ਥੇ ਹ । ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਕੀ ਅਸ ਉਥੇ ਹ । ਜਦ ਤੁਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ

ਥੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਦੋਵ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਹਨ,

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰ ਪਰ ਹੈ, ਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਥੋਡੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਉ

ਿਕ ਤੁਸ ਇਸ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਹੋ, ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ , ਿਸਰਫ ਕਦਰ ਿਵਚ। ਜਦ ਤੁਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸ 10 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਥੇ ਰਖ ਸਕੋ ਤ ਤੁਸ ਰੌ ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਇਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਰੌ ਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਖੰ ਡ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਦੇ ਸਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਇਹ ਮੁ ਿਕਲ ਨਹ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਕੀ ਅਿਭਆਸ ਲਈ
ਿਕੱ ਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਸਮੱ ਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ ਭਟਕਣਾ ਤ ਿਕਵ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਗੱ ਲ

ਕਰ ਗੇ ਕੀ ਚੰ ਗਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ ਭਟਕਣਾ ਤ ਿਕਦ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਸ

ਇਕ ੁਰੂਆਤੀ exercise ਕਰ ਗੇ ਕੀ ਿਕਸ ਤਰ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਅਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚ
ਬੈਠ ਹ । ਜੇਕਰ ਅਸ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਲਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹ ਸੋਚਦੇ ਤ ਅਸ
ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਇਸ course ਵੱ ਲ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸੋ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਸ ਘਰ ਅਤੇ ਛੇਵ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਐ. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਇਹ ਘਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਘਰ ਹੀ. ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਹ
ਸਕਦੇ . ਿਹਲੋ -ਜੁਲੋ ਨਾ. ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱ ਧੇ ਬੈਠ. ਝੁਕੋ ਨਾ. ਤੁਸ ਮੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਹ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਗ.ੇ ਤੁਸ ਝੁਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਹ ਚਾਹੋਗੇ. ਿਸੱ ਧੇ ਬੈਠ ਤ ਿਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱ ਲੇ ਹੋਣ. ਅਸ ਛੇਵ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਹ .
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ ਛੇਵ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ' ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ.
ਤੁਸ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥੂਲ ਅੱ ਖ ਹਨ. ਤੁਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦੋਵ
ਪਾਸੇ ਕੰ ਨ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚ,ੋ "ਮ ਕੌ ਣ ਹ ਜੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹ ? ਕੀ ਮ ਅਜੇ ਵੀ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹ ? ਮ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਦਾ ਹ ? ਮੈ ਕੌ ਨ ਹ ? ਕੀ ਮ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ? ਕੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ? ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਨਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਹ . ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਥੂਲ ਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮ ਬੈਠਾ ਹ ?" ਇਨ ਸਵਾਲ ਦੀ
ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹ ਹੈ. ਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਹੋਰ
ਨਾ ਜਾਉ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਿਲਆਉ. ਉਹੀ ਸੋਚੋ ਜੋ ਥੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ

[ਵੀਡੀਓ ਿਵਚ ਿਵਰਾਮ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਿਸਮਰਨ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ]

ਅਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਖੋਲੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ
ਿਚਹਰਾ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਮੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਿਜਵ ਿਜਵ ਅਸ ਹੋਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱ ਜੋ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਸ ਸਥੂਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਮਲਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਿਸੱ ਧ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨ ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਿਬਠਾ ਸਕਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ?
ਜਦ ਅਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਿ
ਕਰ ਗੇ ਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕਈਆਂ ਨ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ. ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ੁਰੂਆਤ ਹੈ.
ਅਸ ਲਗਭਗ ਅੱ ਧੇ ਕੁ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਰੇਕ ਲਵ ਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਥੇ ਿਮਲ ਗੇ.

https://www.youtube.com/watch?v=g2P8mqQmS1A&t=345s
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