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Šele takrat, ko bomo sposobni prezreti um ... pustiti ob strani, to kar um dela ... bo um še naprej razmišljal. Ne 
mislite, da morate nadzorovati razmišljanje uma. Um razmišlja, pojavijo se težave, ker nas usmerja, da 
usmerimo našo pozornost na to razmišljanje. Če ne usmerjamo pozornosti na to, kaj razmišlja um, smo mirni 
in sploh ni problema. 
 

Misli, ki jih ustvarja um, temeljijo na izkušnjah iz preteklosti, izkušenj, ki se dogajajo okoli nas in ki so se okrog 
nas dogajale milijone let. Kot morda veste, če ste preučevali starost fizičnega telesa, starost čutnega sistema in 
starost uma, ki jih vsi nosimo, in če vsaj slutimo, koliko so stari, niso enake starosti. 
 
Morda mislimo, da je um funkcija možganov in se rodi skupaj s tem telesom, zarodek in plod ustvarja 
možgane. Toda možgani delajo stvari, um znotraj možganov dela stvari, ki jih ni mogoče razložiti. Lahko se 
vrne v zgodovino, lahko se spomni stvari, ki so bile tam pred embrionalno stopnjo. 
Zato je zelo težko verjeti, da je um zgolj funkcija fizičnih možganov. Če um ni del fizičnih možganov in ima 
svoj lastni obstoj, koliko je star? 
 
Po zakonu karme, ki je tako pomemben del indijske filozofije, kot tudi naše zahodne filozofije, ker je to zelo dober 
zakon, ki vse razloži. Vse je mogoče razložiti. Dobre stvari se zgodijo, dobra karma. Slabe stvari se zgodijo, slaba 
karma. Ljudem delaš nekaj dobrega, ustvarjaš dobro karmo. Ko delaš nekaj slabega, ustvarjaš slabo karmo. 
 
Karma razlaga skoraj vse, zato je ta zakon karme toliko odvisen od funkcije uma. Ne morete delati dobrega ali 
slabega, če um ni vpleten. Kdo določa, kaj je dobro ali slabo? Kaj je vest? Kje vest prebiva? Vest, ki je vratar in 
pravi: to je bilo dobro, to je bilo slabo, kje to deluje? Deluje v našem umu. 
 
Zato ima um veliko drugega dela. Zakon karme pravi, da se vsa karma prenaša iz življenja v življenje, kar 
pomeni, da imamo isti um v tem in naslednjih življenjih. V tem smislu nikoli ne spremenimo svojega uma. 
Ženske si premislijo, vendar je to druga stvar. Um ostaja enak. Čutna zaznavanja, ki so tudi neodvisna od 
našega fizičnega telesa. 
 

Včasih mislimo, da imamo občutek za zaznavanje zaradi živčnega sistema, optični živec gleda stvari in jih prenaša 
v možgane, zato vidimo. Slišni živec prenaša zvok. Vsi živci, živčni končiči prenašajo sporočila in ves živčni 
sistem je vgrajen v fizično telo, vsi dražljaji, ki jih telo dobi, se prenašajo v možgane. Če bi to bilo tako, ne bi 
nihče videl in imel grozljivih sanj. Od kod jih vidiš? Kako lahko vidiš sanje? Kako lahko vidiš stvari v domišljiji? 
Kako lahko zapreš oči in si predstavljaš, in je vse postalo vidno? Ali govorimo o očeh, optičnem živcu in 
mrežnici? Ta tam ne obstaja. Torej, gledanje, dotikanje, okušanje, ti občutki zaznavanja imajo neodvisen obstoj. 
 
 
Samo tisti, ki so z meditacijo prišli do točke, ko se ne zavedajo več svojega fizičnega telesa, in virtualno umrejo 
v svojem fizičnem telesu in še vedno obstajajo v zavesti, le oni vedo, da zaznave z čutil obstajajo že pred 
telesnim rojstvom in bodo obstajale še naprej tudi po tem, ko umremo, zaznava z čutil je neodvisna od 
dojemanja, ki ga povezujemo s tem telesom, da telesni čutni organi ne ustvarjajo zaznavnav, le blokirajo 
nekatere zaznave, ki bi se lahko pojavile, če bi bili samo imaginarna telesa. Predstavljajte si, če ste samo 
namišljeno telo. Z domišljijo bi lahko ustvarili vse občutke. Od kje to prihaja? 
 
Torej, tisti mistiki, ki so dejansko meditirali in odšli v stanje, kjer so lahko prenehali z izkušnjami na enem 
nivoju svojega jaza, kot je fizični nivo. Zaprejo se tako, da pozornost usmerijo na točko v sebi, kjer fizično telo 



za njih izgine. V tistem trenutku ugotovijo, da imajo drugo telo z vsemi občutki čutnih zaznav nedotaknjeno. 
Torej čutna zaznavanja ne izvirajo iz tega telesa, ampak iz tistega, ki je nedotaknjen v notranjosti. 
 
 
Šli so še dlje in dejansko umrli v telesu čutnih zaznav, ki ga kratko imenujemo astralno telo. Astralno telo lahko 
umre, še vedno pa imaš isti um in isto karmo. Karma se nadaljuje iz življenja v življenje. Ti ljudje, ki so to dosegli, 
so ocenili, da bi lahko bilo življenje fizičnega telesa v povprečju dolgo 100 let z dolgim obdobjem evolucije. 
Povprečna življenjska doba astralnega telesa, telesa čutil, je povprečno okoli 1000 fizičnih let. Nekatera lahko 
3000 let, nekatera pa 800 let. Povprečno življenje človeškega uma je približno tri milijone let. Potrebno je tri 
milijone let, preden se boste ponovno rodili z novim umom, kar pomeni, da se v življenju enega samega uma  
oseba lahko ponovno rodi več tisočkrat in vedno znova nosi isto karmo, znova in znova skozi celotni cikel. 
 
Če pogledate te številke, se čudite. V kakšenem prostoru živimo, da se identificiramo le z zunanjim pokrivalom, 
popolnoma pa pozabljamo , kaj je znotraj nas? Z meditacijo lahko naredimo vsaj eno stvar. Lahko osredotočimo 
svojo pozornost, pozornost usmerimo stran od stvari, na katere ne želimo biti pozorni, na primer na fizično telo, in 
jo usmerimo na nekaj, kar je znotraj tega telesa. Če lahko to storimo, je preprosta vaja, ki nam lahko vzame nekaj 
potrpljenja in da nekaj dela, vendar lahko ugotoviš, v kakšni obliki obstajaš, če nimaš fizičnega telesa. Kako dolgo 
si živel? Kako dolg je tvoj spomin v tej obliki? Se lahko spomniš stvari, ki so se zgodile pred 200 leti? Če se 
lahko, zagotovo to nisi ti sam. Obstaja nekaj, kar traja dlje, kot to telo. 
 
Če greste še globlje, dlje, pojdite v svoj vzročni kavzalni jaz, ki je vaš lasten um in ugotovite, da se lahko 
spomnite stvari, ki so se zgodile pred milijoni let. Spomnite se stvari, ki so se zgodile na fizičnem nivoju ali na 
astralnem nivoju pred milijon leti. Zagotovo vaše življenje ni omejeno na to fizično telo. Če pogledate te 
izkušnje, ki lahko pridejo skozi meditacijo, boste ugotovili, da smo ustvarjali svoje probleme samo z napačno 
opredelitvijo lastnega jaza s pokrivali, ki pokrivajo naš jaz. 
 
Ko usmerimo našo pozornost na fizično telo in razmišljanje, to sem jaz, to je moj pravi jaz, izklopimo našo 
lastno preteklost, izključimo našo lastno resničnost in pričenjamo doživljati omejene izkušnje na fizičnem telesu 
kot naše izkušnje. Tega niti ne imenujemo telesne izkušnje. To imenujemo lastne izkušnje z napačno 
identifikacijo. Kadar se napačno identificiramo s čutnimi zaznavami, da gre za naše lastno dojemanje, da smo to 
mi, zamudimo veliko bistvo, da mi ležimo v okviru teh zaznav, ki so le krinka, metoda za komuniciranje, da 
pridobivamo podatke iz ustvarjenega sveta in da reagiramo z ustvarjenim svetom. Torej ustvarjamo probleme 
samim sebi. 
 
Pravkar je izšla nova knjiga. Malo sem jo prebral. Njen naslov je Načelo 90/10. Je kdo slišal za to? Načelo 
90/10 navaja, da je le 10 odstotkov stvari, ki se zgodijo v našem življenju, določenih. 90 odstotkov se jih zgodi 
kot reakcija na teh 10 odstotkov. Ponudi primer. Recimo, da gre moški, ki je pripravljen oditi v službo, še na 
zajtrk, kjer za mizo sedi majhen otrok in polije kavo po novi srajci, ki jo je oblekel, da bi se udeležil sestanka. 
Kaj bo storil moški? Zaklel bo. Grajal bo otroka, da tega ne bi smel narediti. Otrok začne jokati. Preobleče si 
srajco in odhiti v pisarno. Otrok pa joče in zamudi avtobus v šolo. 

 
Zgodba se nadaljuje, kadar reagiramo na tak jezen način si rečemo: »V redu, odpeljal te bom z avtom, ker si 
zamudil avtobus.« Vzameš ga v avto in poskusiš hitro priti na cilj in ti policist izstavi listek zaradi prehitre 
vožnje. Rečeš si : "Škoda! Zdaj zamujam tudi v pisarno. " Pozno prideš v pisarno in spoznaš, da si zaradi 
hitenja pozabil aktovko doma. Cel dan je pokvarjen. To je reakcija na skodelico kave, ki se je polila na vas. 
Lahko bi se drugače odzval in rekel: "Otrok, ne skrbi, take stvari se dogajajo. To je bila nesreča, drugič bodi 
bolj previden. « Otrok bi pravočasno ujel avtobus. Sam pa bi vzel aktovko s seboj v pisarno. To je primer, ki je 
naveden v knjigi. 

 
Devetdeset odstotkov našega življenja je odziv na stvari, ki so le 10 odstotkov našega življenja. Stališče, ki ga 
knjiga prikazuje je, da probleme naredimo sami, ko različno reagiramo. Predvidevam, da ste duhovni iskalec, 



če ste učenec Popolnega živega Mojstra, ki vas uči, da to sploh niste vi. To je kot predstava, ki poteka. Vse je 
že pripravljeno. Vse jemljite na ta način. Videli boste, da bodo vaše reakcije popolnoma drugačne od tistih, ki 
jih imate danes. Ne boste se zapletali v stvari in ne boste reagirali na način, kot do sedaj. Dojeli boste, da je vse 
kot na predstavi. Razumeli boste, zakaj se dogaja. Kaj se je zgodilo? Kaj je za prizorom? Zakaj se dogaja ta 
prizor? Zanimalo vas bo čedalje več. Šli boste vase in sedli za direktorjevo mizo. Kaj boste naredili potem? 
Izvedeli boste več o predstavi in začeli uživali v njej. 

 
Pripravljeni smo porabiti 7 ali 10 dolarjev za ogled filma. Na zaslonu se dogajajo stvari in nihče ne skoči s stola 
in ne posreduje v dogajanje. Z meditacijo so ugotovili, da naše življenje ni nič več kot to! To je igra, pogosto 
tudi posnetek, ponovitev nečesa, kar je bilo odigrano že večkrat. Dobili smo čudovito priložnost, da jo brez 
tridimenzionalnih očal naredimo čim bolj resnično. Izklopili smo naše lastne kamere, ugasnili smo projektorje, 
tako da lahko mislimo, da je to resnično! Ustvarili smo virtualno resničnost in to imenujemo realnost. 
Navidezno resničnost, ki jo gledamo, je treba gledati tako, kot bi gledali film navidezne resničnosti. Predvaja se 
tridimenzionalni film in ni nam treba skakati s sedežev. 

 
Težava pa nastane pri izvajanju tega. Kadarkoli sem ljudem predlagal, da bi morali spremenite življenje takoj, 
čez noč, da bi začeli gledati na življenje kot na predstavo, ki poteka na odru. Težava je v tem, da začnejo 
misliti, da je njihovo telo gledalec v predstavi, vsi ostali pa so del predstave. To ne deluje tako. Morate se 
spomniti, da je vaše telo igralec v predstavi . Vaše telo, za kar mislite, da je vaš Jaz, je prav tako igralec v 
predstavi in v njej sodeluje. Da lahko gledate predstavo, je treba sedeti nekje drugje. 

 
Kraj, kjer lahko gledate predstavo, je za očmi v vaši notranjosti. Tam si izberite dober stol. Tam si izberite lep 
sedež in glejte na življenje od tam in vaše življenje se bo spremenilo. Ena majhna stvar lahko pomeni veliko 
razliko. Poiščite lep prazen stol zadaj za očmi v sebi, odprite oči in si oglejte igralca, v katerem sedite, druge 
igralce okoli sebe in kako se dogaja. Svojo predstavo si lahko ogledate zelo drugače, kot če se vključite in 
raztrgate platno, ker vam film ni všeč. To se trudimo početi tukaj. To so stvari, ki se jih naučimo skozi 
meditacijo. 
 
Upam, da bi jutri ob praznovanju Bhandare morali nameniti nekaj časa za meditacijo, kajti samo pogovori ne 
vodijo do rezultatov. Predmet duhovne poti je praktično delovanje, ne zgolj govorjenje in poslušanje. Četudi 
poslušate tisoče predavanj, ko se vrnemo k temu, kar imenujemo pravi svet, gredo ta predavanja v eno uho 
noter in pri drugem ven, in potem vse to pozabimo. Zato moramo vaditi nekaj, kjer se navadimo, da imamo 
drugačen pogled, drugačno pot, drugačen pogled na to stvaritev in pogled na življenje, vidimo pa tudi, kdo je 
kreator v ozadju. 

 
Kar naprej krivimo Stvarnika. Krivimo vse po vrsti. "Bog, kako si mi lahko to storil?" Kot da obstaja neka 
ločena entiteta, ki sedi tam zunaj. Ko greš v meditacijo, v globoko meditiranje, spoznavaš, da bliže ko si 
Stvarniku, navsezadnje ugotoviš , da si bil ves čas del tega , in da si v svoji celovitosti sam Stvarnik. Nič ni 
zunaj tebe. Celotna predstava potekala znotraj zavesti. Vse zunanje, kar izgleda kot od zunaj, čas, prostor in 
tako naprej, izvira od tam. 

 
Zato izgleda, kot da je zunaj. To je projekcija. Kako to veš? Navajeni smo, da razmišljamo o zunanjem svetu 
kot o resničnosti. Šele ko umremo, se vse zmanjša in ugotovimo, da vse izgine pred nami, se zavemo, da smo 
morda mi sami ustvarili vse to. V nasprotnem primeru tega ne veste. 



Zakaj bi čakali, da umrete in nato ugotoviti, kako je bilo to ustvarjeno. Zakaj ne sledimo enostavni metodi, ki se 
imenuje "Umreti medtem ko živiš?" To pomeni, da imate enako izkušnjo, medtem ko ste živi in si jo lahko 
predhodno ogledate. "Umreti medtem ko živiš" je ena od metod, ki jih učijo v dobri meditaciji, tako da ste sposobni 
imeti podobno izkušnjo v materialnem telesu ob odtegnitvi zavesti iz okončin telesa v možgane, v točko, ki leži za 
očmi, in od koder odteka naša pozornost v budnem stanju. Če lahko usmerite pozornost v to točko, je izkušnja 
umika pozornosti enaka izkušnji dejanske fizične smrti. Zakaj je ne bi imeli, ne da umremo? Potem lahko natančno 
veste, kaj smrt je, spoznate, da vas smrt nikoli ne ubije, ubije samo telo. Smrt ne ubije niti astralnega telesa, ki se 
spreminja iz ene oblike v drugo obliko.  
 
Vse te stvari lahko odkrijete znotraj sebe. Za te izkušnje se vam ni treba zanašati na nekoga drugega. Po mnenju 
Velikega Mojstra ne bi smeli verjeti ničesar, razen kar sami izkusimo. Dejal je: " Če na duhovni poti nekdo nekaj 
reče in mu mi to verjamemo, je to slepo verovanje." Sam je bil popolnoma proti slepemu verovanju. Popolnoma 
sem proti slepemu verovanju in tudi sam ne bi mogel slepo verovati. Upiral sem se vsakemu mnenju, da če nekdo 
nekaj pove, samo verjemi, ker je nekdo tako rekel. Kje je dokaz? Ni boljših dokazov kot so lastne izkušnje. 

 
Zato, kadarkoli boste poslušali vse te razprave, vsakič, ko boste slišali stvari o duhovni poti, poglejte, kaj od 
tega se da preveriti z lastnimi izkušnjami. Če imate vprašanja o tem, in želite preveriti to stvar, če ste nekje 
obtičali, postavite vprašanja in poiščite pomoč! Poiščite pomoč, kako preveriti te tako imenovane duhovne 
izkušnje, ki so jih opisali drugi. 

 
V knjigah jih je polno, v razpravah jih je polno. Jih imaš polno tudi ti? Če niste sami polni njih, ničesar ne 
verjamite. Veliki Mojster je citiral še enega mistika, ki je dejal: "Ne verjemite niti besede svojega učitelja, če tega 
ne morete preveriti z lastnimi izkušnjami." Če jih s svojimi notranjimi očmi ne vidite, vzemite to samo kot teorijo. 
Ne zavračajte jih. Počakajte, dokler jih sami lahko ne preverite. 
 
Zato to poučevanje, ki ga imenujem učenje Velikega Mojstra, temelji izključno na izkušnjah. To je izkustvena 
pot. Ni pot za ustvarjanje slepega verovanja. To je ustvarjanje žive vere. Živo verovanje se razlikuje od slepega 
verovanja. Kot vsa živa bitja, živa vera raste. Vsa živa bitja rastejo. Ta vera raste vsak dan, med tem ko se v 
zunanjem življenju dogajajo nove stvari in iste stvari, ki se dogajajo znotraj tebe in se ujemajo s tem, kar 
imenujemo velika naključja življenja. 
 
Ko jih gledate vsak dan, si rečete: "To je majhen čudež. To ne bi bilo mogoče drugače." Te stvari podpirajo 
vsako stvar, ki ste se jo naučili in vsak dan jih vidite več, dogajajo se čudežni dogodki, dogajajo se čudna 
naključja, in vaša vera raste. To je kot živa vera. Če rečete, da je nekdo nekaj izjavil, sami pa se tega držite, je to 
slepo verovanje. Ne pozabite, učenje Velikega Mojstra poudarja, da mora biti primerna za preizkuse in mora biti 
resnična. 

 
Če se vrnem nazaj na temo, ki je sem jo izbral, kot sem dejal na začetku, bodite poslušalec in izkusili boste zvok 
tišine. Bodite poslušalec. Odvrnite svojo pozornost od govorečega uma in usmerite vašo pozornost na dušo, ki 
posluša in ugotovili boste, da je vseh pet nivojev stvarstva, ki so bili vgrajeni v nas, nam poznani,  poznani 
človeštvu, lahko dosegljivih vsem vam in vsakomur od vas.



Pet nivojev, na katerih izkušate stvarstvo: fizični nivo, na katerem se navzven ustvarjanje materije odvija z atomi 
in molekulami; astralno doživetje, ki je zasnovano izključno na čutnih zaznavah čutil, v katerih nastaja vsa 
domišljija, kjer se pojavijo vse ideje, ki jih je Sokrat imenoval svet idej; čisti mentalni nivo, kjer um za izkušnje 
ne potrebuje več ločenih čutnih zaznav, kjer nastajajo zamisli, kjer se zamisli pretvarjajo v ideje, da dobiš 
izkušnjo, da bi šel v pravo duhovnost, kjer odkriješ, da nikoli nisi potreboval uma, da bi bil živ, in da si precej 
bolj živ brez druženja z blestečim umom, bolj kot si mislil; in nato še zadnji nivo, kjer lahko greste do duhovne 
popolnosti, kjer ugotovite, da se celotna predstava odvija v eni zavesti in da je ta ena zavest končna resničnost, 
ki smo ji mi dali različna imena. 
 
Lahko mu daste ime kateregakoli kreatorja, ki je končna resničnost. Vse to leži v vsakem od nas, ki sedimo 
tukaj. Vse to nam je dostopno, medtem ko smo človeška bitja. Na žalost to ni dostopno v nobeni drugi obliki. 
Lahko imate veliko oblik, življenjskih oblik. Življenje je lahko rastlinsko življenje, rastline živijo vnaprej 
programirane. Njihova DNA natančno določa, kaj morajo storiti. To preživijo in preminejo. Žuželke, ptice, 
sesalci, vsi preminejo, ko gredo skozi instinktivno izvajanje njihovih vlog v karmičnem vzorcu, ki jim je podan. 
Nimajo izbire. Ne razmišljajo. Ne rečejo: "Bi ali ne bi?" Nihče od njih! To dela samo človek. 
 

Samo človek ima možnost  resnične izkušnje svobodne volje! Človek sprejema odločitve. "Ali naj to storim ali 
ne?" Ta izkušnja svobodne volje je v človeškem bitju tako močna, da ga zaveže, da dela napačne in prave stvari 
in da se ujame v karme. Osvobodi ga, da postane iskalec resnice iznad karme in ga pelje nazaj v kraj, ki je nad 
umom. To je enaka svobodna volja, ki ti pomaga obojestransko ... da te zaveže in potegne ven. 
 
Zato lahko uporabimo svobodno voljo, da postanemo iskalec. Ne moreš iskati, če nimaš svobodne volje. To je 
posebno darilo samo za človeka. To ni darilo, ki ga uživajo bogovi in angeli. Niti angeli varuhi nimajo tega, ker 
oni vedo, kaj se bo zgodilo. Tukaj ni izbire. Če bi človek natančno vedel, kaj se bo zgodilo do konca njegovega 
življenja, kaj točno se bo zgodilo v naslednji minuti, bi izgubil vso svobodo in ne bi bil več kandidat za 
duhovno pot. 

 
Si lahko predstavljate, da je nevednost v tem primeru res sreča? In to samo zato, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo v 
prihodnosti, smo primerni za duhovne kandidate in duhovne učence? To je veliko darilo za nas. Ljudje imajo to 
edinstveno sposobnost, da iščejo in da najdejo. Zato to izkoristimo v celoti. Uporabimo to Bhandaro, za obilje 
milosti, ki jo bomo dobili. Naučimo se, kako biti poslušalec in prezreti naš um in s tem dokazati, da obstaja v tišini 
veliko bolj dragocen zvok. 
 
Najlepša hvala. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=t31bwJereOE 



 


