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poznámok písaných rukou. alebo niečo podobné. Majsterka, 
Dobre, povedzte jej, Niekedy vidíte, zaujímalo ma, 
meditácia je dobrá, ale lepšie ako Majster prichádza praktikujem  
je viesť normálny život. do vášho života Pohodlnú metódu 
Je to viac vyrovnané. mnoho rokov predtým, už asi 8 týždňov 
Ona sa pýta, ako to urobiť. než vôbec toho Majstra a dnes som bola zasvätená. 
Môže vyvážiť stretnete osobne. Asi dva či tri týždne po tom, 
prácu a meditáciu. Nie je to tak? ako som začala 
Aspoň domáce práce, Áno. s Pohodlnou metódou, 
umývanie riadu, Dobre, viete to, áno? začala som vidieť 
pranie oblečenia. V poriadku, dobre. celkom dosť svetla 
Nemyslím si, že Boh rád V poriadku. a počuť nejaký zvuk, 
chodí do špinavého domu. A pamätajte, Ježiš povedal: a to až dodnes. 
Pred 12 rokmi mala zážitok „Prišiel som pozbierať Áno. A po zasvätení 
a hľadala Majstra, moje stratené ovečky.“ nepočujete, však? 
žijúceho Majstra, Áno? Nie, počula som. 
a nakoniec jedného našla. On vie, ktoré. Tiež som počula. 
12 rokov hľadala Majstra Sú označené „X“. Ale zaujímalo ma, 
a teraz vie, Páni! teda, 
že Majster je rovno pred ňou. To je pekný jazyk! či je možné, 
A má nejaké zážitky, Po zasvätení, že ten prenos 
o ktorých by Majsterke mám mnoho zážitkov. vlastne začal 
rada napísala; Keď som robila  ešte skôr než dnes? 
prosí o dovolenie, meditáciu na zvuk. (Áno, áno.) 
ak to Majsterka bude čítať. To je dobré. Pred dnešným zasvätením? 
Dobre. Ale musím chodiť Pravdepodobne áno. 
Ďakujem vám, do práce a ísť Áno, áno. 
ďakujem vám veľmi pekne. čoskoro do dôchodku. Samozrejme, 
Nemáte za čo. Ona chcela meditovať, je to iba formálny, 
Ona nie je jediná, nechce chodiť do práce. viac inštruktívny 
kto sa chce nejakým  Všetko v nej vibruje druh zasvätenia. 
spôsobom vzdať sveta tak veľmi, V deň, 
a potom ísť hlboko že po meditácii keď ste chceli obrátiť 
do duchovného dedičstva chce hrať hudbu, svoju tvár k Bohu, 
vo vnútri. hoci predtým nikdy nehrala. ste už videli. 
Dobre tomu rozumiem. Takže teraz hrá na klavír. Ako ja možné,  
Preto som odišla z domu Génius! aby ste sa k niekomu obrátili 
a išla hľadať svoje Nikdy na ňom predtým  a nevideli? 
duchovné dedičstvo nehrala; nevie,  Tí, ktorým je predurčené, 
a prešla rôzne krajiny ako sa na to hrá. že budú zasvätení,  
už od mladého veku, Pretože nevie, bežne počuli zvuky 
aj keď som oficiálne ako sa píše hudba, a videli svetlo 
neodišla z domu kvôli tomu, nejakým spôsobom začala niekedy už aj v detstve. 
ale nakoniec to tak bolo. písať hudbu po svojom. Pretože je o nich postarané 
Ona je ako jeden z jogínov Nie zvyčajným spôsobom; už v matkinom lone. 
Ona je ako jeden z jogínov ale jej spôsobom. Nie je to len  
v Himalájach alebo  Ja viem. v čase zasvätenia. 
ako iní Majstri v Tibete To je v poriadku.  Je o vás postarané, 
alebo niekde inde, Voľný spôsob je najrýchlejší. keď máte katastrofu, 
alebo v dávnych časoch. A mala celú kopu keď máte nehody 
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Ľudia jednoducho chcú žiť 
s Bohom, aby živili 
svoju dušu potravou 
duchovných „vitamínov“ 
a zdá sa im veľmi ťažké 
prispôsobiť sa normálnemu 
životnému štandardu. 
A preto sa mnoho ľudí 
zriekne sveta 
a stávajú sa 
pustovníkmi, mníchmi. 
To je len obdobie 
nášho života;  
nerobte z toho celý život. 
Môžeme urobiť aj to. 
Ale potom načo? 
Na čo? 
Nevidím žiaden rozdiel  
v tom ísť do Himalájí, 
spať v chatrči 
alebo kráčať 
po londýnskych uliciach 
a nosiť vysoké opätky. 
Môžete, môžete, 
ale potom toho veľa vynecháte. 
Keďže ste tu, 
hrajte tú hru 
až kým neskončí.  
Ale niektorí ľudia to nechcú, 
podľa mňa je to v poriadku, 
ale aj tak sa musíme  
nejako zapliesť so svetom. 
Povedzme, že pôjdete 
do Himalájí, potom 
nebudete mať peniaze, 
aby ste si kúpili lístok 
do Londýna na seminár. 
Záleží na okolnostiach. 
Ak si to môžete dovoliť, 
je to podľa mňa v poriadku. 
Pre mňa je v poriadku, 
ak chcete zanechať svet 
a odísť na Mesiac. 
Je to v poriadku. 
Ale ak chcete ísť 
na Mesiac, prečo potom 
nezostať v Londýne? 
Prečo by sme v tom 
mali robiť rozdiel? 
Prečo by sme mali 

diskriminovať 
medzi Himalájami a 
londýnskym supermarketom? 
Dobre, je to tu viac  
znečistené, musím uznať. 
Ale potom, nežijeme  
iba kvôli čistému vzduchu. 
Neprišli sme sem 
iba kvôli čistému vzduchu. 
Neprišli sme sem iba 
kvôli individuálnemu mieru. 
Prišli sme sem pre niečo. 
Prišli sme sem, 
aby sme sa začlenili 
medzi všetkých Božích ľudí, 
ktorí kráčajú po Zemi. 
Prišli sme sem, aby sme dali  
žiarivý príklad toho, 
čomu veríme, 
aby sme boli vznešení, 
a aby sme žili životným  
štýlom ako anjeli. 
Ak zostaneme v Himalájach, 
aj to je v poriadku, ale potom 
nás nikto nemôže vidieť. 
A ak si myslíme, 
že svet je taký znečistený, 
už taký zlý 
a už taký temný, 
a my berieme preč svetlo –  
jediné svetlo, všetko vzácne 
svetlo, ktoré tam je –  
a my ho zoberieme preč 
niekam inam, 
potom koho máme viniť? 
Koho môžeme obviňovať, 
ak je svet temný? 
Ak vždy zoberieme 
všetko svetlo, ktoré tam je, ak  
ho zoberieme preč zo sveta.  
Lepšie je jedno, dve, tri 
svetlá než žiadne svetlo. 
Takže len zostaňte tam, 
kde ste 
Skupinová meditácia  
je dobrá. 
Áno, viem, že je dobrá. 
Preto hovorím: „Chodievajte 
na skupinovú meditáciu.“ 
Je veľmi dobrá. 

Dokonca je dobrá aj pre mňa. 


