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Meditáció és halálközeli élmény 
 
 

Azok számára, akik halálközeli élményeket éltek át, 
ez a valóság volt. Sokszor feltételezünk dolgokat. Azt 
hisszük, hogy ez ilyen, az meg olyan, valami így vagy 
úgy történhetett. A saját tapasztalattal viszont a feltéte-
lezésből meggyőződés lesz. Számos könyv jelent meg a 
halálközeli élményekről, és tudjuk, hogy ezeknek az 
embereknek az életében a nagy átalakulást az akkor a 
Fényben töltött néhány pillanat hozta el, és az a felis-
merés, hogy a fizikain túl is van létezés. 

Felmerül a kérdés, vajon a benső Fény, a mámorító 
szeretet és az öröm megtapasztalására újra halálközeli 
állapotra van szükség, vagy létezik erre más módszer 
is? Sant Rajinder Singh ebben a rendkívül érdekes elő-
adásában kifejti, hogyan élhető át fizikai trauma, operá-
ló asztalon fekvés nélkül is mindaz, ami a halálközeli 
állapotból visszatért sok millió ember életét átformálta.  
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Isten Fényének hajnala 
 
 

Mi történik akkor, ha problémáink támadnak? Meg-
próbáljuk megoldani őket. Ennek érdekében erőfeszí-
téseket teszünk. Sokszor azonban ennek ellenére sem 
szűnnek meg a gondjaink. Ekkor mi történik velünk? 
Ráébredünk, hogy bármit teszünk, nem segít.  

Ne aggódjunk, amikor ilyen időszakon megyünk ke-
resztül! Inkább fürkésszük a hajnalt! Legyünk biztosak 
afelől, hogy el fog jönni a virradat! A Fény ott van az 
alagút végén! Az élet reménnyel teli. 

Sant Rajinder Singh előadása arról szól, hogyan ér-
hetjük el azt a benső állapotot, amelyben a világi élet 
eseményeitől függetlenül minden pillanatunkat betölti 
az örökké tartó boldogság és öröm. 
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Éljünk örök boldogságban! 
 
 

Mindannyian boldogok szeretnénk lenni. Gyermek-
ként és felnőttként egyaránt álmokat szövünk, vágyakat 
kergetünk, amelyektől örömöt, megelégedettséget re-
mélünk. Sok minden szerepelhet azok között a dolgok 
között, amelyektől tartós boldogságot remélünk: autó, 
ház, szép ruha, ékszer, sikeres életpálya, hírnév, elis-
mertség, testi egészség, szerető társ, szép családi élet, 
stb. A  közös ezekben az ábrándokban: szeretnénk, ha 
az örömteli, vidám, felhőtlen állapot örökké tartana.  

Sajnos újra meg újra azt tapasztaljuk, hogy a bol-
dogság tünékeny ebben a világban. Vajon a boldogság 
kék madarát csak a mesében lehet megtalálni? Sant 
Rajinder Singh előadása erre a kérdésre megnyugtató 
választ ad, boldogító irányt mutat. 
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Kommunikáció 
 
 

Hogyan tehetjük mindennapi emberi viszonyainkat 
pozitívvá? Gyerekként a szüleinkkel, rokonainkkal 
vannak kapcsolataink, diákként a barátainkkal és a taná-
rainkkal, dolgozóként a munkatársainkkal. Minden em-
beri érintkezés a kommunikáción alapszik.  

Ezért rendkívül fontos, hogy tanuljuk meg a helyes 
kommunikációt, mert ez az egész életvitelünket befo-
lyásolja. Sajnos, előre programozottan kommunikálunk. 
Tudjuk, mit akarunk mondani, és azt hisszük, már előre 
ismerjük rá a választ. Ám, csak akkor érthetjük meg 
mások problémáit, ha hajlandók vagyunk meghallgatni 
őket.  

Hogyan lehet jobb a kommunikációnk? Mik ennek 
az alapfeltételei? Ebben a derűs hangvételű előadásban 
rendkívül fontos tanácsokat kapunk az igazán szeretet-
teljes kommunikációra. 
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Gyakorlati lépések a boldog spirituális 
életért 

 
 

Ahogy múlik az életünk, minden nap választási 
helyzetekbe kerülünk: Vajon ezt tegyük, vagy azt, erre 
menjünk vagy arra? Sokat nyugtalankodunk amiatt, 
hogy vajon helyesen döntöttünk-e?  

Az emberek többsége, bár a lehető legjobb megol-
dásokra törekszik, mégis rengeteg nehézséggel küszkö-
dik. Vajon miért? Az életünk során állandóan olyan te-
vékenységekbe merülünk bele, amelyek idővel semmi-
vé lesznek.  

Ha valóban boldogok, örömtelik szeretnénk lenni, 
kössük olyasmihez magunkat, ami maradandó! Mi tart 
mindörökké? Sant Rajinder Singh egy nagyon tanulsá-
gos történeten keresztül azt tanácsolja nekünk, hogy ku-
tassunk alaposan az igazság után, szerezzünk róla sze-
mélyes tapasztalatokat! Ehhez vannak bizonyos gyakor-
lati teendőink, amelyekről részletesen szól ez az előadás. 
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Kulcsok a sikeres meditációhoz 1. 
Egy időben egy dolgot! 

 
 

A sikeres meditáció lényegi kérdése: elménk le-
csendesítése. Sant Rajinder Singh olyan egyszerű mód-
szert tár elénk, amely segít abban, hogy jobban meditál-
junk, és így felszárnyalhatunk a spirituális régiókba.  

A figyelmünk összpontosításának technikáját szük-
séges megtanulnunk, vagyis azt, hogy egy időben csak 
egy dologgal foglalkozzunk. Az elme működése meg-
szokásokon alapul. Ha kialakítunk egy szokást, az elme 
követni fogja azt.  

Ezért meditációnk tökéletesítésének egyik kulcsa, 
hogy váljon szokásunkká: egy időben csak egy dolgot 
tegyünk! Így nemcsak a meditációnk javul, hanem ez 
jótékonyan hat életünk minden más területére is. 
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Kulcsok a sikeres meditációhoz 2. 
Éljünk a jelen pillanatban! 

 
 

A meditáció művészetének elsajátításával békét és 
boldogságot találunk a bensőnkben. Ám a legtöbb em-
bert, ahogy meditációhoz készülve behunyja a szemét, 
gondolatok özöne árasztja el. Ezek a múltra vagy a jö-
vőre vonatkoznak. Ezek egyaránt eltérítik, távol tartják 
a figyelmünket attól az iránytól, ahova annak összpon-
tosulnia kellene. Távol tartanak bennünket létezésünk 
valóságától.  

Ezért Sant Rajinder Singh azt tanácsolja, hogy ami-
kor meditálunk, a jelen pillanatra összpontosítsunk. 
Mert ha egy adott pillanatban a múlton van a figyel-
münk, akkor ez a pillanat elszáll. Ha a jelenben a jövőre 
gondolunk, ez a pillanat is tovatűnik. Miként maradha-
tunk a jelen pillanatban? Szükségünk van egy techniká-
ra a múlt és jövő gondolatainak a kezelésére.  

Ezt mutatja be Sant Rajinder Singh ebben az élveze-
tes előadásában. Ha ezt a módszert egész nap alkalmaz-
zuk, vagyis átültetjük a mindennapi életünkbe, akkor a 
meditáció idején valóban az adott pillanatra tudunk 
összpontosítani. 
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Kulcsok a sikeres meditációhoz 3. 
Lelkesedés és szenvedély 

 
 

Fontos felismernünk, hogy spirituális növekedésünk 
a meditációnak köszönhető. Ez a kulcs. Az örömteli és 
sikeres meditáció nemcsak spirituális célunk felé visz 
bennünket, hanem hatalmas erőt ad a mindennapi élet-
hez is.  

Az akadályozó tényező, ha a meditáció az egyik 
mindennapos, fárasztó, mechanikus munkánkká válik. 
Olyanná, mint egy mechanikus folyamat: találunk rá 
időt, leülünk, gépiesen lehunyjuk a szemünket, és úgy 
tűnik, minden mechanikusan megy végbe. Nem élvez-
zük azt, ami történik. Már rövid idő után unalmassá vá-
lik, nincs benne öröm, nem származik belőle boldogság.  

Ezért, ami igazán fontos: találjuk meg a meditáció 
iránti lelkesedésünket és szenvedélyünket. Hogyan ke-
rülhetünk ebbe az állapotba? Sant Rajinder Singh élve-
zetes előadása azokat a segítő tényezőket mutatja be, 
amelyek által egyre fokozódik bennünk a lelkesedés és 
szenvedély, amellyel a spirituális úton előre szeretnénk 
jutni. 
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Az odaadás kapuja 
 
 

Ahogy a fizikai szemünkkel látjuk az anyagi világ 
tárgyait, ahogy a fizikai fülünkkel halljuk a különféle 
hangokat, a lelkünket is megtapasztalhatjuk a benső 
szemünkkel és fülünkkel.  

Létezik egy kapu a lelkünk megismeréséhez, amely 
egyúttal Istenhez kapcsol bennünket. Ez a két szemöl-
dök között és mögött helyezkedik el. A neve: harmadik 
vagy egyszem. Ha ez a kapu nyitott, és megtanuljuk an-
nak technikáját, hogyan találjuk ezt meg, és miként 
menjünk keresztül rajta, akkor választ kapunk a kérdé-
sekre: Kik is vagyunk valójában? Miért születtünk erre 
a világra? Mi az örökkévalóság?  

Ám ez a kapu zárva van. Felmerül a kérdés, hogyan 
nyílhat meg a harmadik vagy egyszem, az odaadás ka-
puja? Ezekre a rendkívül fontos kérdésekre kapunk vá-
laszt Sant Rajinder Singh érdekfeszítő előadásából. 
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Minden kincs bennünk van 
 
 

Annyira megszoktuk, hogy úgy gondoljunk az éle-
tünkre, mint ami fájdalommal telített, hogy csak nagyon 
ritkán vagyunk képesek élvezni a nyugodt és békés pil-
lanatokat. Úgy érezzük, a kezelhetőnél sokkal több a 
teendőnk, és ez stresszt, feszültséget kelt bennünk. A 
megoldást keresve a legtöbb ember úgy véli, hogy a 
gazdagság bizonyára jobbá tenné az életét.  

Az a véleményünk, hogy mások szebb, jobb, értéke-
sebb dolgokkal rendelkeznek, és ha nekünk is meglen-
nének az eszközeink arra, hogy megszerezzük ezeket, 
az életünk rendkívül boldog lenne.  

Sant Rajinder Singh egy, a napi életből vett történe-
ten keresztül világít rá ennek a gondolkodásmódnak a 
hibás voltára, és arra, hol keressük, és hogyan lelhetünk 
rá a végtelen, a soha el nem múló gazdagság, az örök 
boldogság forrására. 
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A Kegy áradása 2006. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

kiemelkedő pillanatai 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant 
Rajinder Singh 2006 folyamán végzett hatalmas spiritu-
ális munkájának néhány kiemelkedő eseménye. Ízelítőt 
kaphatunk a szeretetről és az odaadásról, amellyel a 
Mester szolgálja a spirituális útkeresőket. 
 
- Év végi ünnepi program 2005. Illinois, Oak Brook  
- India, 2006. február 
- Három nap Maharaj Jival Illinois Államban, 2006. 

április 28 – május 1. 
- India, 2006. május 27 – június 1.  
- A 60. születésnapi ünnepség Chicagóban, 2006. au-

gusztus  
- A 23. Nemzetközi Emberi Egység Konferencia, India 

és a 60. születésnapi ünnepség Delhiben, 2006. szept-
ember 19-20. 

- 2006. november 4-5. Salzburg és München 
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Sant Rajinder Singh 
munkásságának első tíz éve 

 
 

Sant Rajinder Singh spirituális küldetése első tíz 
évének kiemelkedő eseményeiből válogatták össze ezt a 
zenés filmet. Az első képeken 1989-ben az akkor negy-
venhárom éves Mestert láthatjuk, amint szeptemberben 
megérkezik Indiába. Majd sorban követi egymást az a 
rengeteg helyszín, ahol Ő spirituális küldetése első tíz 
évében fáradhatatlanul munkálkodott. 

A tanítványainak és az úttal most ismerkedőknek 
egyaránt értékes és szép emlék ez a válogatás. Ha vé-
gignézzük, nemcsak a Mester mosolyát és szeretetét 
visszük magunkkal, hanem a döbbenetet is: mily hatal-
mas munkát végez azért, hogy ráébressze a Vele talál-
kozókat létezésük igazi céljára, isteni küldetésükre, és 
rátegye a lelkeket az Istenhez visszavezető útra. 
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Spirituális élet és odaadás 
 
 

Az elménk nem akarja, hogy megtudjuk, kik va-
gyunk valójában, ezért a külvilágban akarja tartani a fi-
gyelmünket. Ám mi mégis befelé, a benső csendbe tö-
rekszünk. Ezért az elménk akadályokat állít elénk.  

Fontos, hogy legyőzzük ezeket a nehézségeket, mert 
egyébként rejtve marad előttünk az igazi valónk. Sza-
badítsuk meg az elménket a rossz szokásaitól! Amit pa-
rancsszóval nem tudunk elérni, azt szeretettel és gyön-
gédséggel meg tudjuk valósítani.  

Valójában csak akkor értjük meg, hogy mi a szeretet 
és az odaadás, amikor a fényük már ott lobog bennünk. 
Amikor lelkünk minden rárakódott piszoktól, szennytől 
megszabadul, akkor csak sugárzó fényt tapasztalunk 
meg. Ez az üdvösség állapota, ahol nincs más, csupán 
maga a Fény.  

A megtisztulás folyamatát, szép történetekkel szem-
léltetve, egy igazi szakértő, egy gyakorlati spirituális 
szakember magyarázza el nekünk. 
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Tapasztaljuk meg igazi valónkat 
meditációban! 

 
 

Időnként mindenkiben felmerül a kérdés: „Betelje-
sedett az életem?” „Úgy élek, hogy az örömet és bol-
dogságot hoz nekem, vagy pedig az engem körülvevő 
erők uralkodnak rajtam?” Annak ellenére, hogy a tu-
dományos fejlődésnek köszönhetően fizikai, érzelmi és 
mentális szinten sok szenvedéstől megszabadulhattunk, 
mégsem vagyunk igazán boldogok.  

A nagy szentek és misztikusok már megtalálták a 
választ, és módszereket tudnak nekünk is ajánlani. A 
benső csendben megtapasztalhatjuk a lelkünket, az igazi 
valónkat, az isteni részünket. Ez a meditáció lényege. A 
meditációnak nagyon sokféle jótéteményét élvezhetjük. 
Az aggodalom, a különféle félelmek, a harag, a kiáb-
rándultság, a fásultság következtében érzelmi és mentá-
lis nehézségekkel kerülünk szembe. Ezeket is meggyó-
gyítja a meditáció. Vajon hogyan? 

Sant Rajinder Singh előadása a tudós és a misztikus 
szemszögéből egyaránt érdekfeszítően tárja elénk a me-
ditáció módszerét, gyógyító erejét, és azt, hogyan fe-
dezhetjük fel meditációban, kik is vagyunk valójában. 
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Külső és benső béke 
 
 

A modern pszichológia szerint senki sem szereti, ha 
más mondja meg neki, hogy mit kell tennie. Senki sem 
örül annak, ha valaki más meg akarja változtatni. Hiába 
próbálunk másokat átalakítani, csak saját magunkat tud-
juk jobb emberré, békéssé formálni. A szeretet, az 
egyetértés és a béke elérésének előfeltétele, kulcsa az, 
hogy minden egyes ember ráleljen a benső békéjére.  

Az életünk tempója gyors. Manapság állandóan sie-
tünk. Ha tehát felmerül bennünk a kérdés, hogyan lehe-
tünk békések, azt szeretnénk, ha a béke is azonnal meg-
jelenne az életünkben. Ám ezért nekünk kell lépéseket 
tennünk, cselekednünk.  

Az előttünk lévő feladat azonban csak akkor nehéz, 
ha: „Én nem szeretném magamnál kezdeni”, és „Te 
nem szeretnéd magadnál kezdeni.” A béke ugyanis ve-
lünk kezdődik. Hogyan? Erről szól Sant Rajinder Singh 
magával ragadó előadása, amelyet sok érdekes történet 
tesz még színesebbé. 
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Lelkünk egyesülése Istennel 
 
 

Az életünk azt mutatja, hogy különféle szerepeket 
játszunk. Megszületésünk után a gyermekét. Ha felnö-
vünk, akkor többek között a férj vagy a feleség, a nagy-
szülő, a munkatárs, a barát szerepét. Vajon ennyi az éle-
tünk? Vagy van ennél magasztosabb célja is?  

Életünk bizonyos szakaszaiban megkérdezzük 
magunktól: Hogyan is telik az időm? Vajon helyes mó-
don élek-e? Vagy elfecséreltem az időmet, mert olyan 
jellegű tevékenységek foglaltak le, amelyeket most 
visszatekintve értéktelennek találok, mert a rájuk szánt 
idő haszontalannak bizonyult.  

Ha felmerül bennünk a kérdés, hogy mi az élet ér-
telme, akkor elkezdjük keresni a választ az élet és halál 
titkaira. Olyan módszert, tudományos kísérletet szüksé-
ges alkalmaznunk, amely a külső világból a bensőbe 
vezet minket. Ehhez ad világos útmutatást Sant 
Rajinder Singh lebilincselő stílusú előadása. 
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Spirituális tudatosság és 
az élet igazi értelme 

 
 

Az életünkön végigtekintve láthatjuk, hogy mindig 
akad ilyen vagy olyan gond, amellyel szembekerülünk. 
Sok esetben, ha nincs is probléma, mi megteremtjük 
őket. Az elménk szüntelen fecsegése közben megpróbá-
lunk békét és nyugalmat találni önmagunkban. A napja-
inkat úgy töltjük, hogy csupán a külső világra figyelünk. 
Így anélkül múlik el az életünk, hogy felismernénk, mi-
ért vagyunk itt.  

Nem ismerjük fel, hogy mindaz, amire szükségünk 
van, a bensőnkben lelhető fel. Legalább azt kérdezzük 
meg magunktól: Mi a létezésünk célja? Honnan jöt-
tünk? Mi történik a halál idején? Utána vajon hova fo-
gunk jutni? 

Ha elfogadjuk a kihívást, hogy megtaláljuk a választ 
arra, mi van e világon túl, akkor a fizikai eszközeinket, 
lehetőségeinket spirituális tudatosságra kell cserélnünk. 
Ez nagy és szép vállalkozás. Ebben szakavatott veze-
tőnk lehet Sant Rajinder Singh, aki előadásában feltárja 
ennek a csodálatos utazásnak az állomásait. 
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Induljunk el! Érjük el Istent! 
 
 

Nem látni, nem hallani és felejteni – ezek mind jók 
nekünk. Ugyanis, ha nem látjuk meg a fájdalmas dol-
gokat, az jó. Mi a mi igazi problémánk? Az, hogy ész-
revesszük mások hibáit, tévedéseit. Hogyha jó emberek 
kívánunk lenni, rakjuk magunkban rendbe a dolgokat! 
Eldönthetjük, hogy a jövőben nem akarjuk meglátni a 
férjünk, a feleségünk, a gyermekeink a szüleink, a bará-
taink, a munkatársaink hibáit.  

Sokkal több fájdalom kerül a mostani életünkbe az-
zal, ha azon gondolkozunk, ami a múltban történt, ha a 
messzi múltban járunk, mint akkor, ha csak a jelennel 
foglalkozunk. Ha elengedjük, akkor eltűnik a múlt, és a 
hasznunkra fordíthatjuk a jelen pillanatot, amelyben 
nincs ott a múltbeli feszültség, keserűség és szomorúság. 
Mert eltisztítottuk az utunkból.  

Sant Rajinder Singh lenyűgöző előadása azt üzeni 
nekünk: „Arra emlékezzünk, hogy felejtsük el a fájdal-
mas dolgokat!” Akkor békés lesz az életünk. Csak ak-
kor érjük el a benső nyugalmat, ha hozzákezdünk a 
megbocsátáshoz és a felejtéshez. 
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A vadlibák bölcsessége 
 

Nagyon fontos annak megértése, hogy ha egymástól 
elszigetelten éljük az életünket, akkor nem része-
sülhetünk az együttlétből fakadó szinergiából. Amikor 
azonban együttműködünk, azt tapasztaljuk, hogy min-
den nagyon kellemesen alakul, és gyorsan végzünk a 
feladatokkal. 

A tél közeledtével a vadlibák délre igyekeznek, me-
legebb vidéket keresve. Ahogy dél felé repülnek, csapa-
tokba verődnek. V-alakban vonulnak. Elgondolkodtató: 
„Vajon miért repülnek V-alakban? Mi ennek az elő-
nye?”  

Tudományos szempontból az történik, hogy a légör-
vény toló- és húzóereje könnyebbé teszi a madarak 
számára a repülést, így V-alakban nagyobb erőfeszítés 
vagy energia nélkül, gyorsabban repülhetnek. Mi törté-
nik, ha egy vadliba megsebesül, megbetegszik, vagy 
belefárad az élen repülésbe? Milyen tanulságokat von-
hatunk le e madarak viselkedéséből a saját életünkre?  

Sant Rajinder Singh előadásából - a Természet 
Anyánktól vett példa segítségével - ezeken a kérdé-
seken kívül arra is választ kapunk, hogy az együttmű-
ködés, egymás támogatása hogyan segíthet bennünket a 
spirituális úton. 
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Ne aggódj! 
 
 

Gyakran tapasztaljuk, hogy életünkben mindenfelől 
problémák jelentkeznek. Megbetegszik valaki a család-
ban; úgy tűnik, hogy csak nekünk vannak anyagi gond-
jaink; nagy nehézséget jelent az együttélés a szomszéd-
sággal; vagy a munkahelyünkön nem élhetünk az álta-
lunk remélt, legjobbnak tartott előmeneteli lehetősé-
gekkel. Ilyen vagy olyan okból örökké aggódunk. 
Nyugtalanít, ha a dolgok valamilyen módon történnek, 
és az is, ha nem úgy alakulnak.  

Nagyon érdekes tény, hogy az aggodalmaink nem 
söprik el a gondokat. Fontos megértenünk, hogy miért 
aggodalmaskodunk. Ugyanis mindannyian állandóan 
ezt tesszük. Vajon miért? 

Ha megértjük az okát, könnyebben tudunk megbir-
kózni a nehézségekkel. Sant Rajinder Singh lenyűgöző 
előadásában szemléletes és vidám példák segítségével 
mutatja meg az aggodalmak tengeréből kivezető utat. 
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Éljünk időtlenségben! 
 
 

A tennivalók csapdájában vergődünk, mert úgy 
érezzük, hogy ezt is, azt is, amazt is el kell végeznünk. 
Az életünkben az igazi nyomás, a feszültség abból fa-
kad, hogy úgy érezzük, ez mind kötelességünk. Haj-
szoljuk magunkat, de közben ott a hátsó gondolatunk, 
hogy miként tudnánk ezek elől megszökni. Vajon mi-
ként hat ránk az idő?  

A tapasztalataink szerint mindig a múltban van a fi-
gyelmünk, mivel bizonyos dolgokra emlékszünk a 
múltból, és azon töprengünk, hogy ami történt, vajon jó 
vagy rossz hatással van-e a jelen pillanatra. A másik 
irány, amerre a gondolataink fordulnak, a jövő. Nyugta-
lanít bennünket, hogy mi fog történni. A múlt és a jövő 
töri meg a nyugalmunkat és a boldogságunkat. 

Miért kérik tőlünk a szentek azt, hogy tartsuk a fi-
gyelmünket a jelen pillanatban? Miként hasznosíthatjuk 
azt a legjobb módon? Hogyan élhetünk az időtlenség 
állapotában? Sok érdekes történet keretében ezekre a 
fontos kérdésekre ad választ Sant Rajinder Singh elő-
adása. 
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A Kegy áradása 2005. – III. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

emlékezetes pillanatai 
 
 

DVD III.: Vegetáriánus Fesztivál – a Misztika 14. Vi-
lágkonferenciája Delhiben – indiai utak 
 

Sant Rajinder Singh 2005. évi utazásainak emlé-
kezetes pillanatai látványos és megragadó képekben tá-
rulnak elénk.  

Csodaszép természeti tájakat láthatunk abból a 
környezetből, ahol a Mester előadásokat, meditációs 
összejöveteleket tartott (Oak Brook 2004, London, Du-
bai, India, Szingapúr, Németország, New York, Florida, 
Puerto Rico, Dominikai Köztársaság, Svájc, Veggie 
Fesztivál, a Misztika 14. Nemzetközi Világkonferenciá-
ja, indiai körút).  

Boldog emberi arcok tűnnek elénk, amelyeken 
visszatükröződik az a szeretet, amelyet a Mesterrel való 
fizikai kapcsolatban és meditációban éltek át. 
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Emlékezés a Szeretett Lényre 
 
 

Részletek Hazur Baba Sawan Singh spirituális munkás-
ságáról 
Részletek Sant Kirpal Singh munkásságáról, életképek 
- Részletek a „Sun Seed” című filmből 
- 1967. Kashmir 
- India 
- Kirpal, a Próféta 
- Szeretett Kirpal 
- Kirpal, Kirpal: részletek az 1972-es világkörüli útról 
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A Mesterek képtára 1. 
 
 

A Mesterek képtára 1. két DVD-t tartalmaz. Az egyik 
eredeti méretű képekből áll, a másik válogatott képek-
ből álló zenés összeállítás. 
A képek a következő kiemelkedő események emlékét 
őrizték meg:  
- 2006. augusztus 15-én Münchenben 

„előszületésnapi” ünnepség Mesterrel.  
- 23. Nemzetközi Emberi Egység Konferenciája 

(IHUC), India (2006.szeptember 13-20.) 
- A Mester 60. születésnapi ünnepségei 
- Év végi ünnepi programok Mesterrel a floridai Or-

landóban (2006. december 27 – 2007. január 2.) 
- A 16. Emberiség Egysége Nemzetközi Konferencia, 

India (2007. február 4-6.) 
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A lélek évszakai: Nyár 
 
 

Ahogy évről évre megfigyeljük az életünket, láthatjuk, 
hogy a különböző évszakok váltják egymást. Az év-
szakok nagy hatással vannak az életvitelünkre. A leg-
többünk nyáron megy szabadságra. Ez az ellazulás, a 
pihenés, a kikapcsolódás, a szerelem ideje. Nem va-
gyunk az idő rabjai. 
A léleknek is vannak évszakai. A nyár a kezdet. A lel-
künk nyara idején az Úrral voltunk. Szüntelen boldog-
ságban, egységben, időtlenségben léteztünk, és Atyánk 
szeretetében fürödtünk.  
Ebből a magával ragadó előadásból gyönyörű kép tárul 
elénk az örök Otthonunkról, és arról, milyen állapotban 
volt a lelkünk, mielőtt nekivágott az Isten által megte-
remtett mindenségbe vezető utazásának. 
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Miért meditáljunk? 
 
Sokat segít, ha a bajban Istenre gondolunk, mert ol-

talomban részesülünk. Ám a lehető legtöbbször kellene 
Istenre gondolnunk. Ha nem megfelelő módon szemlél-
jük az életet, és a figyelmünk megragad a mindennapok 
fizikai, mentális és érzelmi területén, akkor folyton az 
itt megjelenő problémákkal viaskodunk. Ezért nagyon 
fontos, hogy tisztán lássuk, mi történik velünk valójá-
ban. Nagyon sokan felismerték, megtapasztalták már a 
meditáció sokféle, fizikai szintű jótéteményét. Ezekről 
Sant Rajinder Singh azt mondja, hogy a meditáció mel-
léktermékei. A kérdés, amelyet ez az előadása nagy 
részletességgel elemez: „Elsősorban miért meditál-
junk?”  

Az emberi születéssel mindegyikünknek lehetősége 
nyílik Isten felismerésére. Ám több milliárd ember szü-
letése pillanatától a fizikai halálig végigkínlódja az éle-
tét, anélkül, hogy felismerné annak valódi küldetését: a 
kiszabadulást az életek és halálok körfolyamatából, 
hogy a lelkünk újra belemerülhessünk a Forrásba, 
ahonnan származik. Így elérhetjük az elmúlhatatlan bé-
ke, öröm és boldogság állapotát. Az előadásból választ 
kapunk arra a kérdésre: „Miként segít mindebben a 
rendszeres napi meditáció?” 
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Boldog pillanatok 
 
 

Sant Rajinder Singh 2005. október 30-31-én 
Mannheimbe látogatott. Ez a különleges hangulatú 
DVD a Vele töltött idő sok szép jelenetét, gyönyörű pil-
lanatait őrzi meg: találkozásait a satsangiakkal, a helyi 
központ meglátogatását. Az előadásából is megismerhe-
tünk néhány nagyon érdekes részletet, többek között 
egy történetet is. 
 
Az előadást követően a Mester biztatta a hallgatóságát, 
hogy ha spirituális jellegű kérdés merült fel bennük, 
nyugodtan tegyék fel. Ezekből négy nagyon érdekes 
kérdésre adott válaszát ismerhetjük meg ezen a DVD-n.
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A lélek évszakai: Ősz 
 
 

Az évszakok folyamatosan változnak. A nyarat felváltja 
az ősz, a tél, majd a tavasz. A nyár a függetlenség, a 
szabadság, az öröm, a szórakozások ideje. A lelkünk 
számára ez az az idő, amikor Istennel van. Ahogy ősz-
szel vissza kell zökkennünk az idő, a vég nélküli teen-
dők, a napi hajtás világába, a lelkünk számára az ősz 
azzal érkezett el, hogy elhagyta Sach Khandot, az Isteni 
Lakhelyét, hogy szétnézzen a teremtésben. 
Hogy ragadt meg a lelkünk a lélekvándorlás kerekében? 
Milyen állapotba került az alsóbb világokban? Miért 
vált nagyon nehézzé a hazatérésünk Istenhez? Sant 
Rajinder Singh előadása emlékezetes történeteken ke-
resztül adja meg a választ ezekre a kérdésekre, és meg-
mutatja a lelkünknek a nyárba, vagyis az örök Otthoná-
ba való visszatérése módját is. 
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Sant Rajinder Singh utazásai Afrikában 
1994/1995 

 
 

Sant Rajinder Singh 1994. december 18 és 1995. ja-
nuár 13. között Afrikába látogatott. Minden helyszínen 
satsangokat, kérdés-felelet programokat és beavatást 
tartott.  
A meglátogatott országok: 

- 1994. december 18-24. Kamerun 
- 1994. december 25-27. Elefántcsontpart 
- 1994. december 28 -1995. január 6. Ghána 
- 1995. január 7-13. Nigéria 
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Találkozz Istennel a bensőben! 
 
 

1. Találkozz Istennel a bensődben! 
2. Te vagy Isten temploma 
3. A béke veled kezdődik 
4. Mélyebb, mint az óceán 
5. Földi mennyország 
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Sant Rajinder Singh, a tudós és misztikus 
 

A Spiritualitás Tudománya, amelyet Sant Darshan 
Singh hívott életre, vallások felett álló, jótékonysági, az 
emberiség egységéért fáradozó nemzetközi közösség 
(ötvennél több országban 1500 központtal). Több mint 
50 nyelven jelentetünk meg könyveket, folyóiratokat, 
videó- és hangkazettákat. Célunk: a Sant Mat, más né-
ven Surat Shabd Jóga ősrégi szent Tudásának ingyenes 
továbbadása, ahogyan azt Sant Rajinder Singh, Sant 
Darshan Singh, Sant Kirpal Singh, Hazur Baba Sawan 
Singh és valamennyi korábbi Mester mindig is tanította. 
A Spiritualitás Tudománya lehetőséget kínál az embe-
reknek, hogy megtanulhassák a meditáció művészetét, 
tapasztalhassák személyiségük jobbá formálódását, el-
érjék a benső békét, amelyből kibontakozhat a külső 
béke és az emberiség egysége. 

A tanítás lényege: Találjuk meg életünk legmagasz-
tosabb értelmét, azaz önvalónk felismerését és az Isten-
nel való egységet! Egyszerű, gyors, tudományos alapo-
kon nyugvó meditációs gyakorlattal átléphetjük a test-
tudatot. Ekkor Isten Fényére és a Szférák Zenéjére 
összpontosítjuk a figyelmünket. Az útkereső saját benső 
tapasztalatot kap az anyagon túli világról. Mélyreható 
békét és boldogságot talál.  

SM-033 
 

Áradó Kegy 
Sant Rajinder Singh 2004. évi 

utazásainak emlékezetes pillanatai 
 
 

Sant Rajinder Singh 2004. évi utazásainak emléke-
zetes pillanatai látványos és megragadó képekben tárul-
nak elénk.  

Csodaszép természeti tájakat láthatunk abból a kör-
nyezetből, ahol a Mester előadásokat, meditációs össze-
jöveteleket tartott (Miami, Trinidad, Chicago, perui 
körút, Delhi, Bowling Green, meditációs óceánjáró ha-
jóút, New York); és boldog emberi arcok tűnnek elénk, 
amelyeken visszatükröződik az a szeretet, amelyet a 
Mesterrel való fizikai kapcsolatban és meditációban él-
tek át. 
 
Miami - Trinidad - Oak Brook - Lima - Cusco - Machu 
Picchu - Iquitos - Piura Arequipa - India (február-
március) - Bowling Green Camp – Meditációs hajóút - 
Amitiville Center avatás - India (szeptember-november) 
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A Kegy áradása 2005. – I. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

emlékezetes pillanatai 
 
 

DVD I.: Oak Brook - London, Dubai, India 
India – Szingapúr - Németország 
 

Sant Rajinder Singh 2005. évi utazásainak emléke-
zetes pillanatai látványos és megragadó képekben tárul-
nak elénk.  

Csodaszép természeti tájakat láthatunk abból a kör-
nyezetből, ahol a Mester előadásokat, meditációs össze-
jöveteleket tartott (Oak Brook 2004, London, Dubai, 
India, Szingapúr, Németország, New York, Florida, Pu-
erto Rico, Dominikai Köztársaság, Svájc, Veggie Fesz-
tivál, a Misztika 14. Nemzetközi Világkonferenciája, 
indiai körút); és boldog emberi arcok tűnnek elénk, 
amelyeken visszatükröződik az a szeretet, amelyet a 
Mesterrel való fizikai kapcsolatban és meditációban él-
tek át. 
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A Mesterek képtára 2. 
Mesterút 2007.11.01-06. 

 
 

A Mesterek képtára 2. két DVD-t tartalmaz. Az egyik 
eredeti méretű képekből áll, a másik válogatott képek-
ből álló zenés összeállítás. 
A képek a Mester látogatásának következő helyszínei-
ről őriztek meg emlékeket: 
- Budapesti Kertészeti Egyetem 
- Budapesti Kongresszusi Központ 
- Révkomárom (Komárno) 
- Lábatlan 
- Nyíregyháza, rektori fogadás 
- Nyíregyházi vacsora 
- Nyíregyháza, Főiskola 
- Nyíregyháza, Rajinder Meditációs Központ 
- Szeged, megérkezés, találkozók 
- Szegedi Egyetem - előadás 
- Szegedi vacsorák 
- Szeged, Piarista Gimnázium 
- Szeged, satsang ház 
- Képek a satsangiakról 
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Sant Darshan Singh 

Az igazi életbiztosítás 
 
 

Mindannyian tudjuk, hogy egy napon meg kell hal-
nunk. Látjuk, ahogy a környezetünkből eltávoznak az 
emberek. Ennek ellenére nem gondolkodunk el azon, 
hogy egy napon értünk is üzennek. Viszont a váratlan, 
nehéz helyzetektől nagyon szeretnénk megóvni, be 
akarjuk biztosítani magunkat, ezért hatalmas összeget 
költünk a biztonságunk megőrzésére. De vajon helyet-
tesíthető-e egy ember, ha meghal? Egy életbiztosítás 
nem védi meg az illetőt a haláltól, csupán azok számára 
nyújt előnyt, akiket hátrahagy, vagyis a családjának, a 
rokonainak.  

Mivel a halál elkerülhetetlen, a szentek szerint idő-
ben gondoskodnunk szükséges az életünk bebiztosításá-
ról. A világi biztosítás a halálunkig szól. Az örök életre 
szóló biztosítást, amely egyedül a szent Ige, a Naam 
ajándéka, kizárólag egy élő, tökéletes Mester képes 
megadni nekünk. 

Sant Darshan Singh, a nagy költő-szent New York-i 
televíziós beszélgetése és Az igazi életbiztosítás című 
előadása érdekfeszítően, történetekkel fűszerezve szól a 
mindörökre tartó védelemről.  
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Sant Darshan Singh 
Kérdés-felelet 

 
 

Ez a beszélgetés Sant Darshan Singhgel 1983-ban, a 
második világkörüli útján, New Yorkban folyt le.  

Rendkívül fontos, sokakat foglalkoztató kérdésekre 
ad választ a Mester, mint például: Mi a Mesterek külde-
tése; miben különbözik a Surat Shabd Jóga ösvénye 
más utaktól; a spirituális fejlődésünk segít-e bennünket 
a világi munkánkban; hogyan tudhatjuk meg, hogy van-
e élet a halál után, miként tapasztalhatjuk meg az igazi, 
soha el nem múló boldogságot? 

Sokszor felvetődő kérdés, hogy vajon az önfelisme-
rés útját követve miként tehetünk eleget világi feladata-
inknak, családi kötelezettségeinknek is. Sant Darshan 
Singh a „pozitív misztika” elnevezést használja erre az 
életvitelre, és ennek jelentését szintén kifejti a beszélge-
tés során. Az is gyakori kérdés, hogy miből tudhatja va-
laki, hogy ki a valódi Mester, melyik az igazi út? Sant 
Darshan Singh egyszerű, világos és meggyőző válaszo-
kat ad mindezekre a kérdésekre. 



 

SM-038 
 

Összefoglaló 
Sant Rajinder Singh 

munkásságáról 
 
 

Sant Rajinder Singh nemzetközileg elismert spiritu-
ális Mester, meditációs szakember, tanító. Földkörüli 
útjai során nagyon hatékony és egyszerű meditációs 
technikát tanít. Ő abban hisz, hogy a meditáció nem-
csak a személyes benső békéhez és spirituális beteljesü-
léshez segít hozzá, hanem egyben kulcs a világbéke 
megteremtéséhez is.  

Tanítása szerint: „A béke bennünk van. Ha nem for-
dulunk befelé, nem találjuk meg a békét, és mindaddig, 
amíg nem lelünk rá a békességre a bensőben, azt nem 
érhetjük el a külső világban sem." 

Ez a hindi és magyar nyelvű valamint angol felirat-
tal is megtekinthető DVD átfogó képet nyújt a Surat 
Shabd Jóga e nagy Mesterének munkásságáról. 
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Isteni kaland 
 
 

A legtöbb ember azért látogat el egy vidámparkba, 
mert a különféle szórakoztató játékok, körhinták, vízi 
siklók, csúszdák, elvarázsolt kastélyok szívdobogtató 
élvezetet, nagy mulatságot kínálnak. Felülünk egy szer-
kentyűre, és azon olykor felfelé emelkedünk, máskor 
szuperszonikus sebességgel zuhanunk lefelé, utána hir-
telen megállunk, majd fejtetőre fordulunk, és ez mind 
újabb hatalmas sikolyokat, remegő izgalmat vált ki be-
lőlünk.  

Ám ha ezekre az élményekre később visszagondo-
lunk, rájövünk, hogy e tovasuhanó pillanatokban csak 
röpke időre éltünk át valami borzongató örömöt.  

Létezik azonban egy isteni kaland, amely során a 
lelkünket és Istent fedezzük fel, és amely mindezeknél 
sokkal izgalmasabb vállalkozás, és örökké tartó boldog-
ságot nyújt. Hogyan érhetjük ezt el? Erről szól Sant 
Rajinder Singh előadása. 
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Tárjuk ki a szívünket Isten előtt! 
 
 

Bármerre járunk a világban, akármilyen tevékeny-
séget folytatunk, két társ közül választhatunk: az el-
ménk és Isten is lehet az. Az elménknek számtalan for-
télya, rengeteg módszere van, amelyekkel le tud kötni 
bennünket. Eközben pedig elrabolja a legértékesebb 
portékánkat, az időnket, és elfecsérli azt. Isten rendkí-
vül udvarias, nagyon előzékeny. „Ezt a személyt lefog-
lalja az elme és az ego. Hagyom, nem zavarom meg 
őket” – mondja. 

Sok-sok élettartamon keresztül türelmesen várako-
zik, mielőtt végre betérhet valakihez. Ha kitárjuk előtte 
a szívünket, akkor Ő helyet foglal benne, és tündöklő 
Fénybe borítja azt. Ahol a Fény, ott nincs többé sötétség, 
ott a megvilágosodás. Sant Rajinder Singh számos érv-
vel és példázattal alátámasztva, azt tanácsolja, hogy a 
saját boldogságunk érdekében ne késlekedjünk, tárjuk 
szélesre szívünk kapuját Isten előtt. 
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Ne habozz! Meditálj! 
 
 

Ha eddig nem ment jól a meditáció, vagy nem is fog-
tunk hozzá, ha bármilyen okból nem ültünk csendben, 
nem fordultunk a bensőbe, íme, most itt van egy új 
mantránk: „Ne habozz! Meditálj!” Ugye, nem akarunk 
tovább tétovázni? Ugye, meg tudjuk ezt tenni? A medi-
táció nehéznek tűnik, noha már megszokottá, széles 
körben elterjedtté vált. Bár ez az egyik legkönnyebb do-
log az életben, mégis mindig találunk kifogásokat arra, 
hogy miért ne csináljuk. Sokszor mondjuk: Ó, olyan el-
foglalt vagyok!” „Meg kell csinálnom ezt!” „Majd me-
ditálok, csak előbb végzek ezzel a dologgal”, és a medi-
táció elmarad. Mi segít ezen a helyzeten? Sant Rajinder 
Singh előadása egy érdekes történet keretében adja meg 
a választ, hogy ne felejtsük el, mennyire fontos a moti-
váció. 



 

SM-042 
 

Vedd számba az áldásaidat! 
 
 

Hatalmas bölcsesség és tisztánlátás sűrűsödik bele 
egy előadás kereteibe. Egy tökéletes szent látásmódja. 
Annak, aki ezt figyelmesen, csendes elmével és nyitott 
lélekkel végighallgatja, lehetősége nyílik arra, hogy 
másként lássa az életét, sőt magát a teremtést. 

Tisztelet és megbecsülés övezi a kutatókat, a felfe-
dezőket, az újítókat, akik valamit feltaláltak, valamilyen 
törvényszerűségre rájöttek. De hányan gondolnak annak 
a Lénynek az intellektuális nagyságára, aki mindezt fel-
állította, működésbe hozta? Az egész teremtés a má-
sodperc töredéke alatt jött létre. Az Úr áldása, hogy 
mind itt lehetünk.  

Sant Rajinder Singh tanácsa az, hogy évente ne csak 
egyszer, Hálaadás Napján mondjunk köszönetet Isten-
nek, hanem az év minden napján gondoljunk Őreá. 
Csak arra emlékezzünk, ami jó, és felejtsük el azt, ami 
rossz, pontosabban, amit rossznak vélünk, ami egyéb-
ként szintén a javunkat szolgálja! 

 

SM-043 
 

Utazzuk be a Szeretet Óceánját! 
 
 

Amikor a figyelmünk belemerül a fizikai világ által 
végtelen változatosságban kínált tevékenységekbe, ak-
kor magával ragad bennünket a káprázat világa. Ez 
olyan, mintha a szomorúság tengerén hajóznánk. Az 
elmével utazás ugyanis fájdalomhoz és bánathoz vezet. 
Az elme társasága végül mindig gondot okoz nekünk. 
Szenvedést, szomorúságot, aggodalmat, feszültséget 
kelt bennünk, és olyan helyzeteket teremt, amelyeket 
nehezen tudunk kezelni.  

Kapálózhatunk a szomorúság tengerében, és lubic-
kolhatunk az üdvösség Óceánjában is. Az életet így is, 
meg úgy is élhetjük. Mi magunk teremtjük meg ma-
gunknak a bánat vagy a boldogság állapotát. Arra van 
szükségünk, hogy az Úr pártfogásában éljünk. Az Ő ol-
talma mindig jelen van, de mi nem ismerjük fel azt. Ez 
a mi problémánk.  

Nagyon fontos a helyes megértés. Hogyan lehetünk 
mindig Isten társaságában? Sant Rajinder Singh előadá-
sa sok vidám történet keretében ad választ arra, hogyan 
utazhatjuk be Istennel a Szeretet Óceánját. 

 

SM-044 
 

A Mesterek képtára 3. 
2007.09 – 2008.02. 

 
 

A Mesterek képtára 3. két DVD-t tartalmaz. Az egyik 
eredeti méretű képekből áll, a másik válogatott képek-
ből álló zenés összeállítás. 
A képek a következő helyszíneken készült kiemelkedő 
események emlékét őrizték meg: 
- 2007.09-10. Konferencia és születésnapi ünnepségek 

Delhiben 
- 2007.10.31. Frankfurt-Offenbach  
- 2007.12. Chennai 
- 2008.01.01-02. Mumbay 
- 2008.01. Delhi 
- 2008. 01. A „Lori” ünnepi eseményei 
- 2008.02. Konferencia és Kirpal-ünnepség Delhiben 

 

SM-045 
 

Tedd gazdaggá az életedet meditációval! 
Budapest, 2007.11.02. 

 
 

Különböző dolgok beteljesülésére vágyunk, és azt 
reméljük, ha a vágyaink teljesülnek, akkor békésen, 
boldogan fogunk élni. Ám soha nem érünk a kívánsága-
ink végére. A legtöbbünk nem boldog. Lehet, hogy va-
laki kiváló sportoló, művész, nagyon gazdag, intellek-
tuálisan nagyon fejlett, de mégsem megelégedett. Mi-
ért? Mert azt szeretnénk, ha a dolgok a mi akaratunk, a 
mi elképzeléseink szerint alakulnának.  

Az élet azonban állandó változásban van, sok várat-
lan eseményt, fordulatot tartogat számunkra. Mindany-
nyiunk életében vannak nehézségek, amelyekkel meg 
kell küzdenünk. Mi tesz képessé bennünket arra, hogy 
benső harmóniával fogadjuk mindazt, amit az élet elénk 
hoz?  

Sant Rajinder Singh tanácsa az, hogy keressük azt, 
ami tartós, örök, megváltoztathatatlan. Az előadása fel-
tárja előttünk az ide vezető utat. 



 

SM-046 
 

Meditálj, hogy stresszmentes legyen 
az életed! 

Nyíregyháza, 2007.11.03. 
 
 

A stressz azért van jelen az életünkben, mert min-
denki mástól különbözőnek tartjuk magunkat, és má-
soknál különbek szeretnénk lenni. Versengünk egymás-
sal, és közben nem ügyelünk az általunk használt esz-
közökre, módszerekre. Nem törődünk vele, ha keresz-
tülgázolunk valakin, eltaposunk valakit, mert a legjob-
bak akarunk lenni.  

Elképzelhetjük, hogy ha mindenkit ez a szándék ve-
zet, ez mennyi ütközést okoz. Mindent nagyon rövid 
idő alatt akarunk elérni, nehogy mások elkaparintsák a 
dolgokat előlünk, és ez rengeteg feszültséget kelt ben-
nünk. Állandó nyomás alatt élünk. Nem tanultuk meg 
az ellazulás technikáját. A test börtönében élünk, amíg 
a Mester meg nem tanít arra, hogyan szabaduljunk meg 
az összes feszültségtől, és miként emelkedjünk a fizikai 
testtudat fölé. 

Sant Rajinder Singh az összetett kéz szemléletes 
példáját vezeti végig az előadásán, ezen keresztül ma-
gyarázva el, hogyan válhat stresszmentessé az életünk. 

 

SM-047 
 

Fedezd fel a spirituális régiókat 
a bensődben! 

Szeged, 2007.11.05. 
 
 

Sant Rajinder Singh egy érdekes történettel magya-
rázza el: annyira hosszú ideje élünk az érzékszerveink 
szintjén, hogy nem hiszünk a fizikai világon túli léte-
zésben. Ha valaki ilyesmiről beszél nekünk, a legtöb-
bünk válasza az: „Léteznének benső régiók? Ugyan 
már! Ez őrültség! Lehetetlenség!” Miért vélekedünk 
így? Mert úgy érezzük, hogy hatalmas az intellektusunk, 
mindent tudunk.  

Éjjel-nappal ugyanazokat a rutinszerű dolgokat tesz-
szük. Az életünk mindaddig az emberek túlnyomó 
többsége által követett séma szerint folyik, amíg el nem 
érkezik hozzánk a Fény, hogy felébressze a lelkünket, 
az igaz valónkat. Ekkor vágyódás, olthatatlan szomjú-
ság támad bennünk, hogy megkeressük minden szeretet 
Forrását, amelyből származunk, hogy oda visszatérve, 
szomjunkat olthassuk.  

Sant Rajinder Singh magával ragadó előadása a lé-
lek ébredésének és hazatérésének folyamatát tárja elénk. 

 

SM-048 
 

A meditáció gyógyító ereje 
Komárno, 2007.11.06. 

 
 

Hogyan tudunk ebben a feszültségekkel, stresszel 
teli modern korban enyhülést, nyugalmat találni? Vajon 
képesek vagyunk-e ellazulni, és az időtlenség állapotá-
ba kerülni? Vagy pedig csak ide-oda rohangálunk? Ál-
landóan azon töprengünk, hogy ez a dolog miért történt 
meg, amaz pedig miért nem.  

Szüntelen aggodalomban élünk a tanulmányaink, 
a munkánk, gyermekeink felnevelése, az anyagi helyze-
tünk, az egészségi állapotunk miatt. Azon rágódunk, 
milyen lesz a gyermekeink élete, ha felnőnek, hogy ala-
kul a saját egészségi és anyagi helyzetünk idős korunk-
ban. Eközben a jelen pillanat, ez a hatalmas ajándék, 
elvész. Miként fordíthatjuk ezt a kincset a legnagyobb 
javunkra?  

Sant Rajinder Singh előadása – sok történettel – 
erre az alapvető fontosságú kérdésre ad választ. 

 

SM-049 
 

Az igazi tanítvány szeretete 
 
 

Közülünk nagyon sokan fordulnak a Mesterhez érzelmi, 
kapcsolati problémákkal, amelyek a családi, a satsangi, 
a munkahelyi vagy a szomszédjaikkal való viszonyaik-
ban jelentkeznek. A Mester tanácsokkal lát el bennün-
ket. Ám ahelyett, hogy ezekre figyelnénk, csodákat vá-
runk Tőle: „Itt a problémám! Kérlek, tüntesd el!” 
Ahogy azonban spirituálisan fejlődünk, ráébredünk, 
hogy a Mester több mint egy fizikai lény. Ez a felisme-
rés akkor születik meg bennünk, ha meditálunk, ha spi-
rituális utazást teszünk. Fokozatosan tudatosul bennünk, 
hogy mi valójában a Mestererő, és ennek az Erőnek a 
mindentudása is világossá válik előttünk. Ettől a látás-
módunk megváltozik. Megszűnik a folytonos kéregeté-
sünk, hiszen tudjuk, hogy a Mestererő mindentudó, és 
minden szükséges és lehetséges segítséget megad ne-
künk. Milyen az igazi tanítvány, Isten odaadó szerető-
jének a szeretete?  Ennek titkait tárja elénk Sant 
Rajinder Singh rendkívül szép és nagyon elgondolkod-
tató előadása. 



 

SM-050 
 

Meditációs beszélgetések 
a Kirpal Baghban 

2008. február 
 
 

Sant Rajinder Singh indiai tartózkodása során, a hét 
öt estéjén történetekkel fűszerezett satsangokat tartott a 
spiritualitás különféle aspektusairól, majd meditációba 
helyezte a sangatot. Ezekből ismerkedhetünk meg két 
nagyon érdekes témájú esti beszélgetéssel.  

2008. február 15-én a Mester a mindennapi életből 
vett számos példával alátámasztva, arról az általános 
tendenciáról beszélt, hogy a saját hibáinkért mindig má-
sokat okolunk. Arra ad tanácsot, hogy a panaszkodás 
helyett, hogy nincsenek meditációs tapasztalataink, mik 
a teendőink, ha előre szeretnénk jutni a spirituális ösvé-
nyen.  

Február 16-án a rítusok hiábavalóságáról és az ok-
kult erők alkalmazásának komoly veszélyeiről beszélt. 

 

SM-051 
 

Akbár és Birbál történetek – rajzfilm 
 
 

A mogul (arabul: mongol) dinasztia a 16-18. század között 
uralkodó muzulmán dinasztia volt. A mogulok kivételes tehet-
ségű uralkodói két évszázadon és hét nemzedéken át sikeresen 
irányították India nagy részét, és kiválóan működő államigazga-
tást építettek ki. Mind a hindukat, mind a muzulmánokat integ-
rálni kívánták az egységes indiai államba. Az 1556-1605 között 
uralkodó Akbár, a legnagyobb mogul császár, különleges tehet-
ségű személyiség volt. Észak-Indián kívül Közép-India nagy 
részét is elfoglalta, ám igyekezett megbékíteni hindu alattvalóit, 
ezért sokan vezető tisztséget töltöttek be a hadseregben és a 
kormányzatban. Az Akbár által létrehozott politikai, közigazga-
tási és katonai szervezet tette lehetővé, hogy a birodalom a kö-
vetkező másfél évszázadban fennmaradjon. 
Raja Birbál (1528-1586) a mogul udvar messze földön híres, 
bölcs tanácsadója volt. Számos nagyon népszerű történet ma-
radt fenn arról, miként oldotta meg azokat a különleges helyze-
teket, amelyekkel az alattvalók az uralkodóhoz fordultak az 
igazság kiderítése érdekében, vagy amelyekkel az uralkodó tette 
próbára az udvari tanácsadóit. 
Ezen a DVD-n 15 történettel ismerkedhetünk meg rajzfilm for-
májában. A történetek 8-10 éves kortól kezdve az egész felnőtt 
korosztálynak kellemes élménnyel és sok tanulsággal szolgál-
nak. 

 

SM-052 
 

Spirituális kincsek 
Interjúk Sant Rajinder Singhgel 

 
 

Sant Rajinder Singh a New York-i LOBO TV ven-
dégeként számos, spirituális témájú kérdésre válaszolt, 
amelyek az úttal ismerkedőkben és azon járókban fel-
merülnek.  

Az interjúban elhangzó kérdések közül néhány: Ho-
gyan készülhet fel a test és az elme „hajója” az isteni 
szeretet megtapasztalására? Mi a gyógymód az elménk 
kísértései, Istentől eltérítő törekvései ellen? Az imáink 
meghallgatást nyernek? Mit tegyünk, ha úgy érezzük, 
hogy hiába kérünk segítséget, azt nem kapjuk meg? Ek-
kor ugyanis elveszítjük a hitünket, sötéten látjuk a dol-
gokat, sivárnak érezzük az életünket. Hogyan kerüljünk 
ki az ilyen állapotból? 

Minden rossz, ami bennünket ér, karmikus büntetés? 
Hogyan kaphatjuk meg Isten kegyét és irgalmát? A Gu-
ru valóban átveszi a tanítványai karmáját? Hogyan ér-
hetjük el a harmóniát, a békességet ebben a zaklatott, 
feszült világban? Mi ebben az oktatás szerepe? Miért 
nélkülözhetetlen az isteni szeretet személyes megta-
pasztalása? 

 

SM-053 
 

Sant Darshan Singh munkásságának 
kiemelkedő eseményei 1. 

 
 

Ezen a zenés összeállításon Sant Darshan Singh 
küldetésének néhány különleges, emlékezetes részletét 
láthatjuk. Darshan Mester négy világkörüli utat tett, 
amelyek légköréről csodálatos ízelítőt nyújtanak azok a 
jelenetek, amelyeken a Mester személyes találkozásait, 
és a gyermekekkel való végtelenül szeretetteljes kap-
csolatát örökítették meg.  

Sok közeli felvételen gyönyörködhetünk a Mester 
darshanjaiban. A befejező képsorok életének utolsó he-
teiben készültek. A fizikailag már gyenge, lassú mozgá-
sú Mester változatlan erővel és gyöngéd mosollyal 
árasztotta a szeretetét minden Vele találkozóra. 

 



 

SM-054 
 

A meditáció kulcs Istenhez 
 
 

Vajon csak ez a test vagyunk? Az arc, amelyet a tü-
körben látunk? Csupán a nemzés, a családalapítás, a 
gyermekeink felnevelése a célunk, míg egy napon az-
után elmegyünk innen? Ennyi lenne az életünk? Vajon 
az anyagi javak felhalmozása, egy jó pozíció, a vágyott 
életszínvonal elérése az ittlétünk értelme? Vagy az em-
beri lét egyéb lehetőségeket is kínál számunkra?  

Sant Rajinder Singh előadása választ ad mindezekre 
a kérdésekre, miközben a tudós és a misztikus szem-
szögéből kifejti, miért különleges lehetőség a lélek 
számára az emberi testbe születés. Rávilágít, hogy nem-
csak a fizikai világban végezhetünk tudományos feltéte-
lezéseket bizonyító próbákat, kísérleteket.  

A meditáció tudományos kísérlet az emberi testben, 
amelynek során megtapasztalhatjuk a valódi lényünket. 
A meditációban szeretet-utazást teszünk. Hogyan bizo-
nyítható ez? Azzal, ha csendben ülve megtapasztaljuk a 
lelkünket, ha összekapcsolódunk a szeretet bennünk lé-
vő Forrásával. 

 

SM-055 
 

Ne várj tovább! Meditálj! 
 
 

Hogyan érhetjük el a földön a békességet és az egy-
séget? Úgy, ha megtapasztaljuk a közös forrást, amely-
ből mindannyian származunk: Isten Fényét és Hangját. 
Ekkor ráébredünk, hogy ugyanannak az egésznek az al-
kotórészei vagyunk.  

A meditáció lényege annak felismerése, hogy való-
jában nem test, elme, érzelmek és intellektus vagyunk, 
hanem lélek, tudatos lény. Mivel egy napon fizikailag 
meghalunk, annyi időnk maradt ennek átélésére, ami 
még hátravan az életünkből. Ezért ne várjunk tovább, 
meditáljunk!  

Sant Rajinder Singh cselekvésre ösztönző, pergő 
ritmusú, sok történettel fűszerezett előadása részletesen 
bemutatja a meditáció módszerét, és az érveket, ame-
lyek rendszeres meditációra késztethetnek bennünket. 

 

SM-056 
 

A Kegy áradása 2005. – II. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

emlékezetes pillanatai 
 
 

DVD II.: New York - Florida 
Puerto Rico, Dominikai Köztársaság - Svájc 
 

Sant Rajinder Singh 2005. évi utazásainak emléke-
zetes pillanatai látványos és megragadó képekben tárul-
nak elénk.  

Csodaszép természeti tájakat láthatunk abból a kör-
nyezetből, ahol a Mester előadásokat, meditációs össze-
jöveteleket tartott (Oak Brook 2004, London, Dubai, 
India, Szingapúr, Németország, New York, Florida, Pu-
erto Rico, Dominikai Köztársaság, Svájc, Vega Feszti-
vál, a Misztika 14. Nemzetközi Világkonferenciája, in-
diai körút); és boldog emberi arcok tűnnek elénk, ame-
lyeken visszatükröződik az a szeretet, amelyet a Mes-
terrel való fizikai kapcsolatban és meditációban éltek át. 

 

SM-057 
 

A Kegy áradása 2007. I. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

kiemelkedő pillanatai 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2007 folyamán végzett hatalmas spirituális mun-
kájának néhány kiemelkedő eseménye. Ízelítőt kapha-
tunk a szeretetről és az odaadásról, amellyel a Mester 
szolgálja a spirituális útkeresőket. 
 
- 2006. Évvégi ünnepi program Floridában, Orlan-

dóban 
- 2007. febr. 2. Előadás Münchenben  
- Febr. 3-14. Nemzetközi konferencia Delhiben 
- Febr. 17-20. Indiai körút: Maharashtra  
- Febr. 24. Előadás az Indira Gandhi Auditóriumban 

(Delhi) 
- Febr. 26 - márc. 1. Indiai körút: Jammu, Punjab 
- Febr. 24. Előadás az Indira Gandhi Auditóriumban 

(Delhi) 
- Febr. 26 - márc. 1. Indiai körút: Jammu, Punjab 



 

SM-058 
 

A Kegy áradása 2007. II. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

kiemelkedő pillanatai 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2007 folyamán végzett hatalmas spirituális mun-
kájának néhány kiemelkedő eseménye. Ízelítőt kapha-
tunk a szeretetről és az odaadásról, amellyel a Mester 
szolgálja a spirituális útkeresőket. 
 
- 2007. ápr. 19-25. Látogatás Kolumbiába 
- Ápr. 26-28. és máj. 2. Programok Ecuadorban 
- Ápr. 29 - máj. 2. Látogatás a Galápagos szigetekre 
- Júl. 5-7. Darshan Meditációs Tábor (USA, Virginia, 

Bowling Green) 
- Júl. 8. Előadás Arlingtonban (USA, Virginia) 
- Aug. 3. Látogatás Amityville-be és Edisonba (USA, 

New York és New Jersey) 

 

SM-059 
 

A Kegy áradása 2007. III. 
Sant Rajinder Singh utazásainak 

kiemelkedő pillanatai 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2007. év folyamán végzett hatalmas spirituális 
munkájának néhány kiemelkedő eseménye. Ízelítőt 
kaphatunk a szeretetről és az odaadásról, amellyel a 
Mester szolgálja a spirituális útkeresőket. 
 
- Szeptember 13-20. A Misztika 15. Világkonferenciá-

ja Delhiben 
- Szeptember 22. A Darshan Oktatási Alapítvány 11. 

évfordulós ünnepsége Delhiben 
- Október 31. Sant Rajinder Singh előadása Frankfurt-

Offenbachban 
- November 1-7. A Mester látogatása Magyarországra 

és Szlovákiába 
- November 22-25. Hálaadó Ünnep Naperville-ben 
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A lélek évszakai: Tél 
 
 

Sant Rajinder Singh előadássorozata azokról a különfé-
le változásokról szól, amelyeken a lélek keresztülhalad, 
és ennek szemléltetéséhez az évszakokat veszi példának. 
Az évszakok folyamatosan váltják egymást: a nyár után 
jön az ősz, majd a tél, és ezt követi a tavasz. Ez a soro-
zat harmadik része a Tél.  
Ehhez hasonlóan a lelkünk is különféle „évszakokon” 
megy keresztül. Az a lélek nyara, amikor együtt van az 
Úrral. Az ősz az aláhullás ideje. Különböző testeket öl-
tünk, hogy működni tudjunk a különféle szinteken, ahol 
éppen vagyunk, és a lelkünk azonosítja magát ezekkel a 
testekkel. Az első élet alatt még tudta a lelkünk, hogy 
Istenből származik. Ám, a múló életek során újabb meg 
újabb fátyol takarta be ezt az emléket. Így megfeledke-
zett Istenről. Az elválasztottság a lélek számára a tél év-
szaka. A lélek telén az történik, ami most megy végbe a 
világban. Az előadás a kiutat is megmutatja ebből a fáj-
dalmakkal, szenvedéssel teli állapotból. 

 

SM-061 
 

Egy világ, egy emberiség, egy szeretet 
 
 

Ahogy múlik az életünk, mindenfelé szétforgácsolódást, 
elkülönülést tapasztalunk. Széthullanak a családok. A 
legtöbbünk földi léte a túlélésért folytatott küzdelemmel 
telik el. Azért küszködünk, hogy eltartsuk önmagunkat, 
és gondoskodni tudjunk a családunkról. A világ minden 
részében nagy a nyugtalanság, a zűrzavar. Ott van az 
elhatárolódás az országok, a nemzetiségek, a hitek, a 
kultúrák között, továbbá a nyelvhasználatban és az öl-
tözködési módban is. Az ember elgondolkodik azon, 
hogy ki az, aki igazán boldog? Vajon eljön-e valamikor 
a jövőben az az idő, amikor békesség, öröm, stabilitás 
lesz ezen a földön?  
Isten szeretete az, ami mindannyiunkat összekapcsol. 
Az isteni szeretet, amelyben mind összetartozunk, vál-
toztatja békéssé az életünket. Hogyan fedezhetjük fel 
ezt, miként mehet végbe a benső átformálódásunk?  
Sant Rajinder Singh az előadásában nemcsak a sokféle 
szenvedésünk okára mutat rá, hanem a kiutat is megmu-
tatja belőlük. 
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A Mesterek képtára 4. 
2008.09 – 2009.02. 

 
 

A Mesterek képtára 4. két DVD-t tartalmaz. Az egyi-
ken az eredeti méretű képek találhatók, a másikon a ké-
pekből készült zenés összeállítás. 
A képek a következő kiemelkedő események emlékét 
őrizték meg: 
- 2008. 09. 13-21. Misztika 16. Világkonferenciája 
- 2008.09.19. Mester 62. születésnapi ünnepségei 
- 2009.01.31. A Mester programja Münchenben 
- 2009.01.30-02.10. A 18. Emberiség Egysége Nem-

zetközi Konferencia, India, Delhi 
- 2009. 02.22-03.01. A Mester Indián belüli látogatá-

sai: Hyderabad és Mumbai 
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Hittel és bizalommal a végső célért 
 
 

Ebben a világban élve nagyon könnyű szkeptikusnak 
lenni. Létezésünk végső célját azonban csak teljes ben-
ső meggyőződéssel érhetjük el. Ebben a világban, ami-
kor segítségre van szükségünk, azt másoktól várjuk. 
Ám csak akkor kaphatunk meg valamit valaki mástól, 
ha azt ő képes megadni nekünk. 
A szentek véleménye az, hogy ha a spirituális világban 
szeretnénk fejlődni, de olyasvalakihez fordulunk, aki 
csak a fizikai, mentális vagy érzelmi területen tehet a 
javunkra, akkor semmit sem érünk vele. Ahhoz, hogy a 
spirituális területen fejlődhessünk, Istentől érkezik meg 
számunkra a segítség. 
Sant Rajinder Singh előadása egy csodálatos folyamatot 
tár elénk: a saját spirituális erőfeszítéseink és az isteni 
kegy kölcsönhatását, és azt, hogy ennek nyomán miként 
erősödik meg a bizalmunk. 
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Önfegyelem és vágynélküliség 
 
 

Mindannyian békés, szeretetteljes és boldog életre vá-
gyunk. Ezért olyan tevékenységeket igyekszünk foly-
tatni a világban, amelyek boldoggá és békéssé tesznek 
bennünket. Azt hisszük, hogy elégedettek leszünk, de 
az így szerzett öröm röpke, mulandó. Az elménk ugyan-
is folyton újabb vágyakat kelt bennünk. Ha egy kíván-
ságunk teljesül, megjelenik egy másik. Ha ebbe az 
irányba sodródunk, a dolgok végül szomorúságba, 
szenvedésbe torkollnak.  
A spiritualitás az életünk minden egyes pillanatára ha-
tással van. Arra, hogy miként élünk, hogyan gondolko-
zunk, cselekszünk, milyen módon viselkedünk. Ha spi-
rituálisan fejlődni szeretnénk, bizonyos önfegyelemre 
van szükségünk. Ha nem zabolázzuk meg világi vágya-
inkat, akkor az életünk anélkül múlik el, hogy elérnénk 
a célunkat. A szentek állandóan azt emelik ki: a célunk 
önmagunk és Isten megismerése. Újra meg újra azzal a 
kérdéssel szembesülünk: „Létezik-e örök boldogság?”  
Sant Rajinder Singh előadása megadja a választ, hogy 
ez miként érhető el még ebben az életünkben. 
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A béke velem és veled kezdődik 
 
 

Manapság egyre több figyelmet kapnak az életünkben 
az emberrel, mint társadalmi lénnyel foglalkozó tudo-
mányok. Felnevelkedésünk során a szülői ház és az ok-
tatás a testi nevelésre, a fizikai és mentális, az intellek-
tuális képességeink fejlesztésére, és az ezeken a terüle-
teken jelentkező sokféle probléma kezelésére törekszik. 
Az életünk ugyanis tele van szorongással, zűrzavarral. 
Jelen van benne az erőszak, a békétlenség, a boldogta-
lanság. Mindig úgy érezzük, hogy a nehézségeket vala-
ki más okozza nekünk. 
Sajnos, nem sok figyelmet kap létezésünk legfontosabb 
aspektusa: ez az igazi valónk, a lelkünk, a spirituális ol-
dalunk. Miként lehetünk megelégedettek, boldogok, de-
rűsek és békések egy ilyen feszültségekkel teli világ-
ban?  
Az előadás üzenete az, hogy mindannyian elérhetjük a 
békességet, mert minden öröm, boldogság és békesség 
forrása bennünk van. Sant Rajinder Singh elmagyarázza, 
hogy miként csatlakozhatunk rá erre a végtelen energia-
forrásra. 
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Öröm és boldogság - spirituális fejlődéssel 
 
 

Minden szent és misztikus azt állítja, hogy örökké za-
vartalanul boldogok és derűsek lehetünk, ha spirituáli-
san fejlődünk. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a 
valódi lényünk a lelkünk, amely tudatos, telített Isten 
szeretetével, és ugyanazokkal a tulajdonságokkal ren-
delkezik, mint a Teremtője. Ha isteni lények vagyunk, 
miként lehetünk boldogtalanok? Miért élünk fájdalmak 
között? Miért szenvedünk? Mert nem az igazi valónkon 
van a figyelmünk, hanem azon, akik nem vagyunk. 
A lelkünk felismeréséhez az szükséges, hogy ne kifelé, 
hanem befelé összpontosítsunk. Ha megteremtjük az 
összeköttetést a lelkünkkel, akkor tudatosak leszünk a 
valódi énünkre. Sant Rajinder Singh előadása az ennek 
eléréséhez szükséges öt lépést bontja ki nagy részletes-
séggel és sok gyakorlati tanáccsal. 
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Édes emlékek Sant Rajinder Singhgel 
2006-2008 

 
 

Sant Rajinder Singh 2006-2008. között a világ sok he-
lyén folytatott spirituális munkát. Mindenütt nagy tisz-
telet és elismerés övezi a békéért és az emberi egység 
megteremtéséért végzett fáradhatatlan munkásságát, 
amelyben arra irányítja a figyelmet, miként érhetjük el a 
benső harmóniát és a külső békét a Fényre és Hangra 
való meditáció rendszeres gyakorlásával. Ennek segít-
ségével összekapcsolódhatunk az örökké tartó boldog-
ság, bölcsesség, béke és üdvösség bennünk lévő forrá-
sával. 
Ez a gyűjtemény bepillantást nyújt a Vele való találko-
zások, együttlétek boldog légkörébe, önfeledt hangula-
tába. 
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Az adás öröme 
 
 

Milyen az igazi adás? Ha megajándékoztak bennünket, 
akkor ezért köszönetet mondunk. A hálatelt szavaknál 
azonban sokkal többet fejeznek ki a tettek: az adás, az 
adakozás. A lényeg az, hogy ilyenkor örömöt adunk va-
laki másnak. Nem kötelességszerűen, kényszeredetten, 
a szokásokat követve veszünk ajándékot valakinek, ha-
nem a bensőnkből eredő örömet, vidámságot, szeretetet 
nyújtunk másoknak. Amikor adunk, ezzel valójában mi 
kapunk. Amikor azonban bármit is elvárunk azért, amit 
adtunk, akkor ezért mi soha semmit nem fogadunk be. 
Ha önzetlenül adunk magunkból, ez az, ami igazán jó 
nekünk. 
Sant Rajinder Singh ebben a csodálatos hangulatú elő-
adásában az életből vett példákkal illusztrálva beszél az 
önzetlen adás spirituális jótéteményeiről. 
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Töltsük le Isten programját 
 
 

Megszoktuk a sokfunkciós számítógépet és a többi 
technikai eszközt. Nézzük meg, hogy mit tett velünk a 
modern technológia! A napi szinten ránk ontott ismeret- 
és információáradattal csupa olyan tevékenységekre 
ösztönöznek, amelyek a világhoz kötnek bennünket. Ez 
a program töltődik belénk. 
Sant Rajinder Singh, a számítógépes szakértő és miszti-
kus mélységesen elgondolkodtató összehasonlítást tesz 
a számítógép és az ember működése között. Arra hívja 
fel a figyelmünket, hogy nagyon sokan korunk techni-
kai vívmányainak a rabszolgái lettek. Az ember az, aki 
alkalmazza ezeket a szerkezeteket. Az emberi lényben a 
léleknek kellene ellátnia ezt a vezérlést, ellenőrzést. A 
Mester tanácsa: a világ helyett csatlakozzunk rá Istenre! 
Őt „töltsük le” az életünkbe! Így a helyes irányban fog-
juk tartani a figyelmünket. Tudni fogjuk, hogy Ő ve-
lünk van. 
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A karácsony igazi megünneplése 
 
 

Szerte a világon sok ember számára nagy ünnep a kará-
csony: az öröm, a vidámság ideje. A karácsonyt általá-
ban az adás, a megajándékozás idejének tekintjük. 
Ilyenkor igyekszünk mind jobban odafigyelni arra, 
hogy a jövőben másokat segítő módon vezessük az éle-
tünket.  
Ha megnézzük az alapvető keresztény tanításokat, azok 
arról szólnak, hogy ne éljünk önző módon, és azt adjuk 
másoknak, amit kapni szeretnénk tőlük. A lényeg tehát 
a szeretet és a másokról gondoskodás. Az ok az ünnep-
lésre, ha felismerjük, mily hatalmas ajándék az emberi 
születésünk, ha a figyelmünk az isteniség felé fordul, és 
az életünket ilyenné formáljuk. Hogyan tegyük ezt? Mi 
ennek az ünnepnek az igazi üzenete, jelentősége? Sok 
szemléletes példán keresztül mindezt megérthetjük eb-
ből az előadásból. 
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Hangolódjunk Istenre! 
 
 

Emberi lényként, a fizikai érzékeink révén csupán azt 
tudjuk érzékelni, ami a közvetlen környezetünkben van. 
Ez bizony nagyon kevés. Viszont az elektronikus kom-
munikáció eszközei, a televízió, a rádió, az optikai szá-
lak segítségével fogni tudjuk a számtalan adóállomás 
különféle frekvenciákon, csatornákon sugárzott adásait. 
Így nagyon sok információhoz juthatunk hozzá a fizikai 
univerzumról.  
 Ám az összes vallás szentjei és misztikusai azt vallják, 
hogy ezen a szinten túl is vannak világok. A mikro-
kozmoszban, az emberi lényben ott az egész makro-
kozmosz. A lelkünk, amely Isten része, tudatos teljes-
ség, képes az egész teremtett mindenséget megtapasz-
talni. Mi ennek a módja? Miként hangolódhatunk rá a 
Teremtő csatornájára? Ezekre a nagyon izgalmas kérdé-
sekre kapunk választ Sant Rajinder Singh előadásából. 
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A lélek olimpiai aranyérme 
 
 

Az olimpiák nagyon népszerűek nemcsak a sportolók, 
hanem általában az emberek körében. Rengeteget ta-
nulhatunk abból, ha megnézzük, hogy vajon mit tesznek 
az aranyérmes sportolók a sikereik érdekében. Mi teszi 
őket kiemelkedővé? Ha ugyanis a példájukat követve a 
fizikai szinten eredményesek lehetünk, akkor nyilván a 
spirituális területen is a javunkra fordíthatjuk ezeket az 
erényeket. Fogalmat alkothatunk arról, hogyan szüksé-
ges vezetnünk az életünket. 
A Mester számos gyakorlati példán keresztül, részlete-
sen elemzi a győztes jellemzőit, azt, miként lehetünk 
aranyérmesek a lélek olimpiai küzdelmén. 
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Kedvesség és boldogság 
 
 

Emberi létünk során sok olyasmi történik velünk, amire 
nem számítottunk. Különféle nehéz, kihívást jelentő 
helyzetekbe kerülünk, és ezeket kezelnünk szükséges. 
Szeretnénk, ha a reakcióink a zűrzavaros, feszült kö-
rülmények között is nyugodtak, békések, szeretettelje-
sek és figyelmesek lennének. Hogyan kerülhetnénk 
olyan állapotba, amelyben azoknak is csak kedvességet 
adunk, akik nehézségeket okoznak nekünk? Mi az, ami 
a körülöttünk zajló eseményektől függetlenül egyen-
súlyban, a boldogság állapotában tud tartani bennünket? 
Megpróbáljuk rendbe tenni azokat a dolgokat, amelye-
ket szerintünk eddig rosszul csináltunk. Miért tesszük 
ezt? Mert jobb életre vágyunk. Mert rájövünk, hogy az 
életünk mindenki máséval szorosan összekapcsolódik. 
Ekkor a figyelmünk az életünk célja felé fordul. Mi az 
élet lényege? Hogyan éljünk, hogy a dolgok jobban ala-
kuljanak körülöttünk? Ezekre az alapvető fontosságú 
kérdésekre ad választ Sant Rajinder Singh az előadásá-
ban. 
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Az aranyszabály 
 
 

A legtöbb vallásban, hitben létezik egy aranyszabály: 
„Azt add másoknak, amit kapni szeretnél tőlük!” Ez az 
aranyigazság nemcsak egy hitben fordul elő, hanem vi-
lágszerte mindegyikben. Keleten évezredek óta egy má-
sik szabályt, törvényt követnek. Ez manapság Nyugaton 
is egyre nyilvánvalóbb az emberek előtt. Ez a karma 
törvénye, amely kimondja, hogy a jó és a rossz gondo-
latokért, szavakért és tettekért egyaránt számadással tar-
tozunk. Ilyen vagy olyan módon fizetnünk kell értük. 
Ha megértjük ezt a törvényt, felismerjük, hogy az emlí-
tett aranyszabály is ugyanezen alapul. 
Sant Rajinder Singh magával ragadó stílusban részletezi, 
hogyan függ össze ez az aranyszabály a karma törvé-
nyével és vegetáriánus életvitellel. Szemléletes történe-
tekkel teszi ezt számunkra még érthetőbbé. 
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Az új évezred hajnalán 
 
 

Az új évezred küszöbén került sor az Emberi Egység 19. 
Nemzetközi Konferenciájára Indiában, Delhiben. Sant 
Rajinder Singh három helyszínen tartott az új évezredre 
vonatkozó, gyönyörű jövőképet felvázoló, magával ra-
gadó, lelkesítő előadásokat. „Ha elgondolkodunk az 
elmúlt ezer évben történteken, és a reményeinken, ame-
lyeket az új évezredhez fűzünk, mindazon, ami eddig 
végbement, valamint a lehetséges jövőn, akkor spiritua-
litással telített, békés, szeretetteljes életben bízunk. 
Mind szeretnénk elérni az Úrral való egységet. Abban 
reménykedünk, hogy minden pillanatunk boldog, vidám 
lesz, és ennek része lesz a másokról gondoskodás is” - 
mondta a Mester. 
E három helyszín és az ünnepi események időpontjai: 
- 1999. december 29. Delhi, Indira Ghandi Stadion 
- 1999. december 31. Delhi, Kirpal Bagh 
- 2000. január 1. A Darshan Dham avatója 
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Ülj le, és maradj csöndben! 
 
 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy tudassuk az emberek-
kel, hogy mi van a fejünkben, mik a gondolataink, mi a 
véleményünk. Ám ebből semmiféle előnyünk nem 
származik. Egy beszélgetésből mindig az nyer, aki a 
másikra figyel. Ugyanez a helyzet Istennel. A legtöbben 
azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolatunk lé-
nyege, hogy imádkozunk Őhozzá, különféle dolgokat 
kérünk Tőle: „Kérlek, add meg nekem ezt meg azt! Se-
gíts, hogy meg tudjam tenni ezt meg azt!” Szüntelenül 
csak beszélünk, és nem adunk esélyt Istennek, hogy Ő 
adjon nekünk valamit. A beszédünkkel, a kívánsága-
inkkal ugyanis korlátokat, akadályokat emelünk ma-
gunk köré. Ha megérjük e kérés igazi értelmét, hogy 
„Ülj le, és maradj csöndben!”, akkor rájövünk, hogy Is-
ten megtalálása nem nehéz. Az Ő szeretete mindig elér-
hető számunkra. Ha ráhangolódunk, akkor megtapasz-
taljuk. Ehhez a testünk nyugalmára van szükségünk. 
Ekkor megkezdődhet a szeretet-utazásunk. 
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Ismerjük meg az élet titkát! 
 
 

Sant Rajinder Singh magával ragadó előadása az élet 
titkát osztja meg velük. Gondolkozzunk el azon, hogy 
mi az életünk célja! Általában ilyenek: sok pénz, na-
gyon eredményes iskolai tanulmányok, harmonikus 
kapcsolatok a családdal és a környezettel, sikeres mun-
kavégzés, sok utazás, a szegények segítése. A legtöbb 
törekvésünkben van valamennyi önösség, önzés: mi 
szeretnénk valamit nyerni belőlük. A szentek, a Meste-
rek mindig készek a teljes önfeláldozásra. Mit jelent az 
önfeláldozás? Azt, hogy attól függetlenül segítünk má-
sokon, hogy emiatt nekünk nehézségeket kell-e vállal-
nunk. Nem kell meghalnunk ahhoz, hogy Isten akarata 
szerint tegyünk. Segítsünk másokon, törődjünk az em-
bertársainkkal, legyen bennünk szeretet irántuk! Arra 
van szükségünk, hogy fejlődjünk, mert egyébként nem 
tudunk kikeveredni abból az állapotból, hogy csupán a 
saját érdekeinket nézzük, és folyton ugyanazokat a dol-
gokat tesszük - csak magunkért. 
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A Kegy áradása 2008 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2007. év végétől 2008 végéig végzett hatalmas 
spirituális munkájának néhány kiemelkedő eseménye. 
Bőséges képet kaphatunk a szeretetről és az odaadásról, 
amellyel a Mester szolgálja a spirituális útkeresőket. A 
majd háromórányi anyag a következő időpontokban és 
helyszíneken készült: 
 
- 2007. december 19-23. Abu Dhabi és Dubai 
- 2007. december 31. Szilveszter Mumbaiban 
- 2008. február 2-10. A 17. Emberiség Egysége Nem-

zetközi Konferencia, Delhi 
- Február 14. Valentin nap, Kirpal Ashram 
- Szeptember 6. 40 év az Egyesült Államokban 
- Szeptember 13-21. A Misztika 16. Világkonferenciá-

ja, Delhiben 
- November 7-9. Ausztriai látogatás: Bécs, Linz 
- November 13-16. Mexikói látogatás 
- November 27-30. Hálaadó Ünnep Naperville-ben 
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Tartsuk meg az Istennek tett ígéretünket! 
 
 

Legyen az életünk szeretettel és együttérzéssel telített! - 
kívánja a Mester ebben a mélységesen elgondolkodtató 
előadásában. Mit jelent a szeretetben élés? Először is 
nekünk magunknak kell megtapasztalnunk az isteni sze-
retetet. Hol találhatunk rá? Önmagunkban. Isten nincs 
távol tőlünk. Mindannyiunkban benne él. Ha befelé for-
dulunk, megtapasztalhatjuk ezt a szeretetet. Minél töb-
bet meditálunk, annál erősebb lesz a kapcsolatunk az 
Istenerővel. Ha egyre több szeretethez jutunk önma-
gunkban, az annál nagyobb gazdagságban árad ki belő-
lünk a környezetünkre. 
Beavatáskor mindannyian ígéretet tettünk arra, hogy 
vegetáriánus módon és etikusan fogunk élni. Azt is 
megígértük, hogy rendszeresen meditálunk, és a saját 
keresetünkből fogunk megélni. Nézzük meg az életün-
ket, hogy miként teljesítjük mindezeket a fogadalmain-
kat! A beavatás hatalmas ajándék, ám akkor mi bizo-
nyos ígéreteket is tettünk, amelyeket teljesítenünk szük-
séges. Ha ezt megtesszük, akkor célba fogunk jutni. 
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Állhatatosság: kulcs a célunk eléréséhez 
 
 

A vágyaink azonnali megvalósulását szeretnénk. Hamar 
akarunk eredményre jutni. A tevékenységeink során tü-
relmetlenül váltogatjuk a módszereket, nem tartva ki 
valami mellett teljes figyelemmel addig, amíg a célt el 
nem érjük. Nehéz nekünk a tanácsok, az utasítások kö-
vetése, mivel úgy érezzük, hogy az elménk, az intellek-
tusunk mindenki másénál jobb, erősebb, fürgébb. Ahe-
lyett, hogy elfogadnánk a ténylegesen megtett erőfeszí-
téseink eredményeit, inkább feladjuk az egészet. Ez jel-
lemzi a magatartásunkat a spirituális életben is. Sant 
Rajinder Singh előadása nagyon tanulságos története-
ken keresztül világít rá a rendületlen kitartás és erőfe-
szítés fontosságára a meditációban és a jobb emberré 
formálódásunkban. Odaadó elkötelezettségre van szük-
ségünk, és ennek gyümölcsei mindenképp élvezhetők 
lesznek számunkra a bensőnkben. 
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Hagyjuk magunk mögött a terheinket! 
 
 

Az életünk során mi érezzük tehernek a dolgokat, mi 
rakjuk magunkra őket, majd pedig megroggyanunk a 
súlyuk alatt. A hiba a mi gondolkodásmódunkban van. 
Ezzel halmozzuk fel a problémákat. Sant Rajinder 
Singh bölcs tanácsa az, hogy éljünk a következő alapelv 
szerint: „Az élet csuda jó hozzánk!' Valójában minden 
nagyon szép, semmi sem alakulhat rosszul az életünk-
ben. Kerüljünk olyan állapotba, amelyben magunk mö-
gött hagyunk minden, számunkra fájdalmas emléket! Itt 
jut szerephez a megbocsátás és a felejtés. Ha ezt nem 
tesszük meg, akkor ezek a dolgok állandóan visszatér-
nek, újabb problémákat okoznak, mindig megakadá-
lyozzák, hogy békére és nyugalomra leljünk. Bármi is 
történt velünk, bocsássuk meg és felejtsük el! Ennek 
eszköze a meditáció, amelynek segítségével akkora erő-
re lelünk önmagunkban, hogy benső szilárdsággal és 
bizalommal tudunk áthaladni az élet fent és lent helyze-
tein. 
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Átalakulás meditációval 
 
 

A szentek látásmódja szerint minden, ami ezen a vilá-
gon bennünket ér, a legnagyobb javunkat szolgálja. Ezt 
azért nem ismerjük fel, mert a gondolkodásmódunk és 
az intellektuális megértsünk lehetőségei korlátozottak. 
A leghalványabb elképzelésünk sincs a mindenség 
Megalkotójának és fenntartójának a képességeiről, ha-
tártalan bölcsességéről, tudásáról. Arra van szükségünk, 
hogy megbízzunk Őbenne. Éljünk úgy, ahogy Isten azt 
jónak látja, annak tudatában, hogy minden, ami velünk 
történik, a legjobb számunkra! Miként érhetjük el az 
Istenbe vetett erős, rendíthetetlen bizalom állapotát? 
Először is meg kell ismernünk Őt. Ennek szükségessé-
gét Sant Rajinder Singh lenyűgöző előadása szemléletes 
történetekkel, magyarázatokkal erősíti meg. Rámutat, 
hogy Isten megtapasztalásának az eszköze a meditáció. 
Ennek segítségével teljesen átformálódik a látásmódunk, 
az életünk. Meditációban képesek vagyunk a fizikai 
testtudat fölé emelkedni, és személyes tapasztalatot sze-
rezhetünk a valóságról, az igazságról. 
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Sant Kirpal Singh, 
a Sant Mat útjának nagy Mestere 

1. rész 
 
 

Sant Kirpal Singh volt a Sant Mat útjának első olyan 
Mestere, aki a Nyugat földjére lépett. Az Ő fáradhatat-
lan erőfeszítéseinek, kegyének köszönhetően manapság 
ezrek és ezrek vannak a nyugati féltekén, akik meditál-
nak, akik összekapcsolódtak Isten Fényével és Hangjá-
val. Tudta, hogy mindannyiunk életében vannak olyan 
időszakok, amelyek nehézségeket okoznak. A fent és 
lent helyzetek az életünk velejárói. Olykor anyagi, oly-
kor más jellegű problémákkal nézünk szembe, vagy egy 
helyzetet mi érzünk nehéznek, noha valójában nem az. 
Egyszerű szavakkal a következőket tanácsolta: „Go 
Jolly!”, vagyis „Haladj vidáman előre! Légy boldog 
minden helyzetben!” 
Sant Rajinder Singh előadásából sok olyan történetet 
ismerhetünk meg Sant Kirpal Singh életéből, amelyek 
ennek az útmutatásnak a gyakorlatba ültetéséről szólnak. 
A mi feladatunk az, hogy mi is kövessük az életünkben 
az Ő általa lefektetett alapelveket, hogy célba tudjunk 
érni. 
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Sant Kirpal Singh, 
a Sant Mat útjának nagy Mestere 

2. rész 
 
 

Sant Kirpal Singh volt a Sant Mat útjának első olyan 
Mestere, aki a Nyugat földjére lépett. Sok-sok ezer em-
bernek segített a benső átalakulásban. Fiatal korától 
kezdve spirituálisan elkötelezetten, szeretetben élt, elér-
te a tökéletességet, és az Ő támogatásával sokan mások 
is jobb emberré váltak. Általánosan jellemző, hogy má-
sokat próbálunk megváltoztatni. Úgy érezzük, hogy mi 
helyesen tesszük a dolgainkat. A szavaink, a tetteink azt 
tükrözik, hogy szükségesnek érezzük a környezetünk 
átformálását.  
Sant Rajinder Singh nagyon élvezetes előadása során e 
nagy Mester útmutatásai segítségével mutatja meg, 
hogy a változásoknak önmagunkban kell bekövetkezni-
ük. Többek között Kirpal Mester két erőteljes, határo-
zott tanácsát elemzi: „Törődj a magad dolgával!” „Ne 
legyünk Isten fogadatlan ügynökei!” Bár ez a két kije-
lentés nagyon keménynek tűnik, fontos megértenünk: 
azt az üzenetet hordozzák, hogy Isten lehetőséget adott 
nekünk az átformálódásra. 
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Az idő nem vár ránk 
 
 

Sant Rajinder Singh sok nagyon vidám, ám mélységes 
mondanivalót hordozó anekdotával mutat rá: igyek-
szünk nem gondolni arra, hogy egyszer „le kell lépnünk 
a színről.” A napi élet sodrásában nem jut időnk az em-
beri létezés igazi céljának a megvalósítására, ami az ön-
felismerés és Isten megtalálása. Hányszor fordul elő, 
hogy ismerünk valakit, akit amiatt nem szeretünk, amit 
korábban mondott vagy tett? A vele való kommuniká-
ciónkból hiányzik a szeretet. Ám, ha találkozunk vala-
kivel, nincs biztosíték arra, hogy ez újra meg fog tör-
ténni. Senki sem tudja, hogy meddig él. Legyen az ösz-
szes kommunikációnk másokkal olyan, mintha a leg-
utolsó lenne! Ehhez szeretettel telítettnek kell lennünk. 
Ekkor a kapcsolataink örömtelik, boldogok lesznek. A 
nagy Mesterek útmutatása, irányítása segítségével fe-
dezzük fel az életünk valódi értelmét, és a lépéseink eb-
be az irányba vezessenek bennünket! Erre ösztönöz 
bennünket ez az előadás. 
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Tiszteletadás 
Hazur Baba Sawan Singh előtt 

 
 

Hazur élete két dolgot mutat meg nagyon világosan. Az 
egyik a céltudatossága, az eltökéltsége volt, hogy meg 
akarta ismerni az igazságot. Mindenfelé kutatott, amíg 
rá nem talált a Mesterére, Baba Jaimal Singhre. Nem-
csak meghallgatta a tanítást, hanem hosszú órákat medi-
tált, és ezért el is érte a célt, amelyért rendíthetetlenül 
dolgozott: lelke egyesülését Istennel. Élete másik as-
pektusa az etikus életvezetés volt, mivel megértette, 
hogy ez a spiritualitás alapköve, ezért nélkülözhetetlen 
a célba jutáshoz.  
 
Nekünk is erre a kétféle szenvedélyes, lelkes elkötele-
zettségre van szükségünk. Ebben a testben élve van le-
hetőségünk a végső célunk elérésére. Ezért tartsuk ezt 
tisztán! A szentek mindig azt kérik: „Ébredj fel, emel-
kedj fel, és ne állj meg a célig!” A Mester előadása ezt a 
folyamatot bontja ki, elemzi, teszi számunkra is követ-
hető egyszerű és világos útmutatássá. 
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Megváltozhatsz 
 
 

Az előadás az emberi létezés időleges természetére hív-
ja fel a figyelmünket. Ha valaki megtudja, hogy hama-
rosan el kell mennie, akkor nagyon alaposan átgondolja, 
hogyan töltse a maradék idejét, és minden egyes nap 
végtelenül értékes lesz. 
Hogyan telnek a napjaink? Gondoskodunk a fizikai tes-
tünkről, a külső életkörülményeinkről, ápoljuk az embe-
ri kapcsolatainkat, kielégítjük a mentális igényeinket. 
Ám a legtöbbünk nagyon elhanyagolja az élete spirituá-
lis oldalát. A nagy Mesterek arra hívják fel a figyel-
münket, hogy a saját lelkünkért csak mi tehetünk, a me-
ditációt csupán mi magunk végezhetjük el. Ha nem 
szerzünk személyes benső tapasztalatot, ha az életünk 
egyszerűen csak elmúlik, akkor nem élünk az emberi 
születés egyedülálló lehetőségével. Most még van időnk 
arra, hogy megváltozzunk… Ismerjük meg a mindenség 
titkait! 
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A cél 
 
 

Sant Rajinder Singh különlegesen érdekes és sodró len-
dületű előadása azzal a kérdéssel indul: Mennyi időbe 
telik Isten megtapasztalása? A válasz megadásához egy 
újabb kérdést vizsgál meg: Mennyi erőfeszítésre és idő-
re van szükségünk ahhoz, hogy az élet legkülönbözőbb 
területein szakértővé válhassunk? A példák sora tárul 
elénk a sport, a tudomány, a zene területéről, amiből azt 
a következtetést vonhatjuk le: aki valamiben kiválóvá 
válik, az a célja elérése érdekében lelkesen, szenvedé-
lyesen, kitartóan hatalmas erőfeszítéseket tesz. Egy tu-
dományos kutatás eredménye is alátámasztja azt, hogy 
a meditációnk eredményessége érdekében legalább a 
napunk 10%-át erre szükséges fordítanunk. A végső 
célt, a lelkünk megszabadulást mindannyian elérhetjük. 
Csak arra van szükségünk, hogy spirituálisan fejlődjünk. 
Ehhez minden segítséget megkapunk a Mestertől, aki a 
benső és a külső életünkben is a vezetőnk, az oltalma-
zónk. 
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Az üdvösség Kertje 
 
 

Az a kifejezés, hogy „a lélek sötét éjszakája”, a keresz-
tény hagyományból származik, és az emberi születés 
előtti időkre vonatkozik. „Beköszöntött a tavasz a kert-
ben”, amely télen kopár, sivár volt, mintha minden ha-
lott lenne benne. Ez történik akkor, amikor beleszüle-
tünk az emberi testbe. Ez a tavasz évszaka a lélek szá-
mára. Miért? Mert ekkor kapjuk meg azt a létezési for-
mát, amelyben lehetőségünk van Isten megismerésére, 
az egyesülésre Ővele.  
Amikor emberként megszületünk, akkor belekerül a 
„mag”, a lelkünk. Ezt táplálnunk szükséges. Készen ál-
lunk a fejlődésre. Sant Rajinder Singh  magával ragadó 
módon  egy kert gondozásának példáján keresztül mu-
tatja be, hogyan kell gondoskodnunk a lélek-növényről, 
hogy egyszer majd gyümölcsöt hozzon. 
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A lélek évszakai - Tavasz 
 
 

Ahogy az éghajlat változik, a lelkünk is különféle év-
szakokon megy keresztül. Először a boldogság, a sza-
badság, a szeretet nyarában léteztünk. Majd a lelkek, 
amelyek Isten részei, elválasztódtak Őtőle, hogy meglá-
togassák a teremtés régióit. Ahogy a lelkek alászálltak a 
Sach Khand alatti régiókba, élvezték azok csábításait, 
vonzó dolgait, és belebonyolódtak azokba. Ez volt az 
aláhullás, az ősz évszaka, amit a tél követett, a bolyon-
gás a lélekvándorlás kerekében  ez a lélek sötét éjszaká-
ja. Ám most itt a tavasz, az emberi születés, amely a mi 
esélyünk Isten megismerésére. Ha ráébredünk, hogy el-
választódtunk az örök Szerelmünktől, Istentől, akkor a 
lelkünkből mélységes fohász, könyörgés fakad a segít-
ségért, hogy visszatérhessünk Őhozzá. Ha őszinte a ki-
áltásunk Istenhez, a segítség a Mesteren keresztül min-
denképp megérkezik. 
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Önzetlen szeretet 
 
 

A szeretet olyan ebben a világban, mint egy adok-kapok 
játék. Mindig jelen van benne valamilyen elvárás, a vi-
szonzás igénye. Csak Istennek nincs szüksége semmire 
egyikünktől se. Ő a Teremtő. Ő alkotott meg mindent. 
Minden az Övé. Az Úr akaratából működik az egész te-
remtés. Mi a szentek, Mesterek munkája Annak teljes 
tudatában jönnek közénk, hogy át fogják vállalni, a sa-
játjukként fogják kezelni mások szenvedéseit. 
Könnyítenek a helyzetünkön, mert képtelenek vagyunk 
elviselni a terheinket. Azért teszik ezt, mert feltétel nél-
kül szeretnek bennünket. Semmit sem akarnak kapni 
érte. Rajtunk múlik, hogy a javunkra fordítjuk-e az Ő 
ajándékaikat. 
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Légy hű önmagadhoz 
 
 

Modern korunkban naponta rengeteg emberrel kerülünk 
kapcsolatba, és sokféle módon kommunikálunk velük. 
Mind tudjuk, hogy kommunikálhatunk az Úrral is. Ám 
annyira lekötnek bennünket a világ dolgai, hogy az idő, 
amelyet erre terveztünk, már el is szállt. A szándékaink 
nyilvánvalóan jók, de a tevékenységeink azt mutatják, 
hogy nem marad időnk az Istennel való kommunikáció-
ra, amelyre pedig nagy szükségünk lenne. Idővel rájö-
vünk, hogy az elképzelt élet valóra váltásáért komoly 
erőfeszítéseket kell tennünk. Az emberi lét egyedüli 
küldetése az Úrral való egység elérése. Sant Rajinder 
Singh azt kéri: tegyünk erőfeszítéseket azért, hogy jó 
emberekké váljunk, akik jól cselekszenek. Így békesség 
és szeret árad belőlünk a környezetükre, és összhangban 
fogunk élni a lelkünkkel. 

 

SM-093 
 

A szentek feltétel nélküli szeretete 
 
 

Isten szeretete hatalmas irántunk. Mivel mi mind az Ő 
gyermekei vagyunk, a szeretete mindannyiunkra állan-
dóan kiárad, függetlenül attól, hogy kik, mik vagyunk 
és miként élünk. Ez a szeretet nem korlátozódik arra az 
időre, amíg ezen a földön tartózkodunk. Az Isten és kö-
zöttünk szövődő szeretet örök, soha el nem múló. A 
szentek feltétel nélküli szeretnek bennünket, ezért a sze-
retetük nemcsak azoké, akiket szentéletűnek, vallásos-
nak tartunk, hanem mindannyiunké. Ők nem a hibáinkat 
nézik, hanem a lelkünket, amely visszavágyódik Isten-
hez. A szeretetük által a mi szeretetünk is növekedni 
fog Isten iránt. Ha Isten közülünk csak azokat emelné 
magához, hogy elárassza a kegyével, akik tökéletesek, 
akkor ebben senki sem részesülhetne. Sant Rajinder 
Singh előadása sok szép példával erősíti meg ezt a 
mindannyiunknak erőt adó ösztönzést. 
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Ha az élet citrommal kínál meg 
 
 

Általában az jellemző, hogy az erőt próbáló időkben, 
helyzetekben csak sírunk, sopánkodunk. Az Istenbe ve-
tett hitünk is megrendül, mert úgy érezzük, hogy Ő nem 
törődik velünk, nincs ideje ránk, esetleg nincs is a tuda-
tában a gondjainknak. Mindannyian átéltünk már ilyen 
életszakaszokat. Miként fogadhatjuk benső nyugalom-
mal az élet kihívásait? Ha teljes szívünkkel-lelkünkkel 
megbízunk Istenben, akkor tudjuk, hogy minden isteni 
harmóniában, az Ő atyai törődése szerint megy végbe. 
A dolgok pontosan a megfelelő módon alakulnak. Ilyen 
szemlélettel boldogabb lesz az életünk, és minden hely-
zetet képesek leszünk kezelni, vagyis limonádét tudunk 
készíteni a citromból. Ha nem, akkor csak a citrom sa-
vanyú ízét érezzük. Az édesség abból adódik, hogy 
másként, magasabb szemszögből tekintünk a dolgainkra. 
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Egyetemes Atya, örök Barát 
 
 

A szülők élete a gyermekük egészsége, az ennivalója, a 
tanulmányai, a személyisége milyensége és a jövője 
iránti aggodalomban telik. A figyelmük mindenre kiter-
jed egészen addig, amíg az végül meg tud állni a saját 
lábán, és megteremti az önálló életét. Ám az evilági élet 
nem az igazi. Újra meg kell születnünk, nem fizikailag, 
egy új és ettől különböző világba. Ahogy a szülők vi-
gyáznak a gyermekükre a fizikai világban, sőt annál 
még sokkal nagyobb szükség van egy védelmezőre a 
második, vagyis a spirituális újraszületésünk során. Ezt 
a fajta segítséget, oltalmat az Úr adja meg nekünk. 
Egyetemes Atyánk lehetőséget ad számunkra, hogy 
visszajussunk Őhozzá, beteljesítve ezzel az emberi léte-
zésünk célját. A Mester védelmező karjában tehetjük 
meg a hazafelé vezető utazásunkat. Akik annyira sze-
rencsések, hogy megkapták a beavatást, tudják, hogy a 
Mestererő állandóan véd bennünket. 
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A megelégedettség ajándéka 
 
 

Olyasmiket kérünk Atyánktól, amiket hasznosnak tar-
tunk. Ha meghallgatásra találunk, nagyon boldogok va-
gyunk. Ám, ha valamilyen okból nem érjük el az imánk 
célját, akkor a hitünk egyre csökken Istenben. Ám a 
nem teljesült kívánságokkal kapcsolatban sok évvel ké-
sőbb általában ráébredünk, hogy a nekünk szükséges 
helyzeteken mentünk keresztül. Mi örökké azokat a 
dolgokat akarjuk, amelyek szerintünk felhőtlenné teszik 
az életünket. Megfeledkezünk arról, hogy az igazi bol-
dogság nem a tárgyakban nyugszik, ha-nem a megelé-
gedettségben, amellyel az élet által nekünk nyújtott le-
hetőségeinket kezeljük. Minél erősebb a bizalmunk Is-
tenben, annál fogékonyabbá válunk az Ő akaratára, és 
annál gyorsabbá válik a spirituális utazásunk, amelynek 
eredményeként isteni sebességgel haladunk a célunk 
felé. 
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Ne felejts el megbocsátani 
 
 

Ritkán minősítjük erőszaknak a különféle kapcsolata-
inkban elhangzó szavainkat, amelyekkel öntudatlanul is 
sok embernek okozunk fájdalmat, nehézséget. Ha min-
ket ér sérelem, akkor elégtételt akarunk venni. Ám amit 
egyszer kimondtunk, azt semmilyen módon nem lehet 
meg nem történtté tenni. Így az életünket mi magunk 
nehezítjük meg, miközben új karmákat is okozunk.  
Sant Rajinder Singh sok emlékezetes történettel teszi 
szemléletessé azt az alapgondolatát, hogy a megbocsá-
tással és a felejtéssel a saját életünket és a kapcsolatain-
kat is békéssé, széppé, szeretetteljessé tudjuk formálni. 
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Isteni egység 
 
 

A szentek és a misztikusok szentírásokba foglalt tanítá-
sai mind szólnak Isten szeretetéről. Ez nem fizikai jel-
legű, hanem isteni, amelyet mindannyian megismerhe-
tünk. Ezt az életet pontosan arra kaptuk, hogy megtalál-
juk ezzel a szeretettel az összeköttetést. Ezt a keresz-
tény hagyomány Istennel való násznak nevezi. Sant 
Rajinder Singh magával ragadó előadása részletesen 
szól az ideális földi házasságról és arról, hogy Isten, a 
mi örök társunk, aki a nap 24 órájában velünk van. Az 
Ő keze mindig támogat, oltalmaz bennünket. Ezt akkor 
ismerjük igazán fel, ha spirituális utazást teszünk, ame-
lyen örömre, boldogságra és békességre lelünk, és köze-
ledik a menyegző ideje, amely mindörökre szól. 
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A megbocsátás ajándéka 
 
 

Bizonyos nehézségek azért jelennek meg az életünkben, 
mert a másokkal folytatott kommunikációink időnként 
fájdalmat okoznak nekünk. Miért bocsássunk meg? 
Mert a kapott sérelem gyötör bennünket. Újra meg újra 
megjelenik a gondolatainkban. Nincs más megoldás: 
Tanuljuk meg a dolgok elengedését! Felejtenünk szük-
séges. Csak ekkor leszünk képesek megkegyelmezni 
magunknak. Ugyanis minél több figyelmet adunk a fáj-
dalomként megélt dolgoknak, annál nehezebb lesz az 
életünk. Nem csupán azért vagyunk itt, hogy az emberi 
kapcsolatainkat kezeljük. Sant Rajinder Singh különle-
ges történetekkel mutat rá: a létezésünk valódi célja az 
igazság megismerése és az egyesülés az Úrral. 

 

SM-100 
 

Egészséges test, egészséges lélek 
 
 

Ne feledjük, hogy nemcsak azért élünk, hogy együnk, 
hanem a lelkünket is táplálnunk szükséges! A lelkünk 
éltetője a spirituális étel. Ehhez akkor jutunk hozzá, ha 
a meditációban összekapcsolódunk az Istenerővel. A 
meditációban megelégedettséget, boldogságot találunk. 
Így az életünk nyugodtabb, békésebb, könnyebb lesz. 
Megszabadulunk a feszültségektől, és megérezzük an-
nak örömét, hogy az Istenerőben lehetünk.  
Sant Rajinder Singhnek a 2012-es chicagói Vega Fesz-
tiválon elhangzott sodró lendületű előadása a testünk, 
az elménk és a lelkünk állapota közti szoros kapcsolat-
ról szól, amelyben a lelkünk állapota a meghatározó. 
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Gyújtsuk meg a szívünk lámpását! 
 
 

Sok olyan helyzetbe kerülünk az életünk során, ame-
lyekkel nehezen tudunk megbékélni, és megjelennek a 
szomorúság, a fájdalom felhői az életünkben. A gon-
dolkodásmódunk és a hitetlenségünk miatt vesz körül 
bennünket sötétség. Ha viszont a Fényre összpontosí-
tunk, a sötétség szertefoszlik, mert elkezdjük felismerni 
a valóságot, azt, hogy kik vagyunk valójában. „Szívem 
lámpása örökké ég”- mondja Sant Darshan Singh. Ha 
erről nem feledkezünk meg a hányattatások idején, ak-
kor könnyen tudjuk kezelni a kihívást jelentő helyzete-
ket. Sant Rajinder Singh érdekes történetekkel fűsze-
rezve fejti ki ezeket a helyes megértést segítő gondola-
tokat. 
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Ünnep a Szeretett Lény Otthonában 
 
 

2011-12. fordulóján, az év végi ünnepi program kereté-
ben Sant Rajinder Singh öt gyönyörű, magával ragadó 
előadást tartott. Ez ennek a sorozatnak az első darabja. 
Hova menjünk a lelkünk felemelése érdekében? A Sze-
retett Lény, a spirituális Mester, a megvilágosodott lény 
lakhelyére. Olyan helyre, ahol a figyelmünket az isteni-
ségre tudjuk összpontosítani. Hiába szerez valaki földi 
kincseket, ez nem juttatja el a Szeretett Lényhez, az 
egyetlenhez, aki feltétel nélkül szeret bennünket. Isten a 
mi örök Szerelmünk. A lelkünk az Ő szeretője. Az éle-
tünk egyedüli értelme ez a szeretet. Hogyan szerethet-
jük Istent? Úgy, ha a szeretet és a Fény ösvényén neki-
vágunk a fizikaiból az istenibe vezető spirituális utazás-
nak. 
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Az ébredés isteni dala 
 
 

2011-12. fordulóján, az év végi ünnepi program kereté-
ben Sant Rajinder Singh öt gyönyörű, magával ragadó 
előadást tartott. Ez ennek a sorozatnak a második darab-
ja. Hol szerezhetünk tapasztalatot az isteniségről? A 
Mester jelenlétében, a satsangon, amely az igazság ke-
resőinek a találkozóhelye. Olyanoké, akikben feltámadt 
a vágy Isten megismerésére; akik lelkében az isteniség 
szikrája fellobbant, és megvilágosult életre vágynak. A 
satsangon a spirituális sugárzás áthatol az elme, az 
anyag és az illúzió fátylain. Megérinti a lelkünket, és 
felemeli a fizikaiból az istenibe. Ekkor az elragadottság, 
az örömmámor, a boldogság olyan állapotába kerülünk, 
amilyet soha azelőtt nem is ismertünk. 
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A végcél és a vezető 
 
 

2011-12 fordulóján, az év végi ünnepi program kereté-
ben Sant Rajinder Singh öt gyönyörű, magával ragadó 
előadást tartott. Ez ennek a sorozatnak a harmadik da-
rabja. Szép történetekkel fűszerezve, ezt a mélységes 
értelmű verset elemzi: 
 

Amikor bajban vagyunk, Téged hívunk. 

A Te odaadó híveid tisztelettel így imádkoznak: 

Te vagy a végcél, Te vagy a vezető 

és az akarat, amely előre hajt bennünket. 
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Az együttlét csodája 
 
 

2011-12 fordulóján, az év végi ünnepi program kereté-
ben Sant Rajinder Singh öt gyönyörű, magával ragadó 
előadást tartott. Ez ennek a sorozatnak a negyedik da-
rabja. Ez a Mesterrel való együttlétről, az Ő bőkezűsé-
géről és arról szól, hogy mit nyerhetünk a tökéletes 
Mester fizikai közelségében. A satsang az igazság, Isten 
szeretőinek a találkozóhelye. Mi teszi ezt különlegessé, 
egyedülállóvá? „A korsó és a kehely egyaránt mámor-
ban táncol.” Ezt a szép költői képet kifejtve a Mester 
arról beszél, hogy a Szeretett Lény isteni mámorban 
fürdő pillantásaitól, darshanjaitól a lelkünk „örömtáncot 
lejt” a bensőnkben. Az isteniség megtapasztalása a lel-
künk tápláléka, amelytől képessé válik a bensőbe szár-
nyalásra. 
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Spirituális elmélyedés 
 
 

2011-12 fordulóján, az év végi ünnepi program kereté-
ben Sant Rajinder Singh öt gyönyörű, magával ragadó 
előadást tartott. Ez ennek a sorozatnak az ötödik darabja. 
Az elménk örökké szennyet hord belénk, a lelkünk ál-
landóan igyekszik mindezt kitakarítani. Folytonos a vi-
askodás bennünk. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet? 
Igyekezzünk egyre tisztább állapotba kerülni, és azt 
megőrizni! A Mester sok oldalról megközelítve, érde-
kes történetekkel szemléltetve szól a szerető és a Szere-
tett Lény, a lélek és Isten, a Mestererő és az igazi tanít-
vány kapcsolatáról, arról, hogyan vonzza magához a 
Mestererő a tanítványt, hogy az Istenre összpontosítson, 
és sikerüljön elérnie a spirituális elmélyedés állapotát. 
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A meditáció a vezetőnk 
a spirituális gazdagsághoz 

 
 

Sant Rajinder Singh e mélyen elgondolkodtató előadá-
sát egy bibliai idézetre építi: „Ne gyűjtsetek magatok-
nak kincseket a földön, ahol rozsda és moly elemészti, 
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják.” (Mt. 6.19) 
Mindannyian gazdagságra vágyunk. Mindenfelől csak 
azt halljuk: itt érjünk el sokat. A szentek viszont azt 
mondják, hogy itt a legfőbb tőkénk az időnk. A célunk 
önmagunk és Isten megismerése. Ezért azt kérik, hogy 
olyan tetteket hajtsunk végre, amelyektől a túlvilági éle-
tünk is jobb lesz. Ezt hogyan érhetjük el? Meditációval, 
és azzal, hogy szeretetben, az embertársainkat önzetle-
nül szolgálva élünk. 
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Az üdvösség örök forrása 
 
 

A technológia oly nagy sebességgel robbant bele az éle-
tünkbe, hogy kezdjük azt hinni: mi fedezzük fel a ter-
mészet titkait. Elfeledjük, hogy az Úr akarata teszi lehe-
tővé bárminek is a megismerését. Azok látásmódja a 
helyes, akik megértik, hogy vannak dolgok, amelyek 
meghaladják az intellektuális képességeinket Egy szent 
fő feladata, hogy ébresztőt dobolva Istenről beszéljen, 
hogy felfedezzük: az Úr bennünk lakozik, és még az 
életünk során képesek vagyunk elérni a mindentudás, az 
üdvösség örök Forrást. Hogyan? „Ó, isteni Mester! A 
Te örök kegyed csodája, hogy egyesíted az embert Is-
tennel.”(SDS) 
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Tapasztaljuk meg 
a benső utazást a meditációban 

 
 

Az ember állandó törekvése, hogy megértse önmagát. 
Kik vagyunk? Vajon az ember csupán egy fizikai lény, 
aki megszületik, felnevelkedik, tanul, fiatal felnőtt lesz, 
dolgozni kezd, megházasodik, gyermekei lesznek, gon-
doskodik róluk, majd elmegy? Vagy több ennél az élet? 
Mi történik a halál idején? Ezek mind valóban izgalmas 
kérdések. Ha szeretnénk megismerni az élet többi szint-
jét, a nagy Mesterek felkészítenek erre bennünket, meg-
tanítják a meditáció módszerét, így még e földi életünk 
során benső utazást tehetünk, és rátalálhatunk Istenre. A 
Mester azt is részletesen elmagyarázza, hogy mit jelent 
a „testi tudatosság fölé emelkedés”. 
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A Kegy áradása 2009. 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2008.dec.27-2009.szept. végzett hatalmas spiri-
tuális munkájának néhány kiemelkedő eseménye.  
 

- 2008. dec. 27-2009. jan. 1. Év végi program Chi-
cagóban 

- Jan. 31. Németország, München 
- Febr. 1-2. Dubai 
- Febr. 5-8. A 18. Emberiség Egysége Nemzetközi 

Konferencia, Delhi 
- Febr. 14. Valentin-nap 
- Febr. 22- márc. 1. Látogatás Hyderebadba és 

Mumbaiba 
- Márc. 14-15. Svájc, Bern 
- Ápr. 12. Húsvéti program Chicagóban  
- Ápr. 15-17. USA, Kansas City 
- Máj. 24-25. Prágai látogatás 
- Ápr. 30- máj. 3. New York-i program 
- Aug. 7-8. A Mester a Vega Fesztiválon 
- Szept. 12-20. A Misztika 17. világkonferenciája, 

Delhi 
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Isten királyságához tartozunk 
 
 

Egyek vagyunk az Úrral. Nem különülünk el Őtőle. Kü-
lönböző a külsőnk, a ruházatunk, a kultúránk, de lénye-
gileg azonosak vagyunk. Még a tudósok is erre a követ-
keztetésre jutottak: az összes emberi gén 1%-nál is ki-
sebb mértékben különbözik egymástól. Ha ennek az 
összetartozásnak a jegyében élünk, akkor becsületesen, 
igaz módon, erőszakmentesen, a spirituális szemléletű, 
törekvésű emberek, és a Mestererő társaságát,  oltalmát 
keresve élünk.  A fő célunk a spirituális terület megerő-
sítése legyen, mert a spirituális egészségünktől függ a 
fizikai, a mentális és az érzelmi egészségünk. Ha a 
„gyökereink” szilárdan kapaszkodnak a spirituális talaj-
ba, semmi sem zavarhatja meg a nyugalmunkat. Meg-
ingathatatlanul fogunk állni a lábunkon. Erre van szük-
ségünk. 
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A megbocsátók a legboldogabbak 
 
 

Napjainkban az orvosok rengeteg kutatást végeznek az-
zal kapcsolatban, hogy a harag, a méreg, majd pedig a 
megbocsátás és a felejtés hiánya mennyire sok problé-
mát, elváltozást okoz a fizikai testünkben, mentális és 
érzelmi szinten. Rájöttek, hogy rendkívül szoros a kap-
csolat a testünk érzelmi, mentális és fizikai állapota kö-
zött. Ha állandóan azon jár az eszünk, hogyan vegyünk 
elégtételt a vélt vagy valódi sérelmeinkért, akkor az 
ilyen gondolatokkal csak még nagyobb zűrzavarba ke-
veredünk. Ha hibát követünk el, a szentek azt kérik: 
„Bánd meg, imádkozz, és ne tedd többet!” Miért? Mert 
az, aki nem bocsát meg, az belül ég. Nem tud koncent-
rálni, meditálni. Boldog, békés élet, Isten megtalálása 
helyett a szenvedést választja. Ezért a megbocsátók a 
legboldogabbak. 
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Szabad élet a Naammal 
 
 

A sorsunk 25%-ban a mi kezünkben van. A szabad aka-
rattal hozott döntésekkel szebbé vagy nehezebbé for-
málhatjuk az előttünk álló jövőt. A fő terület, ahol elha-
tározásokra kellene jutnunk, de erről megfeledkezünk - 
a spirituális élet. Ha nem a problémáink forrásánál ke-
ressük a megoldást, hanem csak az élet felszínén telnek-
múlnak a napjaink, akkor nem tudjuk kibogozni az élet 
és a halál gordiuszi csomóját. Gyakorlással egyre job-
ban rá tudunk hangolódni az Istenerőre. Így ez felemel 
bennünket a benső régiókba, amelyekkel egyre mélyebb 
és erősebb lesz a kapcsolatunk. Ha a lelkünk erős, jól 
táplált, akkor hozzájutunk ahhoz az erőhöz, amelytől 
előbb mentális, majd pedig a testi szinten is automati-
kusan rendbe jövünk. Ezzel kezdődik el a gordiuszi 
csomó kibontása: az élet és a halál titkának a megfejtése. 
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Tündököljön a lelkünk! 
 
 

Ahogy igyekszünk az otthonunk biztonságáról gondos-
kodni, a benső értékeinket is óvnunk szükséges. Az iga-
zi kincsünk a lelkünk. Ez a fizikai test olyan otthon, 
amelyben most lakik. Hogyan óvhatjuk meg a rablók-
tól? A szentek és misztikusok azt kérik, hogy éljünk 
etikusan. Legyünk biztosak afelől, hogy az öt tolvaj, a 
harag, az érzékiség, a kapzsiság, a ragaszkodás és az 
ego nem ver tanyát nálunk, nem szennyezi be a lelkün-
ket. Az elménk tesz egoistává bennünket. Nem akarja, 
hogy megismerjük Istent. Amikor viszont megtapasztal-
juk a Fényt a bensőnkben, akkor felismerjük az Istennel 
való egységünket, majd ezt fedezzük fel a külső éle-
tünkben is, amely így nyugodttá, harmonikussá válik. 
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Fedezzük fel a gyémántot a bensőnkben! 
 
 

Mindannyiunk bensőjében egy csodálatos szépségű, ra-
gyogó fényű gyémánt rejlik. A rendszeres meditációnak 
köszönhetően meg tudjuk különböztetni a valóságot az 
illúziótól, a spirituális gyémántot az anyag világától, 
amelyben élünk. Felismerjük, hogy ez az egyedülálló 
kincs bennünk van, ez a lelkünk, amely a testünket élte-
ti. A maja, az illúzió is jelen van: ez az elménkből fakad. 
A benső erő segítségével megtanuljuk a lelkünk és az 
elménk egymástól való elkülönítését. Jelenleg e kettő 
teljesen összevegyül, ezért nagyon nehéz megértenünk, 
hogy kik vagyunk. Nem előadások hallgatása, sem 
könyvek olvasása, hanem a meditáció hozza el a lel-
künk megismerését. 
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Tisztelet a Föld iránt 
 
 

Nagy méretekben folyik az esőerdők kiirtása, és másutt 
is rengeteg fát vágnak ki  a társadalmi fejlődés nevében. 
A magyarázat az, hogy azokon a helyeken emberi tele-
pülések jöhetnek létre. Ám ezzel az Isten által teremtett, 
és az egész emberiség létéhez szükséges körülményeket 
számolják fel, annak erőforrásait semmisítik meg. Gon-
dolkodjunk el azon, és ne csak a Föld napján, hogyan 
élünk, miként használjuk fel a természet ajándékait! 
Őrizzük meg az anyaföld kincseit, de a benső erőforrá-
sainkról se feledkezzünk meg! A fizikai világ erőtarta-
lékai a testünk túlélését szolgálják, a spirituális energi-
ánk pedig ahhoz kell, hogy eljussunk Sach Khandba, 
ahol a lelkünk belemerülhet Istenbe. 
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Az isteni szeretet titka 
 
 

Mindannyian rátalálhatunk Istenre, és egyesülhetünk 
Ővele. Arra van szükségünk, hogy lépéseket tegyünk e 
cél felé, és személyes tapasztalatot szerezzünk a való-
ságról. Ezeknek a lépéseknek a bensőnkbe kell irányul-
niuk, hogy átélhessük mindazt, ami ott található. Ott 
van a lelkünk, amely az éltető erőnk, és bennünk lako-
zik Isten is. Az elménk azonban falként áll a lelkünk és 
Isten közé, emiatt nem vagyunk képesek Őt felismerni. 
El kell távolítanunk az elménket az útból, amit a le-
csendesítésével érhetünk el. Isten megismerésének titka 
az isteni szeretet megtapasztalása. Ennek forrása ott van 
mindenkiben. 
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Változz meg, és átalakul a világ! 
 
 

A legtöbb dolog, amit másoknak mondunk, a gyakor-
latban nem működik. Ha visszatekintünk a múltba, ki-
derül, hogy bár már igen sok tanácsot adtunk másoknak, 
de attól még nem változtak meg a dolgok. Tudni szeret-
nénk, hogy mi ennek az oka. Ha annak mélyére hato-
lunk, hogy mit mondtunk és mit tettünk a különféle 
helyzetekben, akkor megértjük, hogy a szavainknak 
nem volt kellő ereje, hitele, mert a tetteink nem igazol-
ták, nem erősítették meg azokat. A spirituális egészsé-
günk és annak érdekében, hogy béke legyen bennünk és 
a világban, ahelyett, hogy valaki mást igyekszünk taná-
csokkal ellátni a jobbá formálódásuk érdekében, inkább 
foglalkozzunk önmagunkkal! Hogyan tehetjük ezt meg? 
Tanuljunk a szentektől és misztikusoktól! 
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Hálatelt alázat 
 
 

Korunk társadalmában az egyéni kiválóságon van a 
hangsúly. Úgy érezzük, hogy nagyon jó teljesítményt 
kell nyújtanunk. Ezért sok erőfeszítést teszünk. Ha azok 
eredményesnek bizonyulnak, közülünk sokan úgy érzik, 
hogy az kizárólag a saját fáradozásaik gyümölcse. Nem 
ismerjük fel, hogy Isten kegye az, amink van, és ami-
lyenek ma vagyunk, vagyis az, ha jól megy a tanulás, 
bővelkedünk az anyagi javakban, ha éles az elménk és 
fitt a testünk. Emberi lényként hajlamosak vagyunk 
mindezt egyedül magunknak köszönni. Ahelyett, hogy 
hálásak lennénk Istennek az ajándékaiért, nagyra nő az 
egónk. Úgy érezzük, hogy mi vagyunk a cselekvők. A 
hála annak a kifejeződése, hogy felismerjük: minde-
nünk adományozója egyedül az Úr. 
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A megtisztító víz 
 
 

Beszennyezzük a lelkünket. Ezt tesszük minden esetben, 
amikor egoista, önző, tisztátalan módon élünk, nem tö-
rődve azzal, hogy mi történik valaki mással. Hogyan 
juthatunk hozzá az Úr megtisztító vizéhez? Az állandó-
an mindannyiunkra ráárad. Ebből senki sem marad ki. 
A kérdés csupán az, miként kapcsolódhatunk rá a benső 
Forrásra? Erre a magunk erejéből képtelenek vagyunk. 
A szentek, a nagy Mesterek azonban min-den korban 
eljönnek közénk, hogy megnyissák a spiritualitás zsilip-
jét. Ha megtanuljuk annak a módszerét, hogy miként 
használjuk a benső szemünket, akkor teljesen új szem-
lélettel fogunk élni, mivel kitágul a látóhatárunk. Isten 
azért küldött bennünket a világba, hogy visszatérjünk 
Őhozzá. Ehhez megadott nekünk minden képességet, és 
vár ránk. 
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Alakítsunk ki új, 
egészséges szokásokat! 

 
 

Mindannyiunknak sok megrögzött szokása van, ame-
lyek az életünk szerves részei, és egyáltalán nem köny-
nyű rajtuk változtatni. Ugyanis mélyen belül nem a va-
lóságnak megfelelően látjuk magunkat. Nagyon nehéz 
megbékülnünk önmagunkkal, beletörődnünk abba, akik 
valójában vagyunk. Igyekszünk a ténylegesnél jobb ké-
pet festeni magunkról. Egy társadalomban élve köl-
csönhatásba kerülünk másokkal, és a túlnyomó többsé-
günk abban a hitben él, hogy egy bizonyos módon kell 
megmutatkoznunk a többiek előtt. Sant Rajinder Singh 
ezzel a lenyűgöző erejű előadásával arra biztat bennün-
ket, szabad madarakat, hogy ne zárjuk be magunkat a 
külső világ kalitkájába, hanem a szabad akaratunkat 
használva szárnyaljunk fel a benső mindenségbe. 
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Hallgassuk a szívünk Muzsikáját! 
 
 

Ha a népszerű emberekre gondolunk, a nagynevű spor-
tolókra, neves művészekre  festőkre, szobrászokra, ze-
nészekre, őket az emberek elismerik és szeretik. Ha vi-
szont a saját képességeinket vesszük szemügyre, megál-
lapítjuk, hogy ilyen, olyan és amolyan hiányosságaink 
vannak, és ettől csalódottá válunk. Sant Rajinder Singh 
magával ragadó történetek segítségével magyarázza el, 
hogy az igazi, az örök kincsek nem kívül, hanem ben-
nünk találhatók meg. Ha hallgatjuk a benső Muzsikát, 
ha beleépítjük az etikai értékeket az életünkbe, akkor 
készen állunk arra, hogy visszatérjünk Istenhez. 
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A tökéletes gyémánt 
 
 

Belül mindannyian tökéletes, hibátlan gyémántok va-
gyunk. A külső „repedéseink”, tökéletlenségeink oka az 
elménk. Az igazi valónk, a lelkünk Isten része, ezért tö-
kéletes, teljesen tudatos, telített Isten szeretetével és Fé-
nyével. Az elménk, a fizikai létezésünk miatt elkövetett 
hibák tartanak távol bennünket a benső tökéletességünk 
átélésétől. Haragra gerjedünk, kapzsik, erőszakosak va-
gyunk, igaztalan dolgokat követünk el, mert a lelkünk 
az anyag világában él, amely messze van az igazság ré-
giójától. A Mestererő segít a negatív tulajdonságainktól 
való megszabadulásban, és a benső tökély megtapaszta-
lásában. 
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A viszontagságok ellenszere 
 
 

Ha nem összpontosítunk megfelelően az élet kihívásaira, 
akkor úgy érezzük, mintha azok egyre csak szaporod-
nának, és teljesen körülfognának. Ha a problémáink nö-
vekednek, és ha mi nem úgy reagálunk rájuk, hogy tel-
jes figyelemmel elkezdjük azokat kezelni, akkor azok 
nagyon sokáig megmaradnak. Mit szükséges tennünk a 
viszontagságok idején? A szentek tanításában az összes 
élethelyzetre megtaláljuk a megoldást, a gyógyírt. Min-
den öröm és boldogság forrása Isten. Akkor válunk ki-
egyensúlyozottá, akkor tudjuk megfelelően vezetni az 
életünket, ha azt Istenre, az Őbelé vetett bizalomra ala-
pozzuk. Az lesz sikeres, az éri el a végső célt, aki he-
lyes irányban tartja a figyelmét. 
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A lelkünk táplálása 
 
 

Ez az előadás a nagy költő-szent, Sant Darshan Singh 
születésnapja tiszteletére hangzott el. Ha megnézzük 
Sant Darshan Singh tanítását és az életét, azt, amit az 
emberiségért tett, embermilliók figyelme fordult az Ő 
kegyéből a spirituális út felé. Ő egy új fogalmat alko-
tott: „pozitív misztika.” Mivel Istenre önmagunkban ta-
lálunk rá, ezért nem kell elhagynunk a családunkat, a 
kultúránkat, a társadalmunkat, a vallásunkat. A kérdés 
csak az, hogy hol van a figyelmünk. Azt Istenen szük-
séges tartanunk. A Mester különleges történetek segít-
ségével támasztja alá az előadása alapgondolatát: na-
gyon értékes ez az életünk, hiszen képesek vagyunk el-
érni a célt, amiért ezt megkaptuk. 
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Érjük el a benső békét 
a nyugtalan időkben! 

 
 

Olyan időket élünk, amikor nagyon sok területen jelen-
nek meg nehézségek. Mivel mind békés, örömteli, bol-
dog életre vágyunk, felmerül a kérdés, hogyan kezeljük 
a gondokat, amelyek a pénzügyi, fizikai, mentális vagy 
érzelmi területen jelentkeznek? A szentek azt mondják, 
hogy álomállapotban élünk. Azt kérik, hogy ébredjünk 
rá az igazságra. Annak a világnak adjuk a teljes figyel-
münket, amely mulandó, szüntelen változásban van. Ha 
olyasmihez kötjük magunkat, ami ideiglenes, előbb-
utóbb megjelenik a nyugtalanság, a felfordulás az éle-
tünkben. Mindannyian azért jöttünk el ebbe a világba, 
hogy megismerjük az igazi valónkat és Istent. Azok, 
akik erre szentelik az életüket, teljes bizonyossággal el-
érik Őt. A benső kapcsolat megteremtésének eszköze a 
meditáció. 
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Meditációval a tisztánlátásért 
 
 

Ahogy korosodunk a fizikai látásunk is egyre homályo-
sabbá válik. Mivel ez nagyon zavaró, ennek az állapot-
nak a megszüntetése érdekében ellenőriztetjük a sze-
münket. Majd fizikai eszközök, orvosi eljárások alkal-
mazásával igyekszünk gondoskodni arról, hogy tisztán 
lássunk. Az összes kapcsolatunkba, tevékenységünkbe, 
a gondolatainkba és a kommunikációinkba is világossá-
got, átláthatóságot akarunk vinni. Ám nagyon sok eset-
ben nincs átfogó képünk a helyzetünkről, mert valamit 
fátyol fed el előlünk abból, amit megpróbálunk megér-
teni. Sant Rajinder Singh sok magával ragadó történet 
segítségével világít rá: a benső tisztánlátásunk eszköze 
a meditáció, amelyben felfedezzük, kik is vagyunk va-
lójában. 
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Isten szeretetének határtalan bősége 
 
 

A makrokozmosz benne van a mikrokozmoszban, az 
egész univerzum annak minden apró részecskéjében - 
mondják a szentek. Újra meg újra megerősítik, hogy 
Isten velünk, bennünk él. Elcsodálkozunk: „Hogyan le-
hetséges ez? Hiszen Isten mérhetetlenül hatalmas, mi 
viszont oly jelentéktelenek, annyira parányik vagyunk. 
Hogyan férhetne bele a végtelen mindenség egy ap-
rócska létbe?” Ha sóvárgunk Isten megtalálására, ha 
uralkodó szenvedélyünk az igazság felkutatása, akkor 
megleljük a választ. Isten megismerésre a „most” a leg-
alkalmasabb idő mindannyiunk számára - emeli ki a 
Mester. 
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A szeretet völgye 
 
 

A szeretet nagyon sok kapcsolatunkat szövi át, és szép-
pé teszi az életet. Akár adjuk, akár kapjuk a szeretetet, 
ez a légkört, amelyben élünk, boldogsággal telíti.  Mi-
vel ebben a világban semmi sem marad meg örökre, a 
szeretet, amely oly sok örömöt és boldogságot nyújt, a 
mulandósága miatt egyszer nagy fájdalom kiváltója lesz. 
Emberi lényként mindig is kerestük az elmúlhatatlan 
szeretetet, hiszen állandóan a boldogság állapotában 
szeretnénk lenni. Ott van bennünk a szeretet hatalmas 
völgye, ahol Isten vár ránk. Ő nem egy hegytetőn vagy 
tengerek mélyén rejtezik, hanem bennünk él, és ha be-
felé összpontosítunk, rátalálunk. 
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Édes emlékezés 
 
 

Magával ragadó képsorokban tárul elénk Sant Rajinder 
Singh 2007-2012. között végzett hatalmas spirituális 
munkájának néhány kiemelkedő eseménye az alább fel-
sorolt helyszíneken: 
 
Kalifornia, Sant Diego  
Látogatás Franciaországba, Cannes-ba; Párizs  Hajóút a 
Szajnán 
New York, Amityville Központ meglátogatása 
India, Hyderebad, személyes találkozás 
Anglia, London, búcsú; Németország, München  
Születésnap 2009.; Valentin nap 2009.  
Vancouver, BC, természetjárás; Westbury, NY, piknik 
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Mit kíván nekünk Isten? 
 
 

Mindannyian azt szeretnénk, ha az valósulna meg az 
életünkben, amit mi jónak gondolunk. Ám e világon 
semmi sem adhat örök boldogságot és örömöt. Egy új 
autó, ház, ékszer, ruha, egy újabb barátság, társkapcso-
lat ezek egyszer mind tönkremennek, megváltozik az 
érdeklődésünk, Isten akaratából elválasztódunk egy-
mástól, vagy valami más esemény következik be az éle-
tünkben. Mi az, ami változatlan, soha el nem múló? 
Egyedül a Teremtő, aki mindent megalkotott. Isten azt 
kívánja nekünk: Legyünk boldogok, bármilyen helyzet-
ben találjuk is magunkat! A lényeg, a kulcs megelége-
dett élethez: az Istenbe vetett bizalom. Ha teljesen meg-
bízunk az Úrban, a Mesterünkben, akkor felismerjük, 
hogy csupa helyes, jó dolog következik be az életünk-
ben.  
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Isten minden egyébnél valóságosabb 
 
 

A Teremtőnk a fizikai érzékeink szintjén láthatatlan. Ő 
ezen a módon felfoghatatlan. Ha Őt magát nem látjuk, 
akkor vajon miként szerezhetünk tapasztalatot a szere-
tetéről? Mi Isten szeretete? Erre mindannyian kíváncsi-
ak vagyunk. Ha nem látjuk, nem halljuk, nem érzékel-
jük Őt a mi anyagi világunkban, ez nem jelenti azt, 
hogy Ő nincs velünk. Az életünk során idővel felismer-
jük, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fizikailag nem 
érzékelhetők, mégis léteznek. Bár Istent nem látjuk, 
nem halljuk a földi világban, de a meditáció révén sze-
mélyes tapasztalatot szerezhetünk az Ő állandó jelenlé-
téről, feltétel nélküli szeretetéről önmagunkban. A jobb 
emberré formálódásunk, a megtisztulásunk türelmet, 
kitartást igényel. Ezt példázza egy különleges történet. 
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Összpontosítsunk a bensőnkbe! 
 
 

Keleten Isten három sajátosságát emelik ki: Sat, Chit és 
Ananda - igazság, tudatosság és üdvösség. A földi léte-
zésünk végső célja az Istennel való egység elérése. Sant 
Rajinder Singh e magával ragadó előadása arról szól, 
hogyan érhetjük el az ehhez szükséges benső állapotot. 
Legyen az életünk alapköve az igazság! A meditációban 
emelkedjünk a spirituális tudatosság egyre magasabb 
benső régióiba! Az üdvösség isteni mámorát nagyon 
kevesen ismerik. Csupán azok, akik a benső csendben 
ülve van összekapcsolódnak az isteniséggel. A Mester 
egy különlegesen érdekes történet segítségével mutatja 
meg a helyes irányt, amely az örök üdvösség állapotába 
juttat bennünket. 
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Lobbantsuk lángra a lelkünk szikráját! 
 
 

Az emberi születés végső célja csak úgy váltható valóra, 
ha szeretjük Istent és az egész teremtését, mert ez az 
egyetlen ösvény vezet vissza az örök Otthonunkba, Is-
ten ölébe. Mivel töltjük itt az időnket? Sokan ezt a vá-
laszt adják: „Az életem arra való, hogy élvezzem a vi-
lágot.” Ám mindannyiunk felett elszáll az idő. Kabir azt 
mondja: „Ez a test olyan, mint egy homokfal, amely 
bármikor összeomolhat.” A jelen pillanat a legjobb idő 
Isten megismerésére. Ha ráeszmélünk az Úr létezésére, 
az élet valóságára, akkor szeretnénk beteljesíteni a földi 
létünk küldetését. Hogyan tudjuk lángra lobbantani a 
lelkünk bennünk parázsló szikráját? Miként lehet ezt a 
lángot lobogó állapotban tartani? Erről szól ez az elő-
adás. 
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Fektessük be bölcsen 
a spirituális tőkénket! 

 
 

Az határozza meg, hogy milyen emberek vagyunk, 
hogy miként töltjük el a földi időnket. A lélegzeteink 
száma a mi tőkénk. Ha olyan területen fektetjük be a 
lélegzet-tőkénket, amely nem segít rajtunk, akkor azt 
elvesztegettük. Ha viszont az energiánkat, az időnket, a 
szeretetünket, a figyelmünket olyan területen kamatoz-
tatjuk, ahonnan óriási a megtérülés számunkra, akkor 
valóban nagyon jó a befektetésünk. Ha nem összponto-
sítunk időben a helyes irányba, semmi biztosíték sincs 
arra, hogy később lesz rá mód. Hiszen nem tudhatjuk, 
hogy meddig élünk. Minden szentírás kiemeli: „Azok 
találnak rá Istenre, akik szeretik Őt.” A legjobb „befek-
tetés” az etikus életvezetés, mások önzetlen szolgálata 
és a rend-szeres meditáció. Ezek mind az Isten iránti 
szeretet megnyilvánulásai, és célba vezetnek bennünket. 

 

SM-136 
 

Az igazi Adományozó 
 
 

Mily sok tudós kutatja a természet titkait! Egy-egy fel-
fedezést akár Nobel-díjjal is jutalmaznak. Ám nem 
gondolunk arra, aki az egész teremtést egy pillanat alatt 
megalkotta. A fizika összes törvénye egy csettintéssel 
lépett hatályba. Bármilyen szerkezetet, készüléket talál 
is fel az ember, valami olyat fedez és használ fel pihe-
nésre vagy szórakozásra, amelyet eredendően, így vagy 
úgy Isten hozott működésbe. Ha sorra vesszük mindazt 
a jót, amihez állandóan hozzájutunk, láthatjuk, hogy Is-
ten adja őket nekünk. Mondjunk mindezért köszönetet 
Őneki, hiszen Őtőle kapjuk! Az igazi ajándékozók nem 
a testvéreink, a rokonaink, a szüleink, hanem az Úr. Ez 
az előadás sok érdekes történettel teszi szemléletessé a 
hálaadás fontosságát. 
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Fedezzük fel a magasztos isteni régiókat! 
 
 

Hogyan fejleszthetünk ki magunkban szeretetet bárki 
iránt? Hiszen mindannyiunknak megvan a maga egyéni 
stílusa, viselkedés- és kifejezésmódja. Ha találkozunk 
valakivel, sajátosan hatunk egymásra, és egy idő múlva 
azt mondjuk: „Ez a személy jó benyomást keltett ben-
nem, az viszont nem.” Az érzéseinktől befolyásolt mó-
don alakul azután egy-egy kapcsolatunk. Miként érhet-
jük el azt az állapotot, amely a szentekre jellemző, 
vagyis a mindenki iránti feltétel nélküli szeretetet? Va-
jon csak a régi időkben lehetett valaki igazán boldog? 
Vagy ez manapság is lehetséges? Erre a kérdésre egy 
nagyon érdekes és sodró lendületű előadásban kapunk 
választ. 
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A szeretet hídja 
 
 

Az élő, tökéletes Mester a szeretet hídja a lelkünk, a 
szeretet Óceánjának cseppje, és Isten, vagyis a szeretet 
Óceánja között. Mivel elválasztódtak egymástól, a Mes-
ter az összekötő híd. Az Ő segítségével a csepp bele tud 
merülni az Óceánba, így át tudja élni az Úr szeretetét. A 
saját erőnkből képtelenek vagyunk a testi tudatosság 
fölé emelkedésre, a spirituális tudatosság állapotába ke-
rülésre. Isten maga a tökéletes tudatosság, mi viszont a 
fizikai tudatosság szintjén élünk. A Mester a vezetőnk, 
Ő az összekötő kapocs. Az Ő segítségével válunk ké-
pessé Isten szeretetének az átélésére. Ez a magával ra-
gadó szépségű előadás arról szól, hogyan tölti be ezt a 
küldetését a Mester a mindennapi életünk során. 
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A bizalom megerősödése 
 
 

A legnagyobb felismerésünk az, ha rájövünk, hogy nem 
tudhatunk mindent. Előfordulnak bizonyos helyzetek, 
amelyeket egyszerűen nem vagyunk képesek megérteni. 
Ez nagy próbatétel az emberi elme számára, de segít 
abban, hogy alávessük magunkat a nálunk sokkal ma-
gasabb rendű Erő akaratának. Minden korban ekkor 
kezdett el imádkozni az ember Istenhez. Ekkor vajon 
mit teszünk? Eltakarítjuk az utunkból a terheinket, áthe-
lyezzük azokat e magasztos Erő vállára. Ekkor felléleg-
zünk, és az életünk sokkal könnyebbé válik. A szentek 
azt kérik, hogy amíg ebben a testben létezünk, folytas-
sunk olyan tevékenységeket, amelyek a lelkünket segí-
tik. Ezekről szól nagy részletességgel ez az előadás. 
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Utazás a benső spirituális régiókba 
2015. június 18. Győr 

 
 

Bár külsőleg különbözünk, belül egyek és azonosak va-
gyunk. Olykor ennek az egységnek az öröme dalok, ze-
ne formájában árad ki a szívünkből. Ám az összes külső 
zene a benső Muzsikától függ, amelyet a Teremtő ho-
zott működésbe. Ez az Anhad Shabd, az örökké magá-
tól zengő Isteni Szimfónia. A külső világban minden alá 
van vetve a folytonos változásnak, az elmúlásnak, vagy-
is az időnek. A benső régiókban, Sach Khand irányába 
haladva egyre nagyobb a tudatosság aránya. A tökéletes 
tudatosság, az Igazság szintje elmúlhatatlan. Amikor az 
élő Mester a beavatáskor a figyelmével megnyitja az 
egyszemet, akkor nekivághatunk a Fénnyel, a szeretet-
tel és a szépséggel telített benső utazásnak, és felemel-
kedhetünk „Atyánk Otthonának a palotáiba.”  
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Meditáció a benső békéért és örömért 
2015. június 20. Szeged 

 
 

Az emberiség időtlen idők óta keresi a békét, de ez hiá-
bavaló igyekezet, ha erre a külső világban próbálunk 
rátalálni. Benső békesség nélkül nem létezhet külső bé-
ke. A béke velünk és nálunk kezdődik. Hajlamosak va-
gyunk azt hinni, hogy csupán fizikai lények vagyunk, és 
a külső címkéinkkel azonosítjuk magunkat. Nem ismer-
jük fel, hogy nem a test, nem az elme vagy az intellek-
tus az igazi valónk, mert valójában lelkek vagyunk. 
Akkor válunk igazán békéssé, amikor a lelkünkkel azo-
nosulunk, és a testünk, az elménk, az intellektusunk 
korlátai fölé emelkedünk. A lélek valódi állapota a féle-
lemnélküliség, a békesség és a boldogság. Egyedül a 
bensőnkben lelhetünk rá a béke örök Forrására. Túl so-
káig éltünk sötétségben, de ha a figyelmünket befelé 
összpontosítjuk, akkor az Isteni Fénybe merülten szár-
nyalhatunk a Teremtőnk felé. 



 

SM-142 
 

Lássuk meg a láthatatlant 
a meditációban! 

2015. június 21. Budapest 
 
 

A szentek és misztikusok isteni küldetése az, hogy em-
lékezetünkbe idézik: Isten megismerése emberi szüle-
téssel kapott előjogunk. A lelkünk a Teremtő része. Ez 
élteti a testünket. A spirituális vagy harmadik szemünk-
kel megláthatjuk mindazt, ami a külső szemünkkel, a 
fizikai érzékeinkkel felfoghatatlan. Amikor a minden-
kori élő Mester kegyéből a belső szemünk kinyílik, 
nemcsak a lelkünk létéről szerezhetünk tapasztalatot, 
hanem nekivághatunk a benső utazásnak, hogy megis-
merjük a spirituális régiókat, amelyek a külső világunk-
kal egyidejűleg léteznek. A Harmóniák Harmóniája fo-
lyamatosan ott zeng a bensőnkben. Tanuljuk meg a fi-
gyelmünk visszavonását a külvilágból, összpontosítsuk 
Istenre! Ekkor személyes tapasztalatot tudunk szerezni 
az Isteni Fény- és Hangáradatról. 
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Tapasztaljuk meg az örök boldogságot 
és az isteni szeretetet! 

2015. június 22. Veszprém 
 
 

A Mester a bevezetőjében azt mondta: hindi nyelven a 
„prem”szó szeretetet jelent, és Ő örömmel jött el „a sze-
retet földjére.” Ha együtt lehetünk a szeretteinkkel, ez 
boldoggá teszi az életünket. Ám az összes földi kapcso-
latunkat a függőségen kívül valamilyen formában, kü-
lönféle elvárások is jellemzik. Isten szeretete viszont 
korlátlan és előfeltételek nélküli. A spirituális utazás 
alappillérei: Váljon uralkodó szenvedélyünkké Isten 
megismerése! Legyen teljes az Isten iránti szeretetünk! 
Minden figyelmünket Őneki adjuk! A rítusok, rituálék 
végzése, a különféle nagy erőfeszítéssel járó zarándok-
latok sem juttathatnak el bennünket a bensőbe. Egyedül 
a meditáció révén érhetjük el még az életünk során Is-
tent. 
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Fedezzük fel a spirituális régiókat 
a bensőnkben! 

2015. június 23. Nyíregyháza 
 
 

A Mester az előadását azzal vezette be, hogy a város 
nevében a „nyír" szócska hasonlít az angol „near" szó-
hoz, amelynek a jelentése „közel.” A Mester nagyon 
örült, hogy közel lehet hozzánk. A tv csatornáihoz ha-
sonlóan Istennek is van egy csatornája bennünk. Ha erre 
ráhangolódunk, akkor az élő, tökéletes Mester segítsé-
gével megtapasztalhatjuk az Isteni Fény- és Hangárada-
tot, miután Ő megnyitja a spirituális szemünket és fü-
lünket. Annak érdekében, hogy fejlődni tudjunk a spiri-
tuális úton, fejlesszük ki magunkban az etikai értékeket, 
az őszinteséget, az erőszakmentességet, a tisztaságot, az 
alázatot, az együttérzést, a szeretetet, és szolgáljuk ön-
zetlenül az embertársainkat! Legyen uralkodó szenve-
délyünk Isten megtalálása! 
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Örök szeretet 
 
 

A világon mindennek, ami anyagi természetű, így ne-
künk is egy bizonyos élettartamunk van  bár azt nem 
tudjuk, hogy mennyi. Minél közelebb állt hozzánk va-
laki, minél jobban ragaszkodtunk valamihez, annál he-
vesebb a hiány érzése, a fájdalom. Arra van szükségünk, 
hogy felismerjük: az Úr szeretete mindig velünk van. 
Ezt sokszor a Mestererő szeretetén keresztül élhetjük át. 
Ez spirituális, isteni szeretet, túl a test, az elme és az ér-
zékek határán. Az emberi születéssel végtelenül értékes 
ajándékot kaptunk. A legjobb módon úgy élünk vele, ha 
az elmúlhatatlanhoz kapcsoljuk magunkat. A szentek 
ezért kérik: „Szeresd az Urat!” Ez legyen most az 
egyetlen célunk!  
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A spiritualitás öt kulcsszava 
 
 

Minél több figyelmet adunk Istennek, annál jobbá for-
málódunk. A meditáció segítségével tudunk Isten felé 
haladni. Őt a szeretetünkkel és megfelelő vezetéssel a 
benső csend állapotában érhetjük el. A spiritualitás első 
kulcsszava az Úr átölelése. Ezután elkötelezzük ma-
gunkat, igyekszünk megismerni a spirituális utat. Majd 
felemelkedünk a fizikaiból a spirituális tudatosság álla-
potába. Benső tapasztalatokat szerzünk a meditációban, 
a testünk és az elménk csendjében. Istennel egyesülve 
átéljük az üdvösséget. Függetlenül attól, hogy kik va-
gyunk, mindannyian célba juthatunk, mert Isten végte-
lenül szeret bennünket. 
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Akik szeretnek, azok találnak rá Istenre 
 
 

Isten mindannyiunkban benne lakozik, de vezetésre, a 
Mestererő segítségére van szükségünk, hogy elérhessük 
a bensőnkben az örök Szerelmünket. Minden szentírás 
kiemeli: „Egyedül a szeretet útja vezet el az Úr ölébe.” 
Nincs módunk a mindentudásra. Erre egyedül Isten ké-
pes. Ő alkotta meg és működteti a mindenséget. Ha el-
fogadjuk Isten édes akaratát, ez nagyon megkönnyíti az 
életünk különféle helyzetein való áthaladásunkat. 
Előbb-utóbb felismerjük, hogy minden történés a leg-
nagyobb javunkat szolgálja. A segítség mindig megér-
kezik. Isten ereje vigyáz ránk. A Mester a csatorna, 
amelyen keresztül az Istenerő gondoskodik rólunk, 
hogy sikerüljön beteljesítenünk a célt, amiért e világba 
megszülettünk. 
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Hogyan kezeljük a karmáinkat? 
 
 

Amit ma teszünk, az hatalmas hatással van mindarra, 
ami a jövőben megtörténik velünk. Mivel ma azt aratjuk 
le, amit a múltban elvetettünk, az életünkben bekövet-
kező dolgok nincsenek a teljes ellenőrzésünk alatt. A 
tetteinknek sok-sok élettel későbbi kihatásai is lehetnek. 
Ez teszi még nehezebbé annak megértését, hogy bizo-
nyos dolgok miért esnek meg velünk. A benső békessé-
günk érdekében fontos annak elfogadása, hogy nem 
érthetünk meg mindent. A Teremtő mindenkinél ésszel 
felfoghatatlanul intelligensebb. Egy pillanat alatt meny-
nyi mindent hozott működésbe! Bízzuk rá magunkat az 
Ő édes akaratára, és a rendszeres napi meditáció segít-
ségével semmisítsük meg az újonnan okozott karmáin-
kat! 
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Elmúlhatatlan mámor 
 
 

A Sant Mat tanítása különleges hangsúlyt helyez a Mes-
ter és a tanítványa közötti kapcsolatra, arra, hogy ez az 
isteni szeretet útja, amelyen a tanítvány felfedezi önma-
gában az Úr iránti szeretetét. A szentek és misztikusok 
Istenről, mint mindenek megteremtőjéről beszélnek, to-
vábbá arról, hogy a Mester az, aki segít bennünket Isten 
felismerésében. A nagy Mestereink nem az önsanyarga-
tás, az aszkétizmus, a világ megtagadásának az útját ta-
nítják. Nem mondanak olyasmit, hogy sok fizikai szen-
vedésen kell keresztülmennünk. Ez a szeretet, az öröm, 
a boldogság megtapasztalásának az ösvénye. Ha ugyan-
is a szeretet eksztázisában létezünk, amely boldoggá, 
örömtelivé tesz bennünket, ezzel az örök üdvösség álla-
potába kerülünk. 
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Váltsuk valóra az életünk küldetését! 
 
 

A régi időkben a szent, a misztikus a monostorban vagy 
ashramban osztotta meg a követőivel a tanítást. Ma 
benne élünk a világ forgatagában. A Sant Mat útjának a 
Mesterei a pozitív misztikát tanítják: Lássuk el az ösz-
szes világi kötelezettségünket, és közben szenteljünk 
időt a spirituális feladatainkra is! A spirituális tanítás 
egy és ugyanaz. Azért meditálunk, hogy megtapasztal-
juk a lelkünket. A lényeg az, hogy Istennel legyünk. 
Mind ezért vagyunk itt. A lelkünk örök Szerelme Isten, 
és a földi létünk értelme az, hogy egybeolvadjunk Őve-
le. Ha a napi tevékenységeink közben is megőrizzük a 
figyelmünket Istenen, akkor egyre közelebb kerülünk 
Őhozzá, és még ebben az életünkben célba érhetünk. 
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Megszabadulás az aggodalmaktól 
 
 

Vannak bizonyos dolgok, amelyek valamilyen módon 
valóban végbemennek az életünkben, ezzel megnehezí-
tik azt. Nem akarjuk őket, de azok mégis megtörténnek. 
Ilyen esetekben az aggodalom nem más, mint az éle-
tünk sanyarú helyzeteinek újra felidézése, újbóli meg-
élése. Mi tehát a feladatunk? A múlt miatti nyugtalan-
kodás helyett tanuljunk abból, ami már megtörtént, és 
jöjjünk rá, hogyan tehetjük rendbe a dolgokat! Igyekez-
zünk lecsendesedni, tegyünk lépéseket a békés életvitel 
irányába! Éljünk a szeretet állapotában, mert ez min-
dent megszépít! Bízzunk meg Istenben és a Mesterben! 
Ez tart távol bennünket a nyugtalankodástól. Ugyanis a 
szeretet és bizalom kéz a kézben jár. 
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Meditációval a spirituális beteljesedésért 
 
 

Isten mindent megadott nekünk az Ő megismeréséhez. 
De mi vajon mit teszünk? Csak a külső világ dolgait 
használjuk, a benső lehetőségeinkkel viszont nem élünk. 
Az élet felszínén, a külső oldalán telnek a napjaink. A 
szentek arra figyelmeztetnek: „Minden, amit meg sze-
retnél kapni, benned van.” Arra van szükségünk, hogy 
túljussunk a testi valónkon. A létezésünk mélyére kell 
hatolnunk annak érdekében, hogy elérjük a spirituális 
régiókat. Ennek módszere a meditáció. A benső utazást 
mindannyian megtehetünk. Így megtudhatjuk, kik va-
gyunk valójában. Ez elhozza a beteljesülést, mert az, 
hogy Isten velünk van, oly erőteljes felismerés, hogy 
többé semmitől sem félünk. Ő mindent megtesz értünk, 
hogy célba juthassunk. 
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Istentől egyedül Őt kérjük! 
 
 

Az életünk történései 75%-ban sorsszerűen mindenképp 
bekövetkeznek. 25% az, amiről szabadon hozhatunk 
döntéseket. A 25%-nyi szabad akarattal jobbá formál-
hatják az életüket, és Istentől bármit csak ezen a terüle-
ten kérhetünk. Akármit megkaphatunk az Ő akarata 
szerint. A szentek tanácsa: Olyasmiért fohászkodjunk, 
ami nem mulandó! Amikor imádkozunk, az a legjobb, 
ha Istentől Őt magát kérjük. Miért? Mert ha Isten a mi-
énk, ha közvetlen, szoros a benső kapcsolatunk, akkor 
semmi egyébre nincs szükségünk. Az Övé minden. A 
Teremtő kegyéből megtapasztalhatjuk az isteniséget, 
felfedezhetjük a valódi lényünket, és a lelkünk egyesül-
het Ővele. 
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A lélegzeteink értéke 
 
 

Nem véletlenszerűen vagyunk itt. Nem úgy van, hogy 
amikor véget ér egy emberi élet, máris követi a követ-
kező. Különleges ajándék ez a mostani. Esélyt kaptunk 
arra, hogy rátaláljunk Istenre, kikerüljünk az újraszüle-
tések fogságából, és elérjük az örök üdvösséget. A leg-
jobb módon úgy fordítjuk a javunkra minden egyes lég-
vételünket, ha a figyelmünket Istennek adjuk. A szentek 
azon munkálkodnak, hogy a szívünk egyedül az Övé 
legyen. A Mesterünk segítségével felismerhetjük az 
igazi természetünket, a lényegünket, a lelkünket. Ekkor 
ugyanis automatikusan elkezdjük keresni a kapcsolatot 
az Úrral, és szeretni fogjuk Őt. 
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A lélek utazása 
 
 

A lelkünk létezésének az első szakasza  Isten jelenlét-
ében  maga volt a boldogság, az öröm, az üdvösség. 
Majd beköszöntött az ősz. Megváltozott a környezet, és 
a lelkünknek ez nagyon tetszett. Élvezte a változatossá-
got. Mire azt gondoltuk, hogy lassan ideje lenne vissza-
térni Istenhez, addigra fagyos télbe fordult a létezésünk. 
Közben ugyanis működni kezdett a karma törvénye, 
amely miatt megragadtunk az alsóbb régiókban. Ami-
kor a lélek már rettenetes fájdalmaktól szenved, akkor 
elkezd valami jobbat keresni. Ekkor Isten valamilyen 
utat nyit meg előttünk, és ezzel beköszönt a tavasz a 
lelkünk történetében. Megtörik a tél ereje. Megérezzük 
a változás szelét. Elindulunk Isten felé. 
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A vég nélküli öröm ösvénye 
 
 

E világon nagyon sokan olyan területekre figyelve ku-
tatnak Isten után, ahol nem találhatnak rá. Azt hisszük, 
hogy a boldogság, az öröm, a nyugalom, a békesség a 
külső világból származik. Megfeledkezünk arról, hogy 
minden, amire valóban szükségünk van, egyedül ben-
nünk található meg. Miért meditálunk? Mert meg sze-
retnénk találni Istent. Nincs nagyobb boldogság, öröm a 
Teremtővel való együttlétnél. A nap bármely szakában 
vagy éjszaka is meditálhatunk  ahogy nekünk kényel-
mes. Az éjszaka nemcsak alvásra való. A meditációban 
a test kipiheni magát, miközben a lélek és Isten együtt 
lehet. Ha a lelkünk rálel Istenre, akkor mindörökre má-
morban fürdik. 
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Ültessük bele a spiritualitást az életünkbe! 
 
 

Az nem lehetséges, hogy csak egy-két óra hosszat va-
gyunk spirituálisak, utána pedig nem. Hiszen ez az éle-
tünk minden pillanatát áthatja. Ne gondoljuk, hogy a 
spiritualitás az életünk végén egy csettintésre működés-
be lép. A szentek azt mondják, hogy erőfeszítéseket 
szükséges tennünk  az életünk minden pillanatában. A 
spiritualitás azt jelenti, hogy állandóan tudatosak va-
gyunk önmagunkra, továbbá azt, hogy beleültetjük az 
isteni erényeket a mindennapi életünkbe. Sant Rajinder 
Singh elmagyarázza, hogy miként tehetjük ezt meg. 
Annak érdekében, hogy jobbá váljunk, töltsünk egyre 
több időt a spirituális területen, a lelkünket megerősítő 
tevékenységekkel! 
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Erősítsük meg az Istenbe vetett 
bizalmunkat! 

 
 

Mivel a Teremtőnk létezésének a felismerése megha-
ladja a fizikai érzékszerveink képességeit, mélyebbre 
kell ásnunk önmagunkban, hogy megismerhessük Őt. 
Azt tekintjük „spirituális” tapasztalatnak, ami megha-
ladja a testi érzékeinkkel felfoghatót. Ekkor megszilár-
dul az Istennel való kapcsolatunk. Ehhez a benső 
csendben, meditációban ülve juthatunk hozzá. Ám ezt 
megelőzően hinnünk kell a Teremtő létezésében, abban, 
hogy mindenek Megteremtője mindentudó, mindenütt 
jelenvaló. Ez a spirituális tapasztalatszerzéshez vezető 
első lépés. Ha felismerjük Isten jelenlétét az életünkben, 
önmagunkban, akkor az összes félelmünk tovatűnik, és 
úgy kezdünk élni, ahogy kell. 
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Találjuk meg Istent a benső csendben! 
 
 

Ha az ittlétünk igazi célja szempontjából tekintünk erre 
a világra, tudományos korunkban nem nehéz megérte-
nünk, hogy e világ működése nem véletlenszerű. Min-
den az isteni terv szerint folyik benne. A mindenséget 
egy Erő tartja az ellenőrzése alatt. Vágyunk az Alkotó 
megismerésére. Vele kívánunk lenni. Erre sajnos a fizi-
kai szinten nincs lehetőségünk, mert Ő szellemi termé-
szetű, egy Erő, maga a teljes tudatosság. Csak a testünk 
és az elménk csendjében a bensőbe koncentrálva, a fizi-
kai testtudat fölé emelkedve szerezhetünk tapasztalatot 
az Istenerőről. Ez a spirituális utazásunk kulcsa. 

 

SM-161 
 

Ébredjünk rá a lelkünkre a bensőnkben! 
 
 

Mi a földi létünk értelme? Reméljük, hogy az intellek-
tusunk fejlesztése, a nagyobb műveltség hozzásegít 
minket az élet jobb megértéséhez. Ám a logika, az intel-
lektus időnként csődöt mond. Hiszen sok olyan történés 
van, amely az elme szintjén megmagyarázhatatlan. Ah-
hoz, hogy felismerhessük a valóságot, az igazságot, 
hogy igazán boldogok lehessünk, spirituális ébredéssel 
tudatossá szükséges válnunk, ami egyedül a bensőnk-
ben érhető el. Mit jelent a megvilágosodás? Annak ben-
ső megtapasztalása, hogy a valódi lényünk a lelkünk, 
csepp a mindenségtudat Óceánjából. 
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Isten sohasem hagy el bennünket 
 
 

Az Úr kegye ez az életünk, és a lehetőség az Ő megis-
merésére. Egyedül Ő tudja, hogy valaki számára mikor 
érkezik el a megfelelő idő a hazatérésre. A mi felada-
tunk az, hogy a földi létünk minden időmozzanatát, 
amely az Ő ajándéka, a végső rendeltetésünk valóra vál-
tására fordítsuk. Bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk is, 
az Úr keze mindig velünk van, hogy felemeljen. Ő ben-
nünk, velünk él. Legyünk tudatában annak, hogy Isten 
nagyon szeret bennünket! Ha letérünk a helyes útról, a 
Mestererő akkor sem hagy el minket. Csak késleltetjük 
a hazautazásunkat. Ha megtesszük mindazt, ami rajtunk 
múlik, hamar célba érhetünk. 
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Szerető kedvesség 
 
 

A viselkedés nem valami látványosság, hatáskeltés, ha-
nem annak megnyilvánulása, amilyenek vagyunk. „Azt 
add másoknak, amit kapni szeretnél!”  ez a világ összes 
hitének arany alapelve. Ha ott van bennünk a szerető 
kedvesség, akkor nemcsak a mi életünk lesz egyre jobb, 
békésebb, kiegyensúlyozottabb, hanem az egész közös-
ségé is, amelyben élünk, dolgozunk, kommunikálunk. 
A társaink egyre több édességgel, figyelmességgel, se-
gítőkészséggel viszonozzák az ilyen fajta megnyilvánu-
lásainkat. Ha a figyelmünket Istennek adjuk, átéljük az 
Ő szeretetét. A meditáció az eszköz, amely segít ennek 
megtapasztalásában. 
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A lelkünk hazatérése 
 
 

Ebben a világban minden mulandó, mozgásban van, 
változtatja a helyét. Ha nem ismerjük fel a környeze-
tünknek ezt az alapvető jellemzőjét, és stabilnak képzel-
jük, akkor az egyesüli otthonunknak tekintjük. Valójá-
ban azonban csupán lelkünk az örökké változatlan, 
ezért benne kellene gyökeret vernünk. Az állandóságot 
egyedül a bennünk lévő ékkőben, a lelkünkben, a spiri-
tuális életben találhatjuk meg. A meditáció a módszer, 
amelynek a segítségével a földi világból a benső min-
denségbe emelkedhetünk. Hazatérhetünk a Forrásukba, 
ahonnan eonokkal ezelőtt eljöttünk. 
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Spirituális ajándékok 
 
 

Megszoktuk, hogy az adott és kapott dolgok mind e vi-
lágból valók. Felmerül a kérdés, hogy mik tekinthetők 
spirituális ajándékoknak? Azok az örök életűek, ame-
lyek a lelkünket szolgálják. Fordítsuk a javunkra az 
emberi születés, a beavatás és a Mesterrel kívül-belül 
együttlét ajándékát! Ha ezeket a kincseinket nem fordít-
juk a javunkra, ha a figyelmünket nem az önfelismeré-
sen és Isten megtalálásán tartjuk, akkor ez a létezésünk 
lényegileg, vagyis spirituális szempontból veszendőbe 
megy. A kapott ajándékokkal nemcsak időnként, hanem 
minden nap élnünk szükséges. Ennek módja a napi 
rendszerességgel végzett meditáció. 
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Éljünk hálával telten 
 
 

Ez a DVD a 2017.11.22-23-i hálaadó ünnepen elhang-
zott, sok szép történettel fűszerezett két előadást tartal-
mazza a földi mulandóságról és az örökkévalóságról. A 
Mester arra emlékeztet bennünket, hogy valahányszor 
az Úr szeretetteljes emlékezetében összejövünk, ezek a 
legjobb idők az életünkben. Tudjuk, hogy a Teremtő a 
mi Oltalmazónk, aki gondot visel ránk. A fizikai éle-
tünk tele van problémákkal, kihívásokkal, megoldásra 
váró feladatokkal. Ám amikor Őrá gondolunk, Őróla 
beszélünk, akkor az összes nehézség eltűnik az életünk-
ből. Ismerjük fel a mindannyiunkban ott lévő mennyor-
szágot! Ezt ne kívül keressük! Mind örömtelik, boldo-
gok lehetünk. Ez azon múlik, hogy minek adjuk a fi-
gyelmünket. 
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A szeretet lámpása 
 
 

Fontos annak megértése, hogy a benső Napunk ragyogó 
Fénye mindig velünk van. Lehet, hogy a napi gondok 
felhője ezt eltakarja előlünk, de ez nem jelenti azt, hogy 
a Fény örökre eltűnt az életünkből. Az Isten iránti hit-
nek, bizalomnak különböző fokozatai vannak. Sokan 
csak azért fordulnak Őhozzá, mert különféle szükségle-
teik, igényeik vannak, amelyek beteljesülésében re-
ménykednek. Azután eljön a nagy vizsga ideje. 
Sant Darshan Singh szép verssorait elemezve azt kérdi 
a Mester: Ha tudjuk, hogy egy lámpás örökké ott ég a 
szívünkben, miért kellene félnünk a szomorúság fekete 
felhőitől? Ha a lelkünk székhelyén tartjuk a figyelmün-
ket, rálelünk Isten Fényére, amely az egész lényünket 
betölti, és boldoggá, megelégedetté tesz bennünket. 
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Fohász Isten jelenlétéért 
 
 

A szentek a tanítványságuk idején a Mesterükhöz inté-
zett és az Istenhez szálló fohászaikban mindig az Ővele 
együttlétért könyörögtek. Semmi mást nem kértek. Na-
gyon sok olyan zavaró, csábító, szórakoztató tényező 
van, amelyek mind a világba irányítják a figyelmünket. 
Ha Istent akarjuk, akkor a földi csábítások ereje auto-
matikusan gyengül, majd elillan. Ha ezt az ajándékot 
valaki megkapja, ezzel az összes létező kívánsága telje-
sül. Istennél nincs jobb. Nem létezik nála nagyobb Erő. 
Ő maga a jóság, a jóakarat. Ő mindenünk Adományo-
zója. Ha átadjuk magunkat Őneki, azt kapjuk, ami he-
lyes, ami a legjobb nekünk. 
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A szeretet az út vissza Istenhez 
 
 

Nem véletlenszerű az ittlétünk. Küldetésünk van. A 
szentek azt kérik, hogy az igazán fontos dolgokra össz-
pontosítsunk, mert az erre kapott időnk gyorsan tova-
száll. Ugye, már döntöttünk arról, hogy megtesszük 
mindazt, ami közelebb visz Istenhez? Az nagyon jó. 
Azt viszont kerüljük el, ami eltávolítana Őtőle! Mind-
azok napjai nyugalomban, békében telnek, akik élnek a 
kapott képességekkel, és helyes irányban haladnak előre. 
Fontos, hogy a spiritualitás alapelvére, a szeretetre épül-
jön az életünk! A testünk és az elménk csendjében, a 
meditációban átélt benső élmények teljesen átformálnak 
bennünket. Ekkor a szeretet forrásával kerülünk kapcso-
latba. A Fény- és Hangáradattal hazautazhatunk Isten-
hez. 
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A Chicagói Nemzetközi Meditációs Köz-
pont avatója – 1. 

 
 

Sant Rajinder Singh 2018. július 27-én e szavakkal mu-
tatta be az avatóra a világ minden részéből érkezett 
vendégeknek az új központot „Nagy szerencsénkre 
most már olyan helyünk van, ahol az itteniek és az 
egész világból érkezők együtt lehetnek, meditálhatnak, 
önzetlen szolgálatot végezhetnek, amellyel örömöt vi-
hetnek a közösség tagjainak az életébe, és baráti kap-
csolatok szövődhetnek.” Majd nagy részletességgel be-
szélt arról, hogy kezdődött el a Misszió munkája a szen-
télynek nevezett korábbi központban, a nehéz éveket, 
amikor a legkülönfélébb helyeken tartották a 
satsangokat, mert a sangat kinőtte a régi helyét. Ezt az 
új központ összes helyiségének látványos bemutatója 
követte. 
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A Chicagói Nemzetközi Meditációs Köz-
pont avatója – 2. 

 
 

Az avatási ünnepségsorozat első napján a világ minden 
részéből érkezett satsangiak ismerkedhettek meg az új 
központ létesítményeivel. A második napra, 2018. júli-
us 28-ra meghívást kaptak a központ körüli nagyobb 
városi közösségek, Lisle, Naperville és Wheaton veze-
tői, politikusok, a közeli Sheraton Hotel menedzsmentje. 
A Mester a központ négy célját így határozta meg: Az 
első: a meditáció módszerének elsajátítása. 
Workshopok, tanfolyamok tartása a meditáció jótéte-
ményeinek megismertetésére. A második: a spirituális 
gyakorlatok végzése a szentélyben. A harmadik: olyan 
közösség jöjjön létre, ahol a harmonikus szolgálat szel-
lemében működünk együtt. A negyedik célra kiválóan 
alkalmas az ebédlő, ahol baráti kapcsolatok szövődhet-
nek. 
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A Chicagói Nemzetközi Meditációs Köz-
pont avatója – 3. 

 
 

2018. július 30-án, az avatási ünnepségsorozat zárónap-
ján öt harminc perces meditációs ülésre került sor. A 
DVD különleges élményt nyújt azzal, ahogy a Mester 
az egyes szakaszokat bevezeti. Sok érdekes példával és 
történettel teszi emlékezetessé ezt az együttlétet. Példá-
ul az úrhajósok kiképzéséhez hasonlítja azokat az elő-
készületeket, amelyeket a pontosan végzett meditáció 
érdekében tettünk szükséges. Majd azt kéri a Mester, 
hogy ne érezzük unalmasnak a két és fél óra meditációt. 
Legyünk boldogok! Mindig vidáman fogjunk hozzá a 
spirituális gyakorlataink végzéséhez! Hiszen valami 
újat fogunk felfedezni, ami az életünket széppé vará-
zsolja. Állandóan maradjunk meg a jelen pillanatban, 
hiszen az maga az időtlenség, az üdvözítő örökkévaló-
ság. 
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Kutassuk fel az isteniség régióit! 
 
 

A mai világban könnyű megérteni, hogy mit jelent a fi-
gyelem különféle irányokba összpontosítása. Ahogy a 
TV egyszerre működő adásai közül bármelyiket nézhet-
jük, így Isten csatornáját is választhatjuk. Ez a nap 24 
órájában, az év 365 napján folyamatosan működik. 
Csak a figyelmünk irányán múlik, hogy vesszük-e az 
adását.  A lényegi kérdés az, mit teszünk az életünk so-
rán. Vissza akarunk süllyedni a lélekvándorlás kereké-
be? Vagy a javunkra fordítjuk az emberi születés aján-
dékát? A Mester sok szép törté-net segítségével magya-
rázza el, hogy ez a mi különleges esélyünk a létezés 
igazi céljának a megértésére, és ennek elérésére, amire 
mind képesek vagyunk. 
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Lássuk meg a láthatatlant! 
 
 

Belekerülhetünk egy olyan helyzetbe, amelynek eddig a 
meglétéről se tudtunk, vagy amelyről eddig más néző-
pontból, egy bizonyos megvilágításban volt vélemé-
nyünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az nem létez-
het. A valóság ugyanis esetenként valami egészen más, 
mint amit hittünk róla. Ez megnehezíti a benső utazást, 
továbbá az is, ha látunk, hallunk valamit, és azt képzel-
jük a valóságnak. Ezért mondta Sant Kirpal Singh: „A 
látás mindenek feletti.” Ez nem a külső, hanem a benső 
szemünk használatát jelenti. A Mestererő a fizikai szint-
ről a spirituális szinteken át hazavezeti a lelkünket Is-
tenhez. Ez a mi részünkről állhatatosságot, erőfeszíté-
seket kíván, továbbá azt, hogy ez legyen az életünk 
uralkodó szenvedélye. 
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Méregtelenítsük az elménket! 
 
 

2018 novemberében, Abu Dhabiban hangzott el ez 
rendkívül érdekes témát feldolgozó előadás. Az élet 
nem annyira bonyolult, zűrös, mint amilyenné a félel-
meinkkel tesszük. A nehézségek valójában jönnek és 
mennek. Az erőt próbáló helyzetek ideje egyszer letelik. 
Élhetünk békésen, ki-egyensúlyozottan, harmóniában is. 
Ha nem ez történik, akkor mi ennek az oka? A Mester 
kiemeli, hogy az elménk a világi élvezetek szerelmese, 
továbbá a lehangoló, elkeserítő, negativitással teli gon-
dolataink tárolómedencéje, és ezzel folyamatosan be-
szennyezi a lelkünket. Ha valami rosszul működik a tes-
tünkben, akkor annak méregtelenítésére gondolunk. 
Ugyanezt megtehetjük az elménkkel is. Hogyan? Erre 
ad választ a Mester érdekes történetekkel fűszerezett 
előadása. 


