


              
              AAnn  AAuutthheennttiicc  OOrriiggiinnaall  DDiiaalloogguuee  bbyy  RRoobbeerrtt  AAddaammss  

PPrreesseerrvveedd  iinn  oorriiggiinnaall  uunncchhaannggeedd  ffoorrmmaatt  bbyy  TThhee  IInnffiinniittyy  IInnssttiittuuttee  tthhee  oonnllyy  SSoouurrccee  ooff  tthhee  MMeessssaaggee  ooff  RRoobbeerrtt  AAddaammss  
  
                                                                                  ““PPoonnddeerr  tthhee  TTrraannssccrriippttss  ddaaiillyy      
                                                                              MMeeddiittaattee  oonn  eeaacchh  ppaarraaggrraapphh  
                                                                              RRee--  rreeaadd  tthhee  ssaammee  ppaarraaggrraapphh  
                                                                              AAllllooww  yyoouurrsseellff  ttoo  aabbssoorrbb  tthhee  TTrruutthh  ssttaatteedd..  ““  

WWhhaatt  iiss  kkaarrmmaa??    

SSoo  mmuucchh  hhaass  bbeeeenn  mmiissuunnddeerrssttoooodd  aabboouutt  kkaarrmmaa..  

KKaarrmmaa  iiss  nnoott  aa  ppuunniisshhmmeenntt..  KKaarrmmaa  iiss  aa  ttooooll  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg..    

FFoorr    ccoommppaassssiioonn..  WWee  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  oouurr  aaccttiioonnss  aaffffeecctt  ootthheerrss..    

SSiinnccee  mmoosstt  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ttoo  bbeehhaavvee  ccoorrrreeccttllyy,,  hhooww  ttoo  hhaavvee  

ccoommppaassssiioonn,,  tthhiiss  hheellppss  uuss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..    

IItt  iiss  aann  eexxaaccttiinngg  llaaww  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoorrlldd..  

  

MMaannyy  ppeeooppllee  tteellll  mmee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  bbeeyyoonndd  kkaarrmmaa..    

BBuutt  aass  lloonngg  aass  yyoouu  aarree  iinn  aa  pphhyyssiiccaall  bbooddyy,,  yyoouurr  bbooddyy  iiss  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  

kkaarrmmaa..  TThheerree  iiss  nnoo  eessccaappiinngg  iitt..  ((rreeffeerrrriinngg  ttoo  mmiissccoonncceeppttiioonnss  ooff  bbeeiinngg  bbeeyyoonndd  ‘‘ggoooodd’’  

aanndd  ‘‘bbaadd’’..  GGooooddnneessss  iiss  tthhee  eesssseennttiiaall  llaaww  ooff  ssppiirriittuuaall  lliiffee,,  eelliimmiinnaattiinngg  kkaarrmmaa  aanndd  ssuuffffeerriinngg..))    

YYoouu  bbooddyy  iinncclluuddeess  yyoouurr  mmiinndd  aanndd  eemmoottiioonnss..    

IItt  wwiillll  aaffffeecctt  aallll  ooff  tthheessee  aarreeaass  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  yyoouu  yyoouurrsseellff  ccrreeaatteedd  oonn  aa  

pprreevviioouuss  ooccccaassiioonn..  IItt  iiss  rreeaallllyy  vveerryy  ssiimmppllee..    

YYeett,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iitt,,  bbeeccaauussee  iitt  eexxppllaaiinnss  ssuuffffeerriinngg..    

  

EEvveerryy  ttrruuee  ssppiirriittuuaall  tteeaacchhiinngg  eexxppllaaiinnss  tthhee  llaawwss  ooff  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg..    

TThhee    llaawwss  ooff  kkaarrmmaa..  TThhee  BBiibbllee  tteellllss  uuss  tthhaatt  aass  wwee  ssooww,,  wwee  sshhaallll  rreeaapp..    

WWhhaatteevveerr  wwee  ppllaanntt  sshhaallll  rreettuurrnn..    

IIff  iitt  ddiidd  nnoott,,  hhooww  ccoouulldd  wwee  uunnddeerrssttaanndd  aa  lloovviinngg  uunniivveerrssee??    

MMaann  ffoooollss  hhiimmsseellff..  HHee  pprreetteennddss  tthhaatt  bbeeccaauussee  oouurr  aaccttiioonnss  ddoo  nnoott  rreettuurrnn  rriigghhtt  

aawwaayy,,  tthheeyy  aarree  nnoott  ggooiinngg  ttoo..    

SSuurrpprriissee..    ((LLaauugghhtteerr))    

  
NNooww  yyoouu  mmaayy  aasskk,,  wwhhaatt  ccrreeaatteess  kkaarrmmaa??    

EEvveerryytthhiinngg..  ((LLaauugghhtteerr))  
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EEvveerryytthhiinngg  tthhaatt  iiss  nnoott  ooff  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  ccrreeaatteess    



rreettuurrnn  rreessppoonnsseess  ..    

JJuusstt  tthhee  wwaayy  yyoouu  ggaavvee  tthheemm  oouutt..    

OOff  ccoouurrssee  tthhiiss  ooccccuurrss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  aaccttiioonn  aanndd  tthhoouugghhtt..    

BBeenneeaatthh  iitt  aallll,,    

YYoouurr  PPeeaaccee  rreemmaaiinnss,,  uunncchhaannggeedd..    

WWaaiittiinngg  ffoorr  yyoouu..    

  

                                                                    

NNooww  tthhiiss  iiss  vveerryy  iinntteerreessttiinngg..    

TThhiiss  iinncclluuddeess  wwoorrddss,,  aaccttiioonnss  aanndd  tthhoouugghhttss..    

YYeess,,  tthhoouugghhttss..  UUhh  oohh..  SSoommee  ooff  yyoouu  ddoonn’’tt  lliikkee  tthhaatt..  

LLeett’’ss  ssaayy  yyoouu  hhaavvee  aa  nnaassttyy  tthhoouugghhtt  aabboouutt  ssoommeebbooddyy..    

YYoouu  mmaayy  bbee  ssmmiilliinngg  aatt  tthheemm,,    

bbuutt  iinn  yyoouurr  mmiinndd  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  eenntteerrttaaiinn  aa  nnaassttyy  tthhoouugghhtt..    

NNooww  yyoouu  kknnooww  tthhaatt  yyoouurr  tthhoouugghhttss  aarree  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  ccoonnsscciioouussnneessss..    

SSoo  wwhhaatt  iiss  yyoouurr  ccoonnsscciioouussnneessss  ddooiinngg??  WWhhaatt  iiss  iitt  ddooiinngg  eevveerryyddaayy??  

WWhhaatt  aarree  yyoouu  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt??  WWhhaatt  aarree  yyoouurr  hhaabbiittss??    

DDoo  tthheeyy  ssppeeaakk  ooff  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree??    

MMoosstt  ppeeoopplleess  ddoonn’’tt..    

TThheeyy  tthhiinnkk  nnoo  oonnee  ccaann  sseeee  oorr  hheeaarr  tthheeiirr  tthhoouugghhttss,,  ssoo  iitt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr..    

TThhee  pprroobblleemm  iiss,,  tthhaatt  tthheeyy    ((tthhoouugghhttss))  aallssoo  ccrreeaattee  kkaarrmmaa..    

  

                                        ““IItt  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd..””  

  

TThhiiss  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  rreeffuussee  ttoo  sseeee  tthhee  ttrruutthh..    

WWhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn..  IItt  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd..    

YYoouu  aarree  hhoonneesstt  wwiitthh  eeaacchh  ppeerrssoonn  yyoouu  aarree  wwiitthh..    

YYoouu  aarree  ccoommppaassssiioonnaattee..  YYoouu  aarree  kkiinndd..  YYoouu  aarree  rraaddiiaattiinngg  lloovvee..    
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YYoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  bbaadd  hhaabbiittss..  YYoouu  nneevveerr  ssaayy  ‘‘TThhaatt’’ss  tthheeiirr  kkaarrmmaa..’’  



TThhiinnkkiinngg  aa  nnaassttyy  tthhoouugghhtt  aabboouutt  ssoommeeoonnee  ccaann  bbeeccoommee  aa  bbaadd  hhaabbiitt..    

AAnndd  yyoouu  aattttrraacctt  nnaassttyy  tthhoouugghhttss  bbaacckk..    

AAnndd  nnoo  oonnee  kknnoowwss  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn..    

TThheeyy  jjuusstt  kknnooww  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ssuuffffeerriinngg..    

  

TThhoouugghhttss  aarree  rreeaall  iinn  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoorrlldd..    

TThheeyy  aarree  aaccttuuaallllyy  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  kkaarrmmaass  ooff  tthhee  eeaarrtthh..    

TThheerreeffoorree  tthheeyy  aattttrraacctt  rreeppeerrccuussssiioonnss..    

NNooww  tthhiiss  iiss  nnoott  ttoo  ccrreeaattee  ffeeaarr..  IItt  iiss  ttoo  ccrreeaattee  ffrreeeeddoomm..    

FFrreeeeddoomm  ffrroomm  bboonnddaaggee..  TThhee  bboonnddaaggee  ooff  bbaadd  hhaabbiittss..    

WWiitthhoouutt  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  bbaadd  hhaabbiittss  yyoouu  ccaannnnoott  ssttoopp  ccrreeaattiinngg  kkaarrmmaa..    

IItt  iiss  iimmppoossssiibbllee..    

LLeett’’ss  ssaayy  tthhaatt  yyoouu  ssaayy  oonnee  tthhiinngg  ttoo  ppeeooppllee  aanndd  sseeccrreettllyy  tthhiinnkk  ssoommeetthhiinngg  

eellssee..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ccrreeaatteedd  tthhee  hhaabbiitt  ooff    ddeecceeppttiioonn..    

TThhiiss  ccrreeaatteess  kkaarrmmaa..    

TThheenn  oonnee  ddaayy  yyoouu  ttrruusstt  ssoommeeoonnee,,  aanndd  tthheeyy  ssaayy  oonnee  tthhiinngg  ttoo  yyoouu  aanndd  aannootthheerr  

tthhiinngg  ttoo  ssoommeeoonnee  eellssee..  SSoommeetthhiinngg  nnaassttyy..    

NNooww  yyoouu  aarree  hhuurrtt..  NNooww  yyoouu  aarree  ssuuffffeerriinngg..    

NNooww  yyoouu  aarree  ccoonnffuusseedd..  BBuutt  yyoouu  ddoo  nnoott  rreemmeemmbbeerr  wwhheerree  iitt  ccaammee  ffrroomm..  YYoouu  

ccrreeaatteedd  iitt  bbyy  ddooiinngg  iitt  ttoo  ssoommeeoonnee  eellssee..  

  

““EEaacchh  ttiimmee  wwee  aacctt  aaggaaiinnsstt  oouurr  TTrruuee  NNaattuurree,,  wwee  ccrreeaattee  ssuuffffeerriinngg..””    
  

TThhiiss  iiss  wwhhyy  wwee  hhaavvee  tthhee  llaaww  ooff  AAhhiimmssaa..  NNoott  hhaarrmmiinngg  ootthheerrss..    

NNoott  hhaarrmmiinngg  aannyy  ootthheerr  lliivviinngg  bbeeiinngg..    

BBuutt  yyoouu  ssttoopp  ccrreeaattiinngg  kkaarrmmaa  wwhheenn  yyoouu  ddoo  nnoott  ‘‘ttrryy’’  aannyymmoorree..    

YYoouu  aarree  ssiimmppllyy  nnoott  aattttrraacctteedd  ttoo  ddooiinngg  tthhiinnggss  tthhaatt  ccaauussee  kkaarrmmaa..    

  

YYoouu  aarree  bbeeccoommiinngg  mmoorree  aanncchhoorreedd  iinn  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..  ((LLoovviinnggkkiinnddnneessss  ))  

YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  ddooeess  nnoott  wwaanntt  ttoo  hhaarrmm  aannyyoonnee..  AAnnyytthhiinngg..    

YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  iiss  lloovviinngg  ccoommppaassssiioonn..  TToo    aallll..    

EEaacchh  ttiimmee  wwee  aacctt  aaggaaiinnsstt  oouurr  TTrruuee  NNaattuurree,,  wwee  ccrreeaattee  ssuuffffeerriinngg..    
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NNooww  kkaarrmmaa  ccaann  ggeett  mmoorree  ccoommpplleexx..    

SSaayy  yyoouu  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccaarreeeerr..  AA    lliivviinngg..    

YYoouu  aarree  hhoonneesstt..  HHaarrdd  wwoorrkkiinngg..  YYoouu  ddoo  yyoouurr  bbeesstt..    

YYeett  ssoommeetthhiinngg  aallwwaayyss  hhaappppeennss..    

YYoouu  ccaann’’tt  sseeeemm  ttoo  ggeett  aa  bbrreeaakk..    

IItt  ssttaarrttss  ttoo  aaffffeecctt  yyoouu..  YYoouu  bbeeccoommee  ddeepprreesssseedd..    

YYoouu  bbeeccoommee  ddeessppoonnddeenntt..  YYoouurr  ppeerrssoonnaalliittyy  cchhaannggeess..    

AAllll  bbeeccaauussee  yyoouu  ccaannnnoott  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn..    

NNooww,,  oonnee  wwaayy  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhiiss  iiss  ttoo  ssaayy,,  ““II  hhaavvee  bbaadd  kkaarrmmaa””..    

AAnndd  ttoo  ggiivvee  uupp..  TThhiiss  iiss  tthhee  ppaassssiivvee  ssttaannccee..    

IItt  iiss  ttaakkeenn  bbyy  mmaannyy  ssoo--  ccaalllleedd  ssppiirriittuuaall  ppeeooppllee..    

                                                                                        

                                                                                                            

BBuutt  tthheerree  iiss  aannootthheerr  wwaayy..  TThheerree  iiss  hhooppee..  

YYoouu  sseeee,,  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  aa  vviiccttiimm  ooff  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

YYoouurr  rreeaall,,  AAhhiimmssaa  bbaasseedd  TTrruuee  NNaattuurree((ggiivviinngg  oonnllyy  lloovvee))    iiss  ssttrroonnggeerr  tthhaann  aannyy  kkaarrmmaa..    

IItt  iiss  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  llaawwss  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd..  ((mmeeaanniinngg  kkaarrmmaa  ccaann  bbee  bbaallaanncceedd  wwiitthh  

lloovviinngg  aaccttiioonnss))    

YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  iiss  PPuurree..  IItt  iiss  bbeeyyoonndd  tthhee  aappppeeaarraanncceess  ooff  ssuuffffeerriinngg..    

NNoo  oonnee  wwhhoo  uunnddeerrssttaannddss  kkaarrmmaa  ssaayyss,,  ‘‘””TThhaatt  iiss  tthheeiirr  kkaarrmmaa..””    

wwhheenn  tthheeyy  sseeee  ssoommeeoonnee  ssuuffffeerriinngg..  TThheeyy  hhaavvee  ccoommppaassssiioonn..    

TThheeyy  iinntteerrvveennee..    

TThhiiss  iiss  wwhheerree  tthhee  hhooppee  ccoommeess  iinn..    

TThheerree  aarree  ttwwoo  tthhiinnggss  mmoorree  ppoowweerrffuull  tthhaann  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

CCoommppaassssiioonn..  AAnndd  FFoorrggiivveenneessss..    

WWhheenn  wwee  cchhoooossee  tthheessee  qquuaalliittiieess,,  tthheessee  ttrruutthhss,,  wwee  AAwwaakkeenn..    

““  TThheerree  aarree  ttwwoo  tthhiinnggss  mmoorree  ppoowweerrffuull  tthhaann  yyoouurr  kkaarrmmaa..””  
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LLeett’’ss  ssaayy  tthhaatt  yyoouu  sseeee  ssoommeeoonnee  ssuuffffeerriinngg..  YYoouu  mmaayy  nnoott  lliikkee  tthhee  ppeerrssoonn  vveerryy  

mmuucchh..  BBuutt  tthhiiss  hhaass  ccoommee  ttoo  yyoouu..  YYoouu  sseeee  tthhiiss..    

TThhiiss  hhaass  aallll  bbeeeenn  pprree  aarrrraannggeedd..  EEvveenn  tthhiiss  iiss  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

SSoo  yyoouu  sseeee  tthhiiss  ppeerrssoonn  ssuuffffeerriinngg..  

  

                                                          

NNooww,,  yyoouu  hhaavvee  ttwwoo  cchhooiicceess..  YYoouu  wwiillll  ccrreeaattee  yyoouurr  ffuuttuurree..    

YYoouu  ccaann  sseeee  tthheeiirr  ssuuffffeerriinngg  aanndd  ssaayy,,  ““II  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  llaawwss  ooff  kkaarrmmaa..  TThhiiss  iiss  

hhaappppeenniinngg  ttoo  hhiimm  bbeeccaauussee  ooff  ssoommeetthhiinngg  hhee  ccrreeaatteedd..  

HHooww  lluucckkyy  II  aamm  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss..””  AAnndd  yyoouu  wwaallkk  aawwaayy..    

TThhiiss  iiss  tthhee  wwaayy  ooff  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  sseeeekkeerr..  TThhee  oonnee  wwhhoo  ddooeess    

nnoott  uunnddeerrssttaanndd..    TThheeyy  oonnllyy  ccaarree  aabboouutt  wwhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  tthheemm..    

AAnndd  ssoo  tthheeyy  ggoo  tthheeiirr  wwaayy..    

BBuutt  oonnee  ddaayy  tthheeyy  wwiillll  bbee  iinn  tthhaatt  ppoossiittiioonn..    

TThheeyy  wwiillll  bbee  ssuuffffeerriinngg,,  aanndd  nnoo  oonnee  wwiillll  ccaarree..    

TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  oonnee  ttoo  hheellpp  tthheemm..    

PPeerrhhaappss  tthheeyy  wwiillll  bbee  iinn  aa  rreelliiggiioonn,,  oorr  aa  ffaammiillyy,,  wwhheerree  tthheeyy  tthhiinnkk,,    

““WWeellll,,  tthhaatt  iiss  yyoouurr  kkaarrmmaa..””  AAnndd  tthheerree  iiss  nnoo  ccoommppaassssiioonn..    

SSoo  hhee  ssttaarrttss  wwoonnddeerriinngg..  AAnndd  eevveennttuuaallllyy  hhee  wwiillll  lleeaarrnn  tthhaatt  eevveerryyoonnee  ddeesseerrvveess  

ccoommppaassssiioonn..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  lleett  aannyyoonnee  hhuurrtt  yyoouu..  TThhiiss  jjuusstt  

mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu  ddeeaall  ccoommppaassssiioonnaatteellyy..    

GGeennttllyy..    

CCoommppaassssiioonn  iiss  ssttrroonnggeerr  tthhaann  kkaarrmmaa..    

  
TThheenn  tthheeyy  eevveennttuuaallllyy  AAwwaakkeenn..    

OOhh,,  nnooww  II  uunnddeerrssttaanndd..    
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CCoommppaassssiioonn  iiss  mmyy  TTrruuee  NNaattuurree..  WWhheenn  eevveerryyoonnee  hhaass  ccoommppaassssiioonn,,  tthheenn  nnoo  

oonnee  ssuuffffeerrss..  TThhaatt  iiss  wwhheenn  yyoouu  lliivvee  iinn  aa  mmoorree  ssppiirriittuuaallllyy  aaddvvaanncceedd,,  

kknnoowwlleeddggeeaabbllee  ccuullttuurree,,  oorr  cciivviilliizzaattiioonn..    



TThhiiss  iiss  wwhhoo  wwee  rreeaallllyy  aarree  ddeeeepp  ddoowwnn..  BBuutt  ssoommeetthhiinngg,,  ssoommeeoonnee  cchhaannggeedd  oouurr  

mmiinnddss..  WWee  ddeecciiddeedd  nnoott  ttoo  bbee  ccoommppaassssiioonnaattee..    

WWee  rreeffuusseedd  ttoo  ssiimmppllyy  lliivvee  iinn  oouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

TThhiiss  iiss  wwhhyy  wwee  ssuuffffeerr..  IItt  iiss  ssoo  ssiimmppllee..    

YYeett  wwee  mmaakkee  iitt  ccoommpplleexx..  

IItt  iiss  nnoott..    

    
NNooww  tthheerree  iiss  tthhee  sseeccoonndd  wwaayy..  RReemmeemmbbeerr,,  tthhee  ffiirrsstt  ppeerrssoonn  wwaallkkeedd  aawwaayy..    

HHee  tthhoouugghhtt  hhee  wwaass  ‘‘ssppiirriittuuaall’’..    

HHee  tthhoouugghhtt  hhee  wwaass  AAwwaakkeenneedd..  BBuutt  hhee  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  ssppiirriittuuaall  mmeeaanntt  yyoouu  

oonnllyy  ddoo  wwhhaatt  iiss  ccoonnvveenniieenntt..  WWhhaatt  iiss  ccoommffoorrttaabbllee..    

WWhhaatt  ffeeeellss  ggoooodd..    

TThheerree  iiss  aa  wwhhoollee  nneeww  rreelliiggiioonn  tthhaatt  tthhiinnkkss  wwhhaatt  ‘‘ffeeeellss  ggoooodd’’  mmeeaannss  iitt  iiss  YYoouurr  

TTrruuee  NNaattuurree..    IItt  iiss  ‘‘ppeeaacceeffuull’’..    

AAnndd  tthheeyy  ddoonn’’tt  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  tthheeyy  aarree  ssttiillll  ssuuffffeerriinngg..    

  

NNooww  iiff  yyoouu  cchhoooossee  tthhee  sseeccoonndd  wwaayy  ooff  ccoommppaassssiioonn,,    

  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  AAwwaakkeenn..    

AAwwaakkeenniinngg  ooccccuurrss  eeaacchh  ttiimmee  yyoouu  lliivvee  iinn  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

BBuutt  yyoouu  mmuusstt  cchhoooossee  ttoo  ddoo  tthhiiss..  NNoo  oonnee  ccaann  ddoo  iitt  ffoorr  yyoouu..  TThheenn  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  

ffeeeell  jjooyyffuull..  PPeeaacceeffuull..  AAnndd  tthhiiss  bbeeggiinnss  ttoo  ddeeffiinnee  yyoouurr  lliiffee..    

AAnndd  ssoo  yyoouu  sseeee,,  iinn  tthhee  eenndd,,  yyoouu  aaccttuuaallllyy  ffeeeell  bbeetttteerr  tthhaann  yyoouu  eevveerr  tthhoouugghhtt  

ppoossssiibbllee..  FFoorr  yyoouu  hhaavvee  oovveerrccoommee  aallll  ssuuffffeerriinngg..    
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YYoouu  sseeee  ssoommeeoonnee  ssuuffffeerriinngg..    



YYoouu  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheerree  aarree  tthhee  llaawwss  ooff  kkaarrmmaa..    

AAnndd  yyoouu  sstteepp  iinn..  YYoouu  sseeee  wwhhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  ttoo  hheellpp..    

TToo  aalllleevviiaattee  ssuuffffeerriinngg..  YYoouu  ddoo  aannyytthhiinngg  yyoouu  ppoossssiibbllyy  ccaann..    

TThhiiss  iiss  wwhhaatt  ii   mmeeaannss  ttoo  bbee  hhoo yy..    tt ll
TTwwoo  tthhiinnggss  hhaavvee  hhaappppeenneedd  hheerree..    

YYoouu  hhaavvee  iinntteerrvveenneedd  iinn  ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  kkaarrmmaa,,  

  aanndd  yyoouu  hhaavvee  cchhaannggeedd  yyoouurr  oowwnn..  

EEvveerryy  ttiimmee  yyoouu  ppeerrffoorrmm  aann  aacctt  ooff  ccoommppaassssiioonn,,  yyoouu  cchhaannggee  yyoouurr  

oowwnn  kkaarrmmaa..  TThhiiss  iiss  aa  llaaww..    

TThhee  ssttoorryy  ooff  tthhee  BBooddhhiissaattttvvaa  eennccoommppaasssseess  tthhiiss  llaaww..    

TToo  nnoott  aacccceepptt  ccoommpplleettee  eennlliigghhtteennmmeenntt,,  ccoommpplleettee  aannnniihhiillaattiioonn  ooff  tthhee  eeggoo  aanndd  

sseeppaarraattiioonn  ffrroomm  GGoodd  iinnttoo  oommnniisscciieenntt  lloovvee,,  bblliissss  aanndd  jjooyy,,  uunnttiill  eevveerryy  ssiinnggllee  

ppeerrssoonn  oonn  eeaarrtthh  ddooeess..  

AAnndd  ssoo  yyoouu  rreettuurrnn  ttoo  tthhiiss  eeaarrtthh..    

TToo  hheellpp  ootthheerrss..    

  

SSoo  yyoouu  sseeee,,  iitt  iiss  nnoott  ssoo  bbaadd..  ((LLaauugghhtteerr))  

YYoouu  ccaann  cchhaannggee  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

BBuutt  yyoouu  ccaannnnoott  ppeerrffoorrmm  aaccttiioonnss  wwiitthhoouutt  kkaarrmmaa..    

  

NNooww,,  tthhee  ttrruutthh  iiss,,  tthheerree  iiss  nnoo  kkaarrmmaa..  ((IInn  tthhee  nnoonn--cchhaannggiinngg  BBlliissss  ooff  GGoodd  bbeeyyoonndd  rree--bbiirrtthh))  

YYeett,,  yyoouu  ccaannnnoott  eessccaappee  yyoouurr  kkaarrmmaa,,    

BBuutt  tthheerree  iiss  nnoo  kkaarrmmaa..    

YYoouu  sseeee,,  yyoouu  aarree  hheerree  oonn  eeaarrtthh  iinn  aa  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm..    

YYeett  tthhiiss  iiss  aallll  aa  ddrreeaamm  sseeqquueennccee..  TThhiiss  iiss  nnoott  yyoouurr  HHoommee..    

YYoouurr  rreeaall  SSeellff  rreemmaaiinnss  eevveerr  aanncchhoorreedd  iinn  tthhee  bblliissss  ooff  GGoodd..    

IItt  hhaass  ggoonnee  nnoowwhheerree..  IItt  iiss  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..    

TThhiiss  iiss  tthhee  RReeaall  SSeellff  tthhaatt  rreemmaaiinnss  nneevveerr  cchhaannggiinngg,,    

bblliissss  ccoonnsscciioouussnneessss,,  ppuurree  jjooyy..    

TThhiiss  iiss  wwhhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  mmeeddiittaattiinngg  ffeeeellss..    

TThhiiss  iiss  tthhee  bblliissss  ssppookkeenn  aabboouutt  iinn  aallll  ssppiirriittuuaalliittyy..    

IItt  iiss  aa  ffuullllnneessss  ooff  hheeaarrtt..  

YYoouu  aarree  llaacckkiinngg  nnootthhiinngg..    

YYoouu  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  aallll  ooff  lliiffee..  YYoouu  aarree  OOmmnniisscciieenntt..                                            
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YYoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  wweellll--  bbeeiinngg  ooff  eevveerryybbooddyy..    
AAnndd  yyeett,,  yyoouu  aarree  nnoobbooddyy..    

NNoo  eeggoo..  NNoo  aannggeerr..  NNoo  sseellffiisshhnneessss..    

NNootthhiinngg  bbuutt  yyoouurr  TTrruuee  SSeellff..      

  

TThhiiss  iiss  ooccccuurrrriinngg  rriigghhtt  nnooww,,  tthhiiss  vveerryy  mmiinnuuttee..    

RRiigghhtt  wwhheerree  yyoouu  aarree..    

BBee  ssttiillll..  WWaattcchh..    

LLeett  tthhee  tthhoouugghhttss  ggoo  bbyy..    

FFeeeell  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..  YYoouu  ccaann  ffeeeell  iitt..    

YYoouu  ccaann  ffeeeell  tthhee  bblliissss..  TThhee  ccoommpplleetteenneessss..    

TThhee  ‘‘yyoouu’’  tthhaatt  iiss  bbeeyyoonndd  iitt  aallll..    

TThhee  ‘‘yyoouu’’  tthhaatt  kknnoowwss  tthhee  ttrruutthh  bbeehhiinndd  aallll  cchhaannggiinngg  cciirrccuummssttaanncceess..    

  

                            “ Within You is Unimaginable Beauty.”  
  

YYoouu  sseeee,,  wwiitthhiinn  yyoouu  iiss  UUnniimmaaggiinnaabbllee  BBeeaauuttyy..    

YYoouu  aarree  UUnniimmaaggiinnaabbllee  BBeeaauuttyy..    

AArree  yyoouu  lliivviinngg  lliikkee  tthhiiss??  

DDoo  yyoouu  aacctt  lliikkee  tthhiiss??    

NNoo  oonnee  ccaann  ddoo  tthhiiss  ffoorr  yyoouu..    

II  ccaann  sshhooww  yyoouu  wwhheerree  tthhee  ddiiaammoonnddss  aarree,,    

bbuutt  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ddiigg  ffoorr  tthheemm..    

  

YYoouu  ddoo  tthhiiss  bbyy  tthhee  wwaayy  yyoouu  lliivvee  yyoouurr  lliiffee..    

WWhhaatt  aarree  yyoouu  ddooiinngg  eeaacchh  ddaayy??    

EEaacchh  mmoommeenntt??    

WWhhaatt  aarree  yyoouu  ffeeeelliinngg??    

MMoosstt  ppeeooppllee  ssaayy  tthheeyy  aarree  ssppiirriittuuaall,,    

aanndd  ccoonnttiinnuuee  lliivviinngg  mmiisseerraabbllee  lliivveess..  TThhiiss  iiss  nnoott  wwhhaatt  iitt  iiss  aallll  aabboouutt..    

WWhheenneevveerr  yyoouu  aarree  iinn  ddoouubbtt  aabboouutt  yyoouurr  lliiffee,,  aabboouutt  yyoouurr  kkaarrmmaa,,    

aabboouutt  hhooww  ttoo  hhaannddllee  tthhiinnggss,,  ddoo  tthhiiss  oonnee  tthhiinngg..  

AAsskk,,  ““WWhhoo  aamm  II??””  PPrraaccttiiccee  SSeellff  IInnqquuiirryy..    

DDoo  tthhiiss  eevveerryy  ddaayy..  EEvveerryy  ssiinnggllee  ddaayy..  WWiitthhoouutt  ffaaiill..    

WWhheenn  yyoouu  aarree  ssaadd,,  ddoo  ssoommeetthhiinngg  bbeeaauuttiiffuull  ffoorr  ssoommeeoonnee  eellssee..  

SSttoopp  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  yyoouurrsseellff..  YYoouurr  kkaarrmmaa  wwiillll  cchhaannggee..  
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TThhiiss  iiss  vveerryy  ppoowweerrffuull..  



TThheerree  iiss  aa  ssttoorryy  aabboouutt  aa  mmaann  wwhhoo  aasskkeedd  GGoodd  ttoo  sshhooww  hhiimm    

HHeeaavveenn  aanndd  HHeellll..  

HHee  wwaass  ttaakkeenn  ttoo  aa  rroooomm  wwiitthh  aa  bbiigg  ddoooorr..  WWhheenn  hhee  ooppeenneedd  tthhee  ddoooorr  ,,  hhee  ssaaww  

aa  rroooomm  ffuullll  ooff  ssttaarrvviinngg,,  mmooaanniinngg  ppeeooppllee..    

TThheeyy  wweerree  ddyyiinngg  ooff  ssttaarrvvaattiioonn..    

IInn  ffrroonntt  ooff  tthheemm  wwaass  aa  lloonngg  bbuuffffeett  ttaabbllee  llaaddeenn  wwiitthh  ffoooodd..    

TThheerree  wwaass  ssoo  mmuucchh  ffoooodd  oonn  tthhee  ttaabbllee  tthhaatt  iitt  wwaass  ccrreeaakkiinngg  ffrroomm  tthhee  llooaadd..  

TThheenn  tthhee  mmaann  nnoottiicceedd  tthhaatt  eevveerryyoonnee’’ss  hhaannddss  wweerree  ttiieedd  bbeehhiinndd  tthheeiirr  bbaacckkss..    

EEvveenn  tthhoouugghh  tthheerree  wwaass  ffoooodd  iinn  aabbuunnddaannccee,,  tthheeyy  wweerree  aallll  ssttaarrvviinngg  ttoo  ddeeaatthh..  

TThheeyy  wweerree  pprraaccttiiccaallllyy  sskkeelleettoonnss..    

TThheeyy  ccrriieedd  ffoorr  hheellpp..  

SSuuddddeennllyy  aa  vvooiiccee  ssppookkee..    

““TThhiiss  iiss  HHeellll..””  

  

HHee  wwaass  ttaakkeenn  ttoo  aannootthheerr  rroooomm..  

TThheerree  wwaass  aa  bbiigg  ddoooorr..  TThhee  mmaann  ooppeenneedd  tthhee  ddoooorr..    

TThheerree  wwaass  aa  rroooomm  ffuullll  ooff  ppeeooppllee..    

TThheeiirr  hhaannddss  wweerree  aallssoo  ttiieedd  bbeehhiinndd  tthheeiirr  bbaacckkss..  BBuutt  tthheeyy  wweerree  aallll  ssmmiilliinngg  aanndd  

jjooyyffuull..  TThheeyy  wweerree  ccoonntteenntteedd  aanndd  hhaappppyy..    

TThheeyy  llaauugghheedd  aanndd  ggoott  aalloonngg  lliikkee  ggoooodd  ffrriieennddss..    

TThheenn  tthhee  mmaann  nnoottiicceedd  ssoommeetthhiinngg..    

OOnnee  ppeerrssoonn  wwaass  ffeeeeddiinngg  tthhee  ootthheerr  bbyy  hhoollddiinngg  tthhee  ssppoooonn  ffuullll  ooff  ffoooodd  ttoo  hhiiss  

mmoouutthh..    

IInn  tthhiiss  wwaayy,,  tthheeyy  aallll  ffeedd  eeaacchh  ootthheerr..    

AAnndd  tthheeyy  wweerree  aallll  hhaappppyy..    

SSuuddddeennllyy  tthhee  VVooiiccee  ssppookkee  aaggaaiinn..    

““AAnndd  tthhiiss  iiss  HHeeaavveenn..””    

  

YYoouu  sseeee,,  ssoo  iitt  iiss  wwiitthh  uuss..    

WWhheenn  wwee  lleeaarrnn  tthhaatt  wwee  wweerree  mmeeaanntt  ttoo  lliivvee  wwiitthh  ccoommppaassssiioonn,,  wwee  wwiillll  bbee  

vveerryy  hhaappppyy  hheerree  oonn  eeaarrtthh..    

OOuurr  pprroobblleemmss  wwiillll  nnoott  sseeeemm  ssoo  ppaaiinnffuull..  
IItt  iiss  eeaassiieerr  ttoo  ffeeeell  tthhee  ttrruutthh  ooff  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..    

TThhiiss  iiss  vveerryy  bbaassiicc..    

WWee  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  eennlliigghhtteenneedd  ttoo  ddoo  tthhiiss  oonnee  tthhiinngg..    

TThhiiss  iiss  wwhhyy  JJeessuuss  ssaaiidd,,    

  tthhee  ggrreeaatteesstt  ooff  aallll  tthhee  llaawwss  iiss  ttoo  lloovvee  oonnee    aannootthheerr..    
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SSoo  tthhiiss  aallll  aaffffeeccttss  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

AArree  yyoouu  bboorrnn  iinn  aa  vviioolleenntt  ffaammiillyy  oorr  aa  kkiinndd  ffaammiillyy??  

AA  ppeeaacceeffuull  nneeiigghhbboorrhhoooodd  oorr  aa  ttrroouubblleedd  nneeiigghhbboorrhhoooodd??    

AArree  yyoouu  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ooppppoorrttuunniittiieess  oorr  ddoo  yyoouu  hhaavvee  nnoonnee??    

  

TThheerree  aarree  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ppeeooppllee  wwhhoo  ccaann  sseeee  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

WWhheenn  tthhee  BBuuddddhhaa  wwaass  bboorrnn,,  aa  ggrreeaatt  sseeeerr  ccaammee  ttoo  tteellll  hhiiss  mmootthheerr    

TThhaatt  hhee  wwaass  aann  iilllluummiinneedd  ssoouull  wwhhoo  hhaadd  ccoommee  ttoo  hheellpp  mmaannyy  ppeeooppllee..  

HHee  wwoouulldd  bbee  rreemmeemmbbeerreedd  ffoorr  mmaannyy  aaggeess  ttoo  ccoommee..    

IInn  yyooggaa  tthheessee  aabbiilliittiieess  aarree  ccaalllleedd  ssiiddddhhiiss..    

SSoommee  aallllooww  yyoouu  ttoo  sseeee  yyoouurr  ppaasstt  lliivveess..  

  

BBuutt  ffoorr  mmoosstt  ppeeooppllee  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  vveerryy  ppaaiinnffuull..    

IIff  yyoouu  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  aarree  ssuuffffeerriinngg  nnooww,,  tthhiinnkk  hhooww  yyoouu  wwoouulldd  ffeeeell  iiff  yyoouu  

ccoouulldd  sseeee  hhooww  bbaadd  yyoouu  uusseedd  ttoo  bbee!!  

TThhiiss  iiss  tthhee  ggrraaccee  ooff  MMaayyaa..  ((FFoorrggeettttiinngg  wwhhoo  wwee  aarree  ttoo  iiddeennttiiffyy  wwiitthh  cciirrccuummssttaanncceess))    

TThhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  mmaatteerriiaall  ddeelluussiioonn..  

YYoouu  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aallll  tthhiiss  iiss..    

TThhiiss  oonnee  lliiffee..  TThhiiss  bbooddyy  tthhaatt  cchhaannggeess..    

TThhaatt  nneevveerr  ssttaayyss  tthhee  ssaammee  ffoorr  oonnee  ddaayy..    
TThheessee  tthhiinnggss  tthhaatt  yyoouu  tthhiinnkk  wwiillll  mmaakkee  yyoouu  hhaappppyy..  

IItt  iiss  tthhoouugghh  yyoouu  aarree  hhyyppnnoottiizzeedd..    

  

FFiirrsstt  yyoouu  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  aarree  bboorrnn,,  tthheenn  aass  ssoooonn  aass  yyoouu  ggeett  uusseedd  ttoo  bbeeiinngg  aa  

cchhiilldd,,  yyoouu  aarree  aa  tteeeennaaggeerr..  AAss  ssoooonn  aass  yyoouu  bbeeccoommee  uusseedd  ttoo  bbeeiinngg  aa  tteeeennaaggeerr,,  

yyoouu  aarree  aann  aadduulltt..    

AAss  ssoooonn  aass  yyoouu  ggeett  uusseedd  ttoo  bbeeiinngg  aann  aadduulltt,,    

YYoouu  aarree  aann  oolldd  mmaann..    

TThheenn  yyoouu  aarree  ggoonnee..    
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AAnndd  bbeeccaauussee  yyoouu  bbeelliieevveedd  iitt  aallll,,    



YYoouu  ccoommee  bbaacckk  aanndd  ddoo  iitt  aallll  aaggaaiinn..    

BBuutt  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  nnootthhiinngg  hheerree  mmaatttteerrss..    

EEvveerryytthhiinngg  yyoouu  ddoo  mmaatttteerrss..    

TThhaatt  iiss  tthhee  sseeeemmiinngg  ccoonnttrraaddiiccttiioonn..  

EEvveerryytthhiinngg  yyoouu  ddeecciiddee  ttoo  ddoo,,  ccrreeaatteess  yyoouurr  ffuuttuurree  kkaarrmmaa..    

  

IIff  yyoouu  aarree  nnoott  ccrreeaattiinngg  kkaarrmmaa,,  

yyoouu  aarree  nnoott  ccrreeaattiinngg  ffuuttuurree  ssuuffffeerriinngg..    

IIff  yyoouu  aarree  nnoott  ccrreeaattiinngg  ffuuttuurree  ssuuffffeerriinngg,,  wwhhaatt  aarree  yyoouu  ddooiinngg  hheerree??  

IItt  iiss  yyoouurr  cchhooiiccee..      

IItt  iiss  eennttiirreellyy  uupp  ttoo  yyoouu..    

YYoouu  ccoouulldd  bbee  AAwwaakkeenniinngg..    

AAwwaakkeenniinngg  ttoo  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

YYoouu  ccoouulldd  bbee  pprraaccttiicciinngg  SSeellff  IInnqquuiirryy  eevveerryy  ddaayy..    

YYoouu  ccoouulldd  bbee  ppoonnddeerriinngg  tthhee  TTrraannssccrriippttss..    

YYoouu  ccoouulldd  bbee  sseerrvviinngg  ootthheerrss..    

YYoouu  ccoouulldd  bbee  rreessttiinngg  iinn  YYoouurr  RReeaall  SSeellff..    

BBuutt  iinnsstteeaadd,,  mmoosstt  ooff  uuss  aarree  ccrreeaattiinngg  kkaarrmmaa..    

  

                                                  “ The Siddhis allow you to see your past.” 

 
NNooww  iiff  yyoouu  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  sseeeerrss,,    

tthhee  ssiiddddhhiiss,,  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  sseeee  yyoouurr  ppaasstt  lliivveess,,    

yyoouu  mmiigghhtt  lleeaarrnn  qquuiicckkllyy  wwhhaatt  yyoouu  ddiidd  wwrroonngg..    

BBuutt  tthhiiss  wwoouulldd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmeeaann  yyoouu  wwoouulldd  nnoott  ddoo  iitt  aaggaaiinn..    

IIff  yyoouu  hhaavvee  bbaadd  hhaabbiittss  ddeeeeppllyy  iinnggrraaiinneedd  iinn  yyoouu,,    

tthheenn  iitt  iiss  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  yyoouu  tthhaann  ffoorr  ootthheerrss  ttoo  pprrooggrreessss..  

IInn  aanncciieenntt  ttiimmeess  tthhee  sseeeerrss  wweerree  ccaalllleedd  ttoo  hheellpp  yyoouu  wwiitthh  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

  
HHooww  ddoo  yyoouu  ggeett  tthheessee  bbaadd  hhaabbiittss??    

YYoouu  cchhoooossee  ttoo  ddoo  tthheemm..  

OOvveerr  aanndd  oovveerr  aanndd  oovveerr  aaggaaiinn..    

IIff  yyoouu  ggeett  aannggrryy  aa  lloott,,  iitt  ssttaarrttss  ttoo  ffeeeell  nnoorrmmaall..    

YYoouu  ffoorrggeett  tthhaatt  tthheerree  aarree  ppeeooppllee  wwhhoo  ddoo  nnoott  bbeehhaavvee  tthhaatt  wwaayy..    

YYoouu  ttuurrnn  iinnttoo  aann  aannggrryy  ppeerrssoonn..  

TThheenn  yyoouu  wwiillll    bbrriinngg  tthhaatt  hhaabbiitt  iinnttoo  aa  nneeww  lliiffee,,    
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iiff  yyoouu  bbeelliieevvee  iinn  tthhaatt..    



TThheessee  aarree  ccaalllleedd  ssaammsskkaarraass..    

TThheessee  aarree  tteennddeenncciieess  tthhaatt  yyoouu  aallrreeaaddyy  hhaavvee..    

TThhaatt  yyoouu  ccaammee  iinn  wwiitthh,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk..    

TThhiiss  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  oonnee  wwaayy,,    

aanndd  ssoommee  ppeeooppllee  aannootthheerr  wwaayy..    

WWhhyy  ffoorr  ssoommee  ppeeooppllee  iitt  iiss  vveerryy  eeaassyy  ttoo  ssppiirriittuuaallllyy  pprrooggrreessss,,  

aanndd  ffoorr  ootthheerrss  iitt  iiss  vveerryy  hhaarrdd..    

WWhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  nneevveerr    aannggrryy,,  aanndd  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  aallwwaayyss  aannggrryy..    

WWhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  lloovviinngg  aanndd  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  ccyynniiccaall..    

WWhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  aarree  aattttrraacctteedd  ttoo  ddeevvoottiioonn,,    

aanndd  ssoommee  ttoo  ffoorrmmaall  iinntteelllleeccttuuaall    ssttuuddyy..  

WWhhyy  ssoommee  cchhiillddrreenn  aarree  ppeeaacceeffuull,,  aanndd  ssoommee  aannggrryy..    

WWhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  hhaavvee  aa  ccoonnsscciieennccee  aanndd  ssoommee  ddoonn’’tt..    

  

YYoouu  ddeevveellooppeedd  tthheessee  hhaabbiittss,,  iinncclliinnaattiioonnss,,  pprriioorr  ttoo  tthhiiss  lliiffee..    

AAnndd  tthheerreeffoorree  yyoouurr  kkaarrmmaa  aattttrraaccttss  ssiimmiillaarr    

SSiittuuaattiioonnss  iinn  tthhiiss  lliiffee..  UUnnttiill  yyoouu  ggiivvee  uupp  tthhee  bbaadd  hhaabbiittss..    

TThheenn  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  AAwwaakkeenn..  YYoouurr  ‘‘ccoonnsscciieennccee’’  iiss  yyoouurr  TTrruuee  SSeellff..    

  

TThheerree  aarree  ootthheerr  ssiiddddhhiiss  tthhaatt  eennaabbllee  yyoouu  ttoo  sseeee  aallll  ssoorrttss  ooff  tthhiinnggss..    

BBuutt  mmoosstt  ooff  tthheessee  tthhiinnggss  jjuusstt  ddiissttrraacctt  mmoosstt  ppeeooppllee..    

WWhhaatt  vvaalluuee  ddooeess  iitt  ooffffeerr  yyoouu  iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  iimmpprroovvee??  

AAfftteerr  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeessssaaggee,,  yyoouu  mmuusstt  ggoo  bbeeyyoonndd  iitt  aallll..    

YYoouu  mmuusstt  ggoo  bbeeyyoonndd  eeaacchh  lliiffee,,  eeaacchh  eexxppeerriieennccee,,    

  ttoo  tthhee  SSEELLFF  tthhaatt  nneevveerr  cchhaannggeess..    

TThhee  ttrriicckk  iiss  ttoo  ggeett  ttoo  tthhiiss  SSEELLFF,,  ((TThhee  ppeerrffeeccttiioonn  ooff  ppuurree  GGooddlliinneessss))  

YYoouu  mmuusstt  bbee  ppeeaacceeffuull..  CCoommppaassssiioonnaattee..  PPuurree  ooff  HHeeaarrtt..  

WWiitthhoouutt  tthheessee  tthhiinnggss,,  yyoouu  mmaayy  iimmaaggiinnee  tthhaatt  yyoouu  aarree    

LLiivviinngg  iinn  tthhee  SSEELLFF,,  bbuutt  yyoouu  aarree  ffoooolliinngg  yyoouurrsseellff..    

YYoouurr  eeggoo  sseellff..  ““II””  aamm  ssoommeetthhiinngg..    

YYoouurr  TTrruuee  SSEELLFF  iiss  bbeeyyoonndd  aannyy  eeggoo..    

AAnnyy  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  ppeerrssoonnaalliittyy..    

  

                ““YYoouurr  TTrruuee  SSEELLFF  iiss  bbeeyyoonndd  aannyy  eeggoo..  IItt  ccaann  nneevveerr  bbee  hhuurrtt..””  

TThheerree  aarree  ssoo  mmaannyy  ppeeooppllee  bbeelliieevviinngg  tthheeyy  aarree  wwiitthhoouutt  eeggoo,,  
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LLiivviinngg  iinn  tthheeiirr  TTrruuee  NNaattuurreess,,    



YYeett  tthheeyy  ddiisslliikkee  mmaannyy  tthhiinnggss..    

OOtthheerr  ssppiirriittuuaall  ggrroouuppss,,  rreelliiggiioonnss,,  ootthheerr  ppeeooppllee……  

SSoommee  hhaavvee  bbaannddeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  ddiisslliikkee  ootthheerr  ppeeooppllee..    

TThhee  ootthheerr  ppeeooppllee  tthhiinnkk  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ssppiirriittuuaall..    

AAnndd  ssoo  iitt  ggooeess……bbuutt  aarree  yyoouurr  aaccttiioonnss  ppuurree??  HHaarrmmlleessss??    

‘‘SSppiirriittuuaall’’  ddiisslliikkee  ooff  ootthheerrss  iiss  ccoommmmoonn..    

IItt  iiss  aallll  tthhee  ssaammee  tthhiinngg..  

TThhee  mmaayyaa  iiss  jjuusstt  mmoorree  ccoommpplleexx..    

AAnnggeerr,,  ggoossssiipp,,  jjeeaalloouussyy,,  ffrruussttrraattiioonn..    

TThheeyy  aarree  aallll  tthhee  ssaammee..    

WWhheenn  yyoouu  ddoo  aannyy  ooff  tthheessee  tthhiinnggss,,    

EEssppeecciiaallllyy  ttoo  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,    

YYoouu  aarree  ssuucckkeedd  bbaacckk  iinnttoo  ccoommpplleexx  kkaarrmmiicc  pprreeddiiccaammeennttss..    

  

                                                                              ““  TThheenn  tthheerree  iiss  GGrraaccee..””  

BBuutt  tthheenn  tthheerree  iiss  GGrraaccee..    

GGrraaccee  aanndd  mmeerrccyy..    

WWhhoo  ddeesseerrvveess  GGrraaccee  aanndd  MMeerrccyy??  

WWhheerree  ddooeess  iitt  ccoommee  ffrroomm??  

WWhhaatt  iiss  iitt??  

GGrraaccee  iiss  nnoott  ddeesseerrvveedd..    
OOnnee  ddooeess  nnoott  eeaarrnn  ggrraaccee..  GGrraaccee  sshhoowweerrss  yyoouu  wwiitthh  mmeerrccyy..    

GGrraaccee  iiss  tthhee  nnaattuurree  ooff  GGoodd..    

GGrraaccee  cchhaannggeess  eevveerryytthhiinngg,,  iinn  oonnee  mmoommeenntt..    

TThhiiss  iiss  tthhee  nnaattuurree  ooff  lloovvee..  DDiivviinnee  lloovvee..    

TThhiiss  iiss  aa  lloovvee  tthhaatt  ssuuppeerrsseeddeess  aallll  ccoonnddiittiioonnss..  

AAllll  lliimmiittaattiioonnss..    

AAllll  cchhaannggiinngg  cciirrccuummssttaanncceess..  IItt  iiss  ppeerrmmaanneenntt..    

NNeevveerr  cchhaannggiinngg..  AAllll  ppeerrvvaaddiinngg..    

YYoouu  ddoo  nnoott  ffoollllooww  ssoommeeoonnee  aarroouunndd  ffoorr  ‘‘GGrraaccee’’..    

SSoommee  ppeeooppllee  ssppeenndd  aa  lliiffeettiimmee  ffoolllloowwiinngg  tteeaacchheerrss  ffoorr  GGrraaccee..  

GGrraaccee  iiss  nnoott  SSaannttaa  CCllaauuss..    
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                                                                    ““AA  HHuummaann  LLiiffee  iiss  PPrreecciioouuss..””  



YYoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  oorr  nnoott  wwaaiitt..    

IItt  jjuusstt  iiss..    

GGrraaccee  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  aacctt  ooff  ssuurrrreennddeerr..  

DDooeess  aa  bbaabbyy  hhaavvee  ttoo  ‘‘eeaarrnn’’  iittss  lliiffee??  

DDooeess  aa  fflloowweerr  hhaavvee  ttoo  eeaarrnn  iittss  bblloossssoommss??  

GGrraaccee  wwiillll  ccoommpplleetteellyy  cchhaannggee  yyoouurr  ddeessttiinnyy,,  oorr  kkaarrmmaa..  

TThheerree  iiss  nnoo  ddeeffiinniinngg  iitt..    

YYoouu  wwiillll  kknnooww  iitt  wwhheenn  iitt  hhaappppeennss..    

TThhee  iimmppoossssiibbllee  ooccccuurrss..  AA  mmiirraaccllee  hhaappppeennss..    

OOrr  yyoouu  ssiimmppllyy  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn  wwiitthh  yyoouurr  lliiffee..    

TThhaatt  iiss  aa  ggrreeaatt  pprriivviilleeggee..  

MMaannyy  ssoouullss  ccoonnssiiddeerr  aa  hhuummaann  bbiirrtthh  aa  ggrreeaatt  hhoonnoorr..    

IItt  iiss  aa  rraarree  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  AAwwaakkeenn..    

TThhee  ssccrriippttuurreess  ssaayy  tthhaatt  aa  hhuummaann  bbiirrtthh  iiss  pprreecciioouuss..    

HHooww  pprreecciioouuss  iiss  yyoouurr  lliiffee??    

  

IIff  yyoouu  sseeee  yyoouurr  lliiffee  aass  aa  ssuuppeerriimmppoossiittiioonn  oonn  RReeaalliittyy,,  

yyoouu  wwiillll  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn..    

RReeaalliittyy  iiss  oommnniisscciieenntt  AAwwaarreenneessss,,  eetteerrnnaall  CCoommppaassssiioonn,,  BBlliissss..  

    

TThhee  CCoonnsscciioouussnneessss  ooff  GGoodd..  TThhiiss  nneevveerr  cchhaannggeess..    

NNeevveerr  ggooeess  aannyywwhheerree..    

YYoouu  hhaavvee  cchhoosseenn  ttoo  llooookk  aawwaayy..  

YYoouu  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  oouutteerr  eevveennttss  aass  bbeeiinngg  yyoouu..  

SSoo  tthhee  eeggoo  iiss  bboorrnn..    

TThheerree  hhaass  ttoo  bbee  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  eevveerryytthhiinngg..    

SSoommeeoonnee  wwiitthh  aa  nnaammee..    

TThhaatt  nnaammee  iiss  tthhee  eeggoo..    

AAnndd  wwhhaatteevveerr  yyoouurr  nnaammee  iiss..  ((llaauugghhtteerr))..  

  

“ The Ego is not scary. It is simply not the Truth.”  

TThhiiss  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  aarree  ‘‘bbaadd’’..   

TThhaatt  tthhee  eeggoo  iiss  ‘‘bbaadd’’..  IItt  ssiimmppllyy  iiss  nnoott  tthhee  ttrruutthh..    

SSoo  yyoouu  ccaannnnoott  AAwwaakkeenn  iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  kknnooww  tthhee  ttrruutthh..    
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TThhiiss  iiss  aa  ggeennttllee  AAwwaakkeenniinngg..    



IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhiiss..    

OOnnccee  aa  ssttuuddeenntt  ssaaiidd  ttoo  aannootthheerr,,  ““WWaakkee  uupp!!  WWhheenn  wwiillll  yyoouu  AAwwaakkeenn??!!    

AArree  yyoouu  ssttuuppiidd??””  ((llaauugghhtteerr))..  

HHee  wwaass  vveerryy  aannggrryy..  HHee  tthhoouugghhtt  ssoommeeoonnee  wwaass  ddooiinngg  ssoommeetthhiinngg  hhee  ddiiddnn’’tt  lliikkee..  

SSoo  hhee  wwoouulldd  tteellll  hhiimm  ttoo  AAwwaakkeenn..  IItt  wwaass  lliikkee  tteelllliinngg  ssoommeeoonnee  ttoo  sshhuutt  uupp..    

TThheenn  hhee  ttoolldd  hhiimm  hhee  hhaadd  bbaadd  kkaarrmmaa..    

TThhiiss  iiss  wwrroonngg..    

  

HHee  ddiidd  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  AAwwaakkeenniinngg  iiss  aallll  aabboouutt..    

IIff  yyoouu  aarree  nnoott  ccoommppaassssiioonnaattee,,  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  mmaakkiinngg  ccoorrrreecctt  ddeecciissiioonnss,,  yyoouu  

aarree  nnoott  AAwwaakkeenniinngg..    

AAwwaakkeenniinngg  ttoo  yy  oouurr  TTrruuee  NNaattuurree  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu  aarree  bbeeccoommiinngg  mmoorree  lloovviinngg,,  

kkiinnddeerr,,  ccrreeaattiinngg  lleessss  kkaarrmmaa..    

YYoouurr  lliiffee  bbeeggiinnss  ttoo  rreefflleecctt  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

  
SSoooonn  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..    

YYoouu  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  yyoouurr  lliiffee  rreeaallllyy  iiss..    

YYoouu  aarree  ffuullll  ooff  ggrraatteeffuullnneessss..    

YYoouu  aarree  tthhaannkkffuull  ffoorr  eevveerryytthhiinngg..    

IIff  yyoouu  mmaakkee  aa  mmiissttaakkee,,  ddoo  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  iiss  nnoott  ccoorrrreecctt,,    

YYoouu  ddoo  nnoott  bbeeccoommee  aannggrryy,,  yyoouu  ddoo  nnoott  bbeerraattee  yyoouurrsseellff..    

AAllwwaayyss  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  aaddaaggee  II  rreemmiinndd  yyoouu  ooff,,    

  

  ““TThheerree  iiss  nnoo  ssaaiinntt  wwiitthhoouutt  aa  ppaasstt,,    

aanndd  nnoo  ssiinnnneerr  wwiitthhoouutt  aa  ffuuttuurree..””    

YYoouu  ssiimmppllyy  ccoorrrreecctt  iitt,,  

  bbeeffoorree  yyoouu  bbeeccoommee  eennttaanngglleedd  iinn  mmoorree  ccoommpplleexx  kkaarrmmaa..    

HHooww  wwiillll  yyoouu  kknnooww  wwhheenn  tthhee  kkaarrmmaa  iiss  iinnccrreeaassiinngg??  

YYoouu  ffeeeell  ccoonnffuusseedd..  NNootthhiinngg  mmaakkeess  sseennssee..    

YYoouu  ccaannnnoott  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  tthhee  ssaammee  tthhiinngg  kkeeeeppss  hhaappppeenniinngg  aaggaaiinn  

  aanndd  aaggaaiinn..    

‘‘TThheerree  iiss  nnoo  ssaaiinntt  wwiitthhoouutt  aa  ppaasstt,,  aanndd  nnoo  ssiinnnneerr  wwiitthhoouutt  aa  ffuuttuurree..””    

TThhiiss  iiss  ttrruuee  ooff  eevveerryyoonnee..  

IItt  ddooeess  nnoott  mmaatttteerr  wwhhaatt  yyoouu  hhaavvee  ddoonnee..    

EEvveerryyoonnee  ccaann  AAwwaakkeenn..    

NNooww..    
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TThhiiss  vveerryy  mmoommeenntt..    



  

TThhiiss  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  ccaann  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ssaammee  aaccttiioonnss  

AAnndd  tthhiinnkk  iitt  ddooeess  nnoott  mmaatttteerr..    

IItt  ddooeess..    

WWee  aarree  bbaacckk  ttoo  kkaarrmmaa..    

IIff  yyoouu  tthhiinnkk  iitt  ddooeess  nnoott  mmaatttteerr,,    

wwaattcchh  wwhhaatt  hhaappppeennss  iinn  yyoouurr  oowwnn  lliiffee..    

WWhheenneevveerr  tthhiiss  sseeeemmss  ttoooo  mmuucchh,,  aallwwaayyss  rreemmeemmbbeerr  tthhrreeee  tthhiinnggss..    

  

11..  CCoommppaassssiioonn  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  kkaarrmmaa..  

22..  FFoorrggiivveenneessss  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  kkaarrmmaa..    

33..  GGrraaccee  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  kkaarrmmaa..    

  

IIff  yyoouu  nneeeedd  ttoo,,  wwrriittee  tthhiiss  ddoowwnn..    

HHaanngg  iitt  uupp  wwhheerree  yyoouu  ccaann  sseeee  iitt  eevveerryy  mmoorrnniinngg..  

LLooookk  aatt  iitt  wwhheenn  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  sseeeemmss  bbaadd  hhaappppeennss..    

IItt  wwiillll  rreelliieevvee  ssuuffffeerriinngg..  IItt  wwiillll  rreemmiinndd  yyoouu  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..    

RReemmeemmbbeerr  tthhiiss..    

NNoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  hhaappppeennss,,    

NNeevveerr  FFoorrggeett  YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

NNeevveerr  ffoorrggeett  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..  

YYoouu  aarree  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  wwoorrlldd..  

YYoouu  aarree  ggrreeaatteerr  tthhaann  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  ttoo  yyoouu..    

WWhhaatt  sseeeemmss  ssoo  rreeaall..  

YYoouu  aarree  aa  cchhiilldd  ooff  GGoodd,,  aa  ddiivviinnee  bbeeiinngg,,  ppuurree  LLoovvee..    

  

TThhiiss  wwiillll  nneevveerr  cchhaannggee..    

TThhiiss  wwiillll  nneevveerr  ddiissaappppeeaarr..  

EEnnvviirroonnmmeennttss  wwiillll  cchhaannggee..    

PPeeooppllee  wwiillll  cchhaannggee..  

TThhiinnggss  wwiillll  ddiissaappppeeaarr..    

YYoouu  wwiillll  cchhaannggee..    

YYoouurr  bbooddyy  wwiillll  cchhaannggee..  

YYoouurr  ffrriieennddss  wwiillll  cchhaannggee..    
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BBuutt  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree  wwiillll  nneevveerr  cchhaannggee..    



SSoo..  NNooww  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

YYoouu  sseeee  yyoouurr  kkaarrmmiicc  tteennddeenncciieess,,  aass  tthheeyy  aarree..    

PPeerrhhaappss  yyoouu  ddiissccoovveerr  tthhaatt  yyoouu  lliikkee  ttoo  bbee  aannggrryy..  

YYoouu  lliikkee  ttoo  ggoossssiipp..  YYoouu  lliikkee  ttoo  rruunn  aarroouunndd..    

YYoouu  lliikkee  ttoo  ffeeeell  ssuuppeerriioorr..    

AAnndd  yyoouu  sseeee  tthhaatt  tthhiiss  ccrreeaatteess  ssuuffffeerriinngg,,  oorr  kkaarrmmaa..    

SSoo  yyoouu  ssttoopp  iitt..    

YYoouu  bbeeggiinn  sseerrvviinngg  ootthheerrss..  

YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  bbeehhaavvee  ccoorrrreeccttllyy..  RReessppoonnssiibbllyy..  

YYoouu  ddoo  mmoorree  ddeevvoottiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

  

YYoouu  ppoonnddeerr  tthhee  TTrraannssccrriippttss  mmaannyy  ttiimmeess  aa  ddaayy..    

YYoouu  ssiinngg,,  cchhaanntt,,  pprraayy,,  mmeeddiittaattee..    

AAllll  ooff  tthheessee  tthhiinnggss  ssoofftteenn  tthhee  hheeaarrtt..    

AA  ssoofftt  hheeaarrtt  aalllleevviiaatteess  kkaarrmmaa..  IIff  yyoouu  hhaavvee  aa  ssoofftt  hheeaarrtt,,  

YYoouu  ddoo  nnoott  ffeeeell  lliikkee  hhaarrmmiinngg  aannyyoonnee..    

YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  lliivvee  wwiitthh  AAhhiimmssaa..    

YYoouu  rreefflleecctt  tthhee  bbeeaauuttyy  wwiitthhiinn  yyoouu..    

SSuuddddeennllyy  yyoouu  ffeeeell  vveerryy  ddiiffffeerreenntt..    

IItt  hhaappppeennss  wwhheenn  yyoouu  lleeaasstt  eexxppeecctt  iitt..    

OOnnee  ddaayy  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  ttrryy..    

  

                                          ““HHaappppiinneessss  iiss  YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..””  
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YYoouu  ddoo  nnoott  ffeeeell  aannggrryy..    

AAnnggrryy,,  mmeeaann  wwoorrddss  ddoo  nnoott  ccoommee  oouutt  ooff  yyoouurr  mmoouutthh..    

YYoouu  aarree  ttoooo  hhaappppyy..  

YYoouu  hhaavvee  bbeegguunn  ttoo  lliivvee  iinn  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

YYoouu  ccaann  ffeeeell  tthhiiss..    

HHaappppiinneessss  iiss  YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..    

TThhiiss  iiss  wwhhyy  eevveerryyoonnee  iiss  aallwwaayyss  sseeeekkiinngg  iitt..    

TThheeyy  wwaanntt  ttoo  rreettuurrnn  HHoommee..    

  

AAss  yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  rreeffrraaiinn  ffrroomm  ccrreeaattiinngg  ffuuttuurree  kkaarrmmaa,,    

yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  aappppeeaarr  ddiiffffeerreenntt..    

YYoouu  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  ttrryy,,  tthhiiss  hhaappppeennss  bbyy  iittsseellff..    

OOtthheerrss  sseennssee  tthhiiss..  YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  rreevveeaallss  iittsseellff..    

IItt  ggeennttllyy  eemmeerrggeess..  SSiimmppllyy..  

WWiitthh  ggrreeaatt  kkiinnddnneessss..    

AAnnyy  ttrruuee  tteeaacchheerr  rraaddiiaatteess  ggrreeaatt  kkiinnddnneessss..    

YYoouu  hhaavvee  hheeaarrdd  iitt  ssaaiidd  tthhaatt  aa  tteeaacchheerr  ccaann  ttaakkee  tthhee  kkaarrmmaa    

ooff  hhiiss  oorr  hheerr  ssttuuddeennttss..    

SSoommeettiimmeess  tthhiiss  iiss  ttrruuee..  TThhiiss  hhaappppeennss  oouutt  ooff  lloovvee..    

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  vveerryy  ssiinncceerree,,  vveerryy  ppuurree,,  aanndd  hhaass  ssoommee  rreessiidduuee  ooff  kkaarrmmaa  

ccoommiinngg..  TThheeiirr  tteeaacchheerr  mmaayy  ttaakkee  tthhiiss  oonn,,  kknnoowwiinngg  tthhaatt  tthhiiss  iiss  iilllluussiioonn..  TThheeyy  

ffeeeell  tthhee  ppaaiinn,,  bbuutt  aallssoo  oobbsseerrvvee  iitt  ttoo  bbee  aann  iilllluussiioonn  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..    

TThhiiss  iiss  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  CChhrriisstt..    

HHee  ddiidd  tthhiiss  oouutt  ooff  lloovvee..    

TThhiiss  iiss  hhooww  wwee  pprrooggrreessss..    

TThhrroouugghh  lloovvee..  
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                      QQuueesstt iioonnss  aanndd  AAnnsswweerrss  
  

QQ::  HHooww  ddoo  wwee  oovveerrccoommee  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  ddeepprreessssiioonn  tthhaatt  ooccccuurrss  

            wwhheenn  ssoommeetthhiinngg  wwee  hhaadd  ccoouunntteedd  oonn  nnooww  aappppeeaarrss  hhooppeelleessss??    

  

AA::  SStteepp  bbaacckk  aanndd  oobbsseerrvvee..  NNoott  wwiitthh  ccoollddnneessss..  WWiitthh  ggeennttllee    

          oobbsseerrvvaattiioonn..  TThhiiss  iiss  nnoott  ppaassssiivvee..  TThheerree  iiss  ggrreeaatt  ppoowweerr  iinn  tthhiiss..    

          TThhiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  ttoo  nnoonn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  oouutteerr  cciirrccuumm--  

          ssttaanncceess..  WWiitthh  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  hhaappppeenn  ttoo  yyoouu..    

          KKnnooww  tthhaatt  tthhiiss  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo    

          ddoo  wwiitthh  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..  RReeaallllyy  kknnooww  tthhiiss..  

          RReemmiinndd  yyoouurrsseellff  ooff  wwhhoo  yyoouu  aarree..    

        DDoo  tthhiiss  uunnttiill  tthhee  eemmoottiioonnss  ppaassss  bbyy..    

          IIff  iitt  hheellppss,,  ssaayy  ““TThhiiss  hhaass  nnoo  ppoowweerr  oovveerr  mmee..””    

PPoonnddeerr  tthhiiss..  MMeeddiittaattee  oonn  tthhiiss..  

RReeaadd  tthhee  wwoorrddss..    

AAfftteerr  tthhiiss,,  yyoouu  hhaavvee  ffrreeeedd  yyoouurrsseellff..    

YYoouu  aarree  nnooww  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aa  ccoorrrreecctt  ddeecciissiioonn  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee    ddhhaarrmmaa,,  

((LLiivviinngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  lliiffee  llaawwss))  oorr  rriigghhtt    aaccttiioonn  ooff  yyoouurr  lliiffee..    

YYoouu  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  lleeaavvee  eevveerryytthhiinngg..    

  YYoouu  ssttiillll  aacctt  rreessppoonnssiibbllyy..  YYoouu  ssttiillll  ddoo  yyoouurr  dduuttiieess..    

YYoouu  ccaarrrryy  oonn..    

BBuutt  iitt  iiss  ddiiffffeerreenntt..  YYoouu  kknnooww  wwhhoo  yyoouu  aarree..    

YYoouu  aarree  ssaaffee..    

  

          QQ::          IIss  tthhee  kkaarrmmaa  ooff  oouurr  lliivveess  aallrreeaaddyy  ddeecciiddeedd  aatt  bbiirrtthh??  
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            AA::          MMoosstt  ooff  iitt..    



                              BBuutt  aass  wwee  ddiissccuusssseedd,,  tthhiiss  ccaann  bbee  cchhaannggeedd  bbyy  CCoommppaassssiioonn    

                                aanndd  FFoorrggiivveenneessss..    

                              TThhiiss  iiss  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  ppaatthh..  YYoouurr  kkaarrmmaa    

                              ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  yyoouu  tthhee  ssaammee  wwaayy..    

                              YYoouu  rreeaalliizzee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  ddrreeaamm,,  aanndd  iitt  ccaannnnoott  rreeaallllyy  hhuurrtt  yyoouu..  

                              YYoouu  oobbsseerrvvee  wwhhaatt  iiss  ooccccuurrrriinngg..  YYoouu  ddoo  yyoouurr  bbeesstt  ttoo  hhaannddllee  iitt..  

                              YYoouu  hhaavvee  ggrreeaatt  ccoommppaassssiioonn..  YYoouu  ddoo  nnoott  tteellll  ssoommeeoonnee,,    

                            ““TThhaatt  iiss  yyoouurr  kkaarrmmaa..””    

                              YYoouu  hheellpp  eevveerryyoonnee  aanndd  yyoouu  rreemmaaiinn  iinn  ppeeaaccee..  TTrruuee  ppeeaaccee..    

                              TThhiiss  iiss  nnoott  eessccaappiissmm..  TThhiiss  iiss  ttrruutthh..    

                              TThheerree  aarree  aallwwaayyss  tthhoossee  ppeeooppllee  tthhaatt  oovveerrccoommee  tthheeiirr  kkaarrmmaa..    

                              PPeeooppllee  tthhaatt  aarree  bblliinndd,,  hhaannddiiccaappppeedd,,  iillll..  TThheeyy  ddoo  mmoorree  tthhaann    

                                mmoosstt  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  hheeaalltthhyy..    

  
                                OOnn  oonnee  lleevveell,,  II  ccaann  ssaayy,,    

                                ddoo  nnoott  lleett  yyoouurr  kkaarrmmaa  hhoolldd  yyoouu  bbaacckk..  PPuusshh  ffoorrwwaarrdd..  

                                UUttiilliizzee  aallll  ooff  yyoouurr  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  AAwwaakkeenn  ffrroomm  tthhiiss  MMoorrttaall    

                                DDrreeaamm..    UUssee  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  hhaappppeennss  ttoo  yyoouu..    

                                SSeeee  iitt  aallll  aass  aa  ggiifftt..  TThhiiss  iiss  wwhhaatt  iitt  iiss..    

                                WWhheenn  wwee  sseeee  iitt  ccoorrrreeccttllyy,,  iitt  aallll  rreevveeaallss  ccoommppaassssiioonn..    

                                WWee  sseeee  hhooww  wwee  hhaavvee  aaffffeecctteedd  ootthheerrss..    

                                AAnnyytthhiinngg  wwee  wweerree  bboorrnn  wwiitthh,,  ccaammee  iinnttoo  tthhiiss  wwoorrlldd  wwiitthh,,    

                                iiss  aaccttuuaallllyy  aa  ggiifftt..  IItt  eeiitthheerr  tteeaacchheess  uuss  hhooww  ttoo  rriissee  aabboovvee  iitt    

                                oorr  hhooww  ttoo  aapppprreecciiaattee  oouurr  bblleessssiinnggss..    

                                BBuutt  tthhee  iimmppoorrttaanntt  tthhiinngg  iiss,,  iitt  iiss  aallwwaayyss  cchhaannggiinngg,,    

                                  aanndd  iitt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  wwhhoo  wwee  rreeaallllyy  aarree..    

                                WWhhoo  wwee  rreeaallllyy  aarree  rreemmaaiinnss  oommnniisscciieenntt  aanndd  aabboovvee  iitt  aallll..    

    

                    QQ::    HHooww  ddoo  wwee  uunnttaannggllee  oouurrsseellvveess  ffrroomm  kkaarrmmiicc  rreellaattiioonnsshhiippss??  

  

                    AA::      HHooww  ddoo  yyoouu  kknnooww  wwhhaatt  iiss  aa  kkaarrmmiicc  rreellaattiioonnsshhiipp??  

                                  II  aassssuummee  yyoouu  aarree  ttaallkkiinngg  aabboouutt  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  yyoouu  

                                  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  ccoorrrreeccttllyy..      

  

                                  MMoosstt  ooff  oouurr  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiippss  iinn  tthhiiss  lliiffee  hhaavvee  pprreevviioouuss  

                                  bboonnddss..  IItt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr  wwhheerree  tthheeyy  ccaammee  ffrroomm  oorr  wwhhyy..  

                                  AAllll  tthhaatt  mmaatttteerrss  iiss  tthhaatt  nnooww  wwee  sseeee  ootthheerrss  ccoommppaassssiioonnaatteellyy    

                                  aass  tthheeyy  aarree,,  wwee  sseeee  tthheeiirr  TTrruuee  SSeellvveess..    

                                  II  hheeaarr  ssoo  mmaannyy  ppeeooppllee  ssaayy  ‘‘tthhiiss  iiss  kkaarrmmiicc’’  ‘‘tthhaatt  iiss  kkaarrmmiicc’’..    
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                                  IItt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr..    WWhhaatt  mmaatttteerrss  iiss  wwhhaatt  yyoouu  ddoo  nnooww..    



                                  EEvveerryyoonnee  rreessppoonnddss  ttoo  lloovvee..    

                                  YYoouu  mmuusstt  bbee  hhoonneesstt  wwiitthh  yyoouurrsseellff..      

                                  TTrreeaatt  eevveerryyoonnee  iinn  eevveerryy  rreellaattiioonnsshhiipp  eexxaaccttllyy  aass  yyoouu  wwoouulldd      

                                  wwaanntt  tthheemm  ttoo  ttrreeaatt  yyoouu..    

                                                                                  ““  GGoodd  sseeeess  oouurr  hheeaarrtt..””    

  
        WWhheerree  wwee  aarree  rreeaallllyy    aatt..  YYoouu  ccaannnnoott  ffooooll  yyoouurrsseellff..    

                                  YYoouu  ccaannnnoott  ssaayy    ““  II  aamm  aabboovvee  tthheemm..””  ““II  aamm  aabboovvee  tthhiiss..””    

                                  YYoouu  aarree  iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  yyoouu  aarree  iinn  ffoorr  aa  rreeaassoonn..    

                                    IItt  iiss  uupp  ttoo  yyoouu  ttoo  ffiinndd  tthhiiss  oouutt..    

                                  TThheerree  aarree  aanncciieenntt  llaawwss  tthhaatt  eevveerryy  ttrruuee  ssppiirriittuuaall  aassppiirraanntt  mmuusstt  

                                    ffoollllooww  iinn  aannyy  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  oorrddeerr  nnoott  ttoo  iinnccuurr  ffuurrtthheerr  kkaarrmmaa..  

                                    IItt  iiss  yyoouurr  dduuttyy  ttoo  hhoonnoorr  tthhiiss..  MMoorraall  llaawwss..    

                                    IInn  tthhiiss  wwaayy  yyoouu  wwiillll  bbee  pprrootteecctteedd..  

  

                                      TThheerree  aarree  bbaassiicc  llaawwss  tthhaatt  eenndd  kkaarrmmiicc  ssuuffffeerriinngg..    

                                      IIff  ssoommeetthhiinngg  iiss  vviioolleenntt,,  aabbuussiivvee,,  eettcc..  eexxttrriiccaattee  yyoouurrsseellff  ffrroomm    

                                      tthhee  ssiittuuaattiioonn..  IIff  ssoommeeoonnee  iiss  ddeeppeennddiinngg  oonn  yyoouu,,  ttrruussttss  yyoouu,,    

                                      yyoouu  mmuusstt  ddoo  tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg..    

                                      AAllll  tthhee  wwhhiillee  yyoouu  aarree  pprraaccttiicciinngg  SSeellff  IInnqquuiirryy..    

                                      YYoouu  aarree  sseerrvviinngg  ootthheerrss..    

              YYoouurr  aarree  cchhaannttiinngg,,  pprraayyiinngg,,  mmeeddiittaattiinngg  

                                      oonn  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree..    

                                      TThhiiss  wwiillll  mmaakkee  tthhee  ssuuffffeerriinngg  lloossee  iittss  ppoowweerr  oovveerr  yyoouu..    

  

          QQ::    WWhheerree  ddoo  yyoouu  ggoo  bbeettwweeeenn  tthhee  ttiimmee  ooff  eeaacchh  kkaarrmmiicc    

                                            bbiirrtthh??  IIss  tthheerree  aa  hheeaavveenn??  

  

                                AA::  TThheerree  aarree  hheeaavveennllyy  ddiimmeennssiioonnss..    

                  TThhiiss  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff    

                                          tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hheeaavveenn..    

                                          TThhee  aanncciieenntt  tteeaacchhiinnggss  eexxppllaaiinn  tthhaatt  tthheerree  aarree  LLookkaass..    

                                          TThheessee  aarree  ddiimmeennssiioonnss  ooff  eexxiisstteennccee..  SSoommee  aarree  vveerryy  bbeeaauuttiiffuull..  

                                            SSoommee  aarree  oonnllyy  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  aannggeellss..  SSoommee  aarree  oonnllyy  ffoorr    

                    tthhoossee  wwhhoo  aarree  IIlllluummiinneedd..  SSoommee  aarree  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  oonnllyy  ddiidd    

                    ggoooodd  oonn  eeaarrtthh,,  ggrreeaatt  ddeeeeddss,,  tthhaatt  hheellppeedd  mmaannyy  ppeeooppllee..    

                    NNoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  ssppiirriittuuaall  oorriieennttaattiioonn,,  iiff  aannyy..  

                    TThheenn  tthheerree  aarree  tthhee  ddiimmeennssiioonnss  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  hhaarrmmeedd    
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                      ppeeooppllee..  TThhiiss  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  tteeaacchhiinnggss  rreeggaarrddiinngg  hheellll..  



                    AAnndd  iitt  ggooeess  oonn  aanndd  oonn..  BBuutt  nnoonnee  ooff  iitt  iiss  rreeaall..  NNoott  rreeaallllyy..    

  

TThhaatt  iiss,,  yyoouu  eexxppeerriieennccee  iitt  aass  rreeaall  aaccccoorrddiinngg  ttoo  yyoouurr  aaccttiioonnss,,  

JJuusstt  aass  tthhiiss  sseeeemmss  rreeaall..  YYoouu  ccaann  ffeeeell  iitt..    

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aallll  bbaassiiccaallllyy  uunnrreeaall..    

TThhee  ppooiinntt  iiss  ttoo  AAwwaakkeenn  bbeeyyoonndd  iitt  aallll..    

AAnndd  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  AAwwaakkeenn  iiss  ttoo  ssttoopp  ddooiinngg  tthhiinnggss  tthhaatt    

wwiillll  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ccyyccllee..    

DDoo  nnoott  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  ccaann  eessccaappee  aallll  ooff  tthhiiss  bbyy  ssaayyiinngg  

yyoouu  aarree  bbuussyy  AAwwaakkeenniinngg..    

BByy  ssttooppppiinngg  aaccttiioonnss..  TThhiiss  iiss  iilllluussiioonn..    

  

SSttooppppiinngg  aaccttiioonnss  ddooeess  nnoott  ssttoopp  kkaarrmmaa..    

YYoouu  aarree  hheerree  ffoorr  aa  rreeaassoonn..  IItt  iiss  aa  ssaaccrreedd  ooppppoorrttuunniittyy..  

AA  fflloowweerr  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bblloossssoomm,,  wwhheetthheerr  iitt  iiss  ggrroowwiinngg  iinn    

aa  dduummpp  oorr  aa  bbeeaauuttiiffuull  ggaarrddeenn..    

IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy,,  yyoouu  aarree  ccrreeaatteedd  ttoo  bblloooomm,,  ttoo  bblloossssoomm  iinn    

YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree  ooff  lloovvee,,  oommnniisscciieenntt  eexxppaannssiioonn,,    

rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn  iinn  yyoouurr  ssuurrrroouunnddiinnggss..    

OOuurr  ccuullttuurree  tteeaacchheess  uuss  tthhaatt  wwee  aarree  oouurr  aappppeeaarraannccee,,    

TThhiinnggss,,  aaccccoommpplliisshhmmeennttss..    

                        WWhhaatt  hhaappppeennss  wwhheenn  wwee  lloossee  tthheemm??    

IInn  aaccttuuaalliittyy,,  tthheeyy  hhaavvee  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  wwhhoo  wwee  aarree..    

BByy  ssiimmppllyy  wwiitthhddrraawwiinngg  ffrroomm  tthhee  wwoorrlldd..  

YYoouu  ddoo  nnoott  aauuttoommaattiiccaallllyy  bbeeggiinn  ttoo  AAwwaakkeenn..    

SSoommeeoonnee  wwhhoo  hhaass  lleefftt  tthhee  wwoorrlldd  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  

mmoorree  ssppiirriittuuaall  tthhaann  ssoommeeoonnee  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,    

uunnlleessss  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  sseerriioouuss  ssppiirriittuuaall  wwoorrkk..  

  

MMaannyy  ppeeooppllee  tthhiinnkk  tthhaatt  tthheeyy  jjuusstt  hhaavvee  ttoo  ‘‘bbee’’..  

TToo  rreesstt  iinn  tthheeiirr  TTrruuee  NNaattuurree..    

BBuutt  iitt  iiss  ddiiffffeerreenntt..    

TToo  jjuusstt  ‘‘bbee’’  rreeqquuiirreess  aa  ppuurree  hheeaarrtt..    

                        SSoommeettiimmeess  ssppiirriittuuaall  ppeeooppllee  tthhiinnkk  tthhaatt  ttoo  ‘‘  jjuusstt  bbee’’,,    

mmeeaannss  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  aannyyoonnee..  

TToo  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..    

TToo  tthheeiirr  ffaammiillyy..    

TThheeyy  aarree  ttoooo  bbuussyy  bbeeiinngg  ssppiirriittuuaall..  

TThheenn  tthheeyy  aarree  bboorrnn  iinnttoo  aa  ffaammiillyy  wwhheerree  tthheeiirr  ppaarreennttss  
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aarree  ttoooo  bbuussyy  ffoorr  tthheemm..    



TThhiiss  iiss  kkaarrmmaa..    

  

TThheeyy  aarree  nnoott  lloovveedd  eennoouugghh  ttoo  bbee  hheeaalltthhyy..    

TThheenn  tthheeyy  wwoonnddeerr  wwhhyy  tthheeyy  mmuusstt  ssuuffffeerr  ssoo..    

TThhiiss  iiss  kkaarrmmaa..    

SSoommeeoonnee  ccoommeess  iinn..  TThheeyy  ddoo  nnoott  ccaarree  wwhhyy  nnoo  oonnee  lloovveess  tthheemm..  

TThheeyy  hheellpp  tthheemm..  TThheeyy  ggiivvee  tthheemm  lloovvee..    

TThheeyy  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthheeiirr  kkaarrmmaa..    

BByy  ddooiinngg  ssoo,,    tthheeyy  hhaavvee  ccrreeaatteedd  ggoooodd  kkaarrmmaa..    

AAnndd  ssoo  iitt  ggooeess..    

  

WWhheenn  yyoouu  ggrrooww  aaccccuussttoommeedd  ttoo  ddooiinngg    

NNeeggaattiivvee  tthhiinnggss,,  bbeeccoommiinngg  hhaarrddeenneedd,,    

HHuurrttiinngg  ootthheerrss,,  sspprreeaaddiinngg  ssuuffffeerriinngg,,    

BBeeiinngg  ddiissllooyyaall,,  yyoouu  ccrreeaattee  wwhhaatt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass    

SSaammsskkaarraass..  II  uussee  tthhee  EEaasstteerrnn  tteerrmm  bbeeccaauussee  tthhaatt  iiss    

tthhee  bbeesstt  oonnee..  SSaammsskkaarraass  eexxppllaaiinn  wwhhyy  ssoommee  ppeeooppllee  

aarree  bboorrnn  wwiitthh  nneeggaattiivvee  tteennddeenncciieess  aanndd  ssoommee  aarree  nnoott..    

TThheeyy  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  tthheessee  hhaabbiittss  bbeeffoorree..    

TThheeyy  mmuusstt  ccrreeaattee  ggoooodd  kkaarrmmaa  ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  ssaammsskkaarraass..  

TThhaatt  iiss  tthhee  wwaayy  iitt  wwoorrkkss..    

CCrreeaattiinngg  ssoo  ccaalllleedd  ggoooodd  kkaarrmmaa  ssoofftteennss  tthhee  hheeaarrtt..    

IItt  bbrriinnggss  uuss  cclloossee  ttoo  oouurr  RReeaall  NNaattuurree..  

IIff  yyoouu  wwoonnddeerr  iiff  yyoouu  aarree  bbeeyyoonndd  iitt  aallll,,  

BBeeyyoonndd  ssoo  ccaalllleedd  dduuaalliissmm,,    

OObbsseerrvvee  iiff  yyoouu  aarree  aallwwaayyss  iinn  ccoommpplleettee  jjooyy..    

TThhiiss  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  yyoouu  hhaavvee  oovveerrccoommee  kkaarrmmaa..  

FFooccuuss  oonn  AAwwaakkeenniinngg..  AAbboovvee  aallll..    

  

      QQ::      WWhhyy  iiss  tthheerree  ssoo  mmuucchh  ggeenneerraall  ssuuffffeerriinngg  oonn  oouurr  ppllaanneett??  

  

  AA::      TThhiiss  eeaarrtthh  iiss  aa  llooww  ppllaannee..  IItt  iiss  lliikkee  tthhee  tthhiirrdd  ggrraaddee..    

                PPeeooppllee  aarree  ssttiillll  lleeaarrnniinngg  nnoott  ttoo  hhuurrtt  oonnee  aannootthheerr..    

                PPeeooppllee  aarree  ssttiillll  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  mmaatteerriiaalliissmm  wwiillll  nnoott  

                bbrriinngg  jjooyy..  HHaappppiinneessss..    

                PPeeooppllee  aarree  ssttiillll  ggeenneerraallllyy  bbaarrbbaarriicc..  

                WWee  eexxppllooiitt  wwhhaatt  iiss  bbeeaauuttiiffuull..  WWee  ddoo  nnoott  pprrootteecctt  

                tthhee  iinnnnoocceenntt..  TThhee  aanniimmaallss..  TThhee  cchhiillddrreenn..    

                PPeeooppllee  cchhaannggee  wwhheenn  tthheeyy  ddoo  nnoott  ggeett  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt..      
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                IItt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eevveenn  ccoommpprreehheenndd  wwhhaatt  lloovvee  iiss  iinn  tthhiiss  aaggee..    



                HHooww  ssiimmppllee  iitt  iiss..  BBuutt  iitt  iiss..    

  

                TThhiiss  iiss  wwhhyy  CChhrriisstt  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  bbaassiiccss..    

                HHooww  ttoo  bbeehhaavvee..  HHooww  ttoo  ttrreeaatt  oonnee  aannootthheerr..    

                WWiitthhoouutt  tthhiiss,,  yyoouu  ccaannnnoott  pprrooggrreessss..    

                SSttaarrtt  aatt  ssttaaggee  oonnee..    

                TThheenn  tthheerree  iiss  mmaassss  kkaarrmmaa..  TThhiiss  iiss  wwhheenn  aa  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  

                wwhhoo  hhaavvee  ssiimmiillaarr  kkaarrmmaa  aarree  bboorrnn  ttooggeetthheerr,,  oorr  ccoommee  ttooggeetthheerr  

                  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxppeerriieennccee  ssoommeetthhiinngg..    

                TThhiiss  eeaarrtthh  ppllaannee  iiss  ssoorrtt  ooff  ggrroossss,,  oonn  oonnee  lleevveell,,  yyeett  oonn  aannootthheerr  

                lleevveell,,  iitt  iiss  qquuiittee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy..    

  

              TThhee  ssccrriippttuurreess  ssttaattee  tthhaatt  iitt  iiss  aann  iinnccrreeddiibbllee  pprriivviilleeggee  ttoo    

                oobbttaaiinn  aann  eeaarrtthhllyy  bbiirrtthh..  YYeess..    

                TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  oonn  mmoorree  jjooyyoouuss,,  iilllluummiinneedd,,  sseellff  rreeaalliizzeedd  

                ppllaanneess,,  wwhhaatt  iiss  oofftteenn  ccaalllleedd  aassttrraall  ppllaanneess,,    

                iitt  iiss  ssoo  bbeeaauuttiiffuull,,  ppeeooppllee  bbeeccoommee  ccoommppllaacceenntt..    

                AAnndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  ccoommpplleetteellyy  AAwwaakkeenn  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..    

                SSoo  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  AAwwaakkeenn  nnooww..    

                PPoonnddeerr  tthhiiss..    

                                                                            BBBeee   aaasss   aaa   FFFlllooowwweeerrr   

  
                                                              TTrruutthh  iiss  vveerryy  ssiimmppllee    
                                                                      AA  fflloowweerr  ddooeess  nnoott  ttrryy  ttoo  bbee  bbeeaauuttiiffuull    
                                                                      IIttss  TTrruuee  NNaattuurree  iiss  BBeeaauuttyy  
                                                                      IItt  EExxuuddeess  FFrraaggrraannccee,,  BBeeaauuttyy,,  PPeerrffeeccttiioonn  
                                                                      JJuusstt  bbyy  iittss  vveerryy  BBeeiinngg  
                                                                      IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy,,  wwhheenn  yyoouu  AAwwaakkeenn  
                                                                                                  YYoouu  wwiillll  nnaattuurraallllyy  eexxuuddee  LLoovvee  
                                                                      CCoommppaassssiioonn,,  BBeeaauuttyy  
                                                                      IItt  iiss  aallll  yyoouu..    
                                                                      FFoorr  iitt  iiss  yyoouurr  TTrruuee  SSeellff  

͑͑

͑͑
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                                                          HHooww  ttoo  PPoonnddeerr  tthhee  TTrraannssccrr iippttss  
                                                    TThhee  DDaaiillyy  PPrraaccttiicceess  ooff  RRoobbeerrtt  AAddaammss  
  

11..  PPoonnddeerriinngg  tthhee  TTrraannssccrriippttss  
22..  CChhaannttiinngg  aanndd  PPrraayyeerr  wwiitthh  DDeevvoottiioonn  
33..  SSeerrvviiccee  ttoo  ootthheerrss  ddeevvooiidd  ooff  rreewwaarrdd  
44..  SSeellff  IInnqquuiirryy  

  

PPoonnddeerriinngg  tthhee  TTrraannssccrriippttss  iiss  aa  ppoowweerrffuull  ttooooll  ffoorr  AAwwaakkeenniinngg..  

TThheerree  iiss  nnoo  ppaatthh  ffoorr  AAwwaakkeenniinngg  tthhaatt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  DDaaiillyy  

AAwwaakkeenniinngg..  CCaallmmiinngg  ooff  tthhee  mmiinndd..  

SSoofftteenniinngg  ooff  tthhee  HHeeaarrtt..  

      PPuurriiffyyiinngg  ooff  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  ccaauussee  yyoouu  ttoo  iiddeennttiiffyy  wwiitthh  tthhee  eevveennttss  ooff  tthhee  

oouutteerr  wwoorrlldd..    

      TThhee  mmoorree  yyoouu  ddoo  tthheessee  tthhiinnggss,,  tthhee  mmoorree  yyoouu  AAwwaakkeenn..  

      YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  ffeeeell  tthheessee  wwoorrddss  aass  rreeaalliittyy..    

      TThhee  iilllluussiioonn  bbeeggiinnss  ttoo  ddiissssiippaattee..    

      YYoouu  cceeaassee  ccrreeaattiinngg  ccoommpplleexx  kkaarrmmaa..    

      WWhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  yyoouu  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  yyoouu  aass  ddeeeeppllyy..    

YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  ddiissssiippaattee  ssuuffffeerriinngg..    

      TThheessee  wwoorrddss  eenntteerr  yyoouurr  CCoonnsscciioouussnneessss..  YYoouurr  lliiffee  cchhaannggeess..    

      YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  ffeeeell  HHaappppiinneessss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  

      oouuttssiiddee..    AA  HHaappppiinneessss  tthhaatt  nnoo  oonnee  ccaann  ttaakkee  aawwaayy..    

      TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  HHaappppiinneessss  iiss  yyoouurr  RReeaall  NNaattuurree..    

      LLoovvee  iiss  tthhee  EEsssseennccee..  

  LLoovvee  iiss  tthhee  oonnllyy  PPoowweerr..    CCaann  yyoouu  aacccceepptt  tthhiiss??    
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                                          PPoonnddeerr iinngg  

                                                                                                        

  

      FFiinndd  aa  qquuiieett,,  ttrraannqquuiill  ppllaaccee  tthhaatt  yyoouu  ccaann  ssee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  eevveerryyddaayy..      uu

        PPllaaccee  ssoommee  fflloowweerrss,,  ccaannddlleess,,  ssaaccrreedd  iitteemmss..    
11..  UUssee  aa  ssppeecciiaall  iinncceennssee..  HHaavvee  aa  pphhoottooggrraapphh  ooff  aann  iilllluummiinneedd  oonnee..    

22..  RReeaadd  oonnee  ppaarraaggrraapphh  ooff  tthhee  TTrraannssccrriipptt..  PPoonnddeerr  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh..  

33..  CClloossee  yyoouurr  eeyyeess  aanndd  mmeeddiittaattee  oonn  tthhiiss..    

44..  OOppeenn  yyoouurr  eeyyeess  aanndd  rreeaadd  iitt  aaggaaiinn..  AAppppllyy  tthhiiss  ttoo  yyoouurr  lliiffee..    

55..  PPoonnddeerr  tthhiiss  oonn  aa  ddeeeeppeerr  lleevveell..    

66..  SSlloowwllyy  rreeaadd  tthhee  nneexxtt  ppaarraaggrraapphh..  PPoonnddeerr  tthhiiss  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy..    

  

QQ::    II  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  II  ccaann  hheellpp  ootthheerr  ppeeooppllee,,    

            ddoo  sseerrvviiccee  aass  yyoouu  rreeccoommmmeenndd,,  wwhheenn  ssoo  mmaannyy  kkaarrmmiicc  tthhiinnggss  

            aarree  hhaappppeenniinngg  ttoo  mmee  tthhaatt  II  ccaann  ssoommeettiimmeess  bbaarreellyy  tthhiinnkk  ssttrraaiigghhtt..    

  

AA::  YYoouu  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  iitt..    

          JJuusstt  ddoo  iitt..  TThhee  PPoowweerr  tthhee  KKnnoowwss  tthhee  WWaayy  wwiillll  gguuiiddee  yyoouu..    

          HHeerree  iiss  aa  sseeccrreett..    

          NNoo  kkaarrmmaa  ccaann  ssttoopp  yyoouu  ffrroomm  AAwwaakkeenniinngg..  

          NNootthhiinngg  ccaann  ssttoopp  yyoouu..    

          TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  tthhaatt  ccaann  hhaappppeenn  ttoo  yyoouu  tthhaatt  ccaann  ssttoopp    

          yyoouu  ffrroomm  AAwwaakkeenniinngg  ttoo  yyoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..  

          NNootthhiinngg..    

          YYoouu  ggiivvee  eevveerryytthhiinngg,,  aallll  tthhee  ppoowweerr  tthhaatt  iitt  hhaass..    
        TThhee  eevveennttss  ooccccuurrrriinngg  iinn  yyoouurr  lliiffee  aarree  lliikkee  aa  mmiirraaggee..  

TThheeyy  hhoolldd  nnoo  ttrruuee  ssuubbssttaannccee..    
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WWhheenn  yyoouu  aapppprrooaacchh  tthheemm  



        ffrroomm  aa  vviieewwppooiinntt  ooff  ssuuffffeerriinngg,,  iitt  iiss  aass  iiff  yyoouu  aarree  ssaayyiinngg,,    

        OOhh,,  llooookk  aatt  tthhaatt  mmiirraaggee..  IItt  llooookkss  rreeaall..  IItt  iiss  rreeaall..  

        IItt  iiss  ccoommiinngg  ttoowwaarrddss  mmee..    

        II  hhaadd  bbeetttteerr  jjuusstt  ggiivvee  uupp  nnooww..  ““  

        BBuutt  yyoouu  hhaavvee  aannootthheerr  cchhooiiccee..    

        YYoouu  ccaann  ssaayy,,  ““OOhh  llooookk  aatt  tthhaatt  mmiirraaggee..    IIssnn’’tt  iitt  ffuunnnnyy  hhooww  iitt    

          llooookkss  rreeaall..  IItt    sseeeemmss  rreeaall..  YYeett  iitt  iiss  nnoott  rreeaall  aatt  aallll..  IItt  hhaass  nnoo    

          rreeaall  ppoowweerr  oovveerr  mmee..  NNooww  II  kknnooww  wwhhoo  II  aamm..    

          II  wwiillll  ddoo  wwhhaatt  iiss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  mmyy  pphhyyssiiccaall  bbooddyy,,  

          mmyy  lloovveedd  oonneess,,  mmyy  hhoouussee,,  wwhhaatteevveerr..    

          BBuutt  II  kknnooww  wwhhoo  II  aamm..    

  
          IIff  yyoouu  ddoo  tthhiiss  wwiitthh  mmuucchh  lloovvee  iinn  yyoouurr  hheeaarrtt,,    

          ssoommeetthhiinngg  bbeeaauuttiiffuull  wwiillll  hhaappppeenn..    

          SSoommeetthhiinngg  mmiirraaccuulloouuss..    

          YYoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  yyoouu  wweerree  cchhaassiinngg  pphhaannttoomm  sshhaaddoowwss..    

          IItt  iiss  yyoouurr  ddiivviinnee  hheerriittaaggee  ttoo  lliivvee  iinn  ccoonnssttaanntt  aawwaarreenneessss  ooff    

          YYoouurr  TTrruuee  NNaattuurree..  YYoouurr  nneevveerr  cchhaannggiinngg  ccoonnsscciioouussnneessss  ooff    

          BBlliissss  AAwwaarreenneessss..    

          YYoouu  aarree    oonnee  wwiitthh  aallll  lliivviinngg  bbeeiinnggss  iinn  hhaarrmmoonniioouuss    

            CCoommppaassssiioonn..    

            SSttoopp  aanndd  tthhiinnkk  aabboouutt  tthhiiss..    

            IItt  iiss  eexxqquuiissiittee..    

            TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  tthhaatt  iiss  ssuubbssttaannttiiaall  iinn  ccoommppaarriissoonn..    

  NNooww  lleett’’ss  ssaayy  yyoouu  hhaavvee  tthhee  kkaarrmmaa  ttoo  bbee  aa  ggrreeaatt  mmuussiicciiaann..    

                YYoouu  ccaammee  iinn  wwiitthh  aa  ggrreeaatt  ggiifftt..    

                IItt  bbrriinnggss  jjooyy  ttoo  mmaannyy  ppeeooppllee..    

                IItt  mmaayy  eevveenn  hheellpp  ppeeooppllee  ttoo  AAwwaakkeenn..    

                NNooww  ssoommee  ppeeooppllee  tthhiinnkk  tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd  ggiivvee  uupp  aallll  tthheessee  tthhiinnggss..    

                TThhiinnggss  tthhaatt    aarree  ‘‘sseeppaarraattee’’  ffrroomm  wwhhaatt  tthheeyy  ddeeffiinnee  aass  AAbbssoolluuttee..    

                HHaavvee  yyoouu  eevveerr  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthheessee  ppeeooppllee  aarree  nneevveerr  mmuussiicciiaannss??  

                ((LLaauugghhtteerr))    

  

                  AAccttuuaallllyy,,  tthheerree  iiss  tthhee  kkaarrmmiicc  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  sseeeeiinngg  tthhiiss..    

                  IInn  aa  pprreevviioouuss  eemmbbooddiimmeenntt,,  yyoouu  wwoorrkkeedd  vveerryy  hhaarrdd  aatt  mmuussiicc..    

                  YYoouu  eeaarrnneedd  tthhiiss  ggiifftt  yyoouu  wweerree  bboorrnn  wwiitthh  tthhrroouugghh  hhaarrdd  wwoorrkk..    

                  PPeerrhhaappss  yyoouu  ddiidd  nnoott  ggeett  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ffuullffiillll  tthhiiss  ppaatthh..    
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                  PPeerrhhaappss  aatt  tthhaatt  ttiimmee  iitt  wwaass  nnoott  yyoouurr  kkaarrmmaa..    



                  TThheenn  yyoouu  wweerree  bboorrnn  iinnttoo  tthhiiss  lliiffee  wwiitthh  tthhiiss  ‘‘ggiifftt’’..    

            NNooww,,  tthhee  qquueessttiioonn  iiss,,  wwhhaatt  aarree  yyoouu  ggooiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  iitt  tthhaatt    

                    wwiillll  hheellpp  yyoouu  ttoo  AAwwaakkeenn??    

                  TThheerree  iiss  aa  ssaayyiinngg,,  ““DDoo  nnoott  hhiiddee  yyoouurr  lliigghhtt,,    

                    yyoouurr  ggiiffttss,,  uunnddeerr  aa  bbuusshheell..      

                    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouurr  ggiifftt  iiss  mmeeaanntt  ttoo  bbee  uusseedd  ttoo  sseerrvvee  ootthheerrss..  

                      SSoo  yyoouu  ddeevveelloopp  yyoouurr  sskkiillll  iinn  tthhiiss  lliiffee  aanndd  yyoouu  mmaakkee  ootthheerr  

                      ppeeooppllee  hhaappppyy  wwiitthh  iitt..    

                      YYoouu  hhaavvee  ddoonnee  yyoouurr  ddhhaarrmmaa..    

                      YYoouu  hhaavvee  ffuullffiilllleedd  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

                    NNooww,,  lleett’’ss  ssaayy  yyoouu  hhaavvee  aa  bbiigg  eeggoo..  

                    YYoouu  tthhiinnkk  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee    

                        aa  ggiifftt,,  yyoouu  aarree  ssppeecciiaall,,  yyoouu  aarree  uunnkkiinndd  ttoo  ootthheerrss,,  yyoouu    

                        jjuuddggee  ppeeooppllee  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ggiifftt..    

                      TThhiiss  iiss  aa  pprroobblleemm..    

                      YYoouu  aarree  iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhoo  yyoouu  aarree  wwiitthh  yyoouurr  kkaarrmmiicc  sskkiillll..    

                      TThhee  mmoorree  yyoouu  uussee  iitt,,  tthhee  mmoorree  yyoouu  bbeeccoommee  lloosstt  iinn  tthhee  iilllluussiioonn..  

                      FFiinnaallllyy  yyoouu  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  mmiisseerraabbllee  ppeerrssoonn..    

  

                        YYoouu  mmiigghhtt  aappppeeaarr  OOKK,,  bbuutt  bbaassiiccaallllyy  yyoouu  aarree  mmiisseerraabbllee..    

                          NNooww  oonnee  ddaayy  yyoouu  mmiigghhtt  hhaavvee  aann  eeppiipphhaannyy..    

                          YYoouu  mmeeeett  aa  ssppiirriittuuaall  tteeaacchheerr..      YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  sseeee  tthhee  TTrruutthh..    

                          YYoouu  sseeee  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  ddoo  mmuussiicc  ppeerrhhaappss  yyoouu  ddoo  iilllleeggaall  ddrruuggss..    

                          YYoouu  bbeeccoommee  aarrgguummeennttaattiivvee,,  iinnsseennssiittiivvee  ttoo  ootthheerrss..  

                          IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  bbiigg  eeggoo  ttrriipp..  TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  wwrroonngg    

                          wwiitthh  tthhee  mmuussiicc,,  iitt  iiss  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ddooiinngg  wwiitthh  iitt..    

                          SSoo,,  yyoouu  ddeecciiddee  ttoo  ggiivvee  iitt  aallll  uupp..    

                          FFoorr  aawwhhiillee,,  tthhiiss  mmiigghhtt  bbee  nneecceessssaarryy..  IInn  ssoommee  rraarree  ccaasseess..    

                            

                            BBuutt  tthhiiss  iiss  nnoott  uussuuaallllyy  tthhee  ccaassee..    

                            YYoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  ggiivvee  uupp  yyoouurr  kkaarrmmiicc  ggiifftt..  

                            YYoouu  jjuusstt  hhaavvee  ttoo  hhaavvee  aa  ppuurree  hheeaarrtt..    

                            IIff  tthheerree  iiss  aannyy  ddoouubbtt,,  llooookk  wwiitthhiinn..    

                            DDoo  yyoouu  ggiivvee  yyoouurr  kkaarrmmiicc  ggiiffttss  ffrreeeellyy  ttoo  ootthheerrss??  

                            DDoo  yyoouu  uussee  iitt  iinn  sseerrvviiccee??  

  

                            YYoouurr  ggiifftt  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  aass  aa  fflloowweerr  sspprreeaaddss  iittss  sscceenntt..    

                            IInn  tthhiiss  wwaayy  yyoouurr  kkaarrmmaa  bbeeccoommeess  ppuurriiffiieedd..    

                      BBee  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  wwoorrlldd  hhaass  nnoo  ccaauussee..  

 29

                            HHooww  ccoouulldd  tthhee  wwoorrlldd  hhaavvee  aa  ccaauussee??  



                            WWhheerree  wwoouulldd  iitt  ccoommee  ffrroomm??  WWhheenn  yyoouu  ddrreeaamm,,    

                            YYoouu  ccaann  ssaayy  tthhaatt  yyoouu  ddrreeaamm  hhaass  aa  ccaauussee..    

                            YYoouu  aarree  tthhee  ccaauussee,,  bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  ddrreeaammiinngg..    

                            BBuutt  ccaann  yyoouu  ssaayy  tthhaatt  wwhhiillee  yyoouu  aarree  ddrreeaammiinngg??    

                            WWhhiillee  yyoouu  aarree  ddrreeaammiinngg  aanndd  yyoouu’’rree  iinn  tthhee  ddrreeaamm,,    

                            YYoouu  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  wwoorrlldd  hhaass  aa  ccaauussee..    

                              LLiikkee  eevveerryyoonnee  eellssee  ddooeess..    

                              AAnndd  yyoouu  ggeett  iinnvvoollvveedd  iinn  eevveerryyddaayy  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ddrreeaamm..  

                              YYoouu  hhaavvee  ggoooodd  eexxppeerriieenncceess  aanndd  yyoouu  hhaavvee  bbaadd  eexxppeerriieenncceess..  

                              AAnndd  tthheenn  II  ccoommee  aalloonngg  aanndd  tteellll  yyoouu  tthhaatt  yyoouu  aarree  ddrreeaammiinngg..    

  

                                                                                        
  

              KKaarrmmaa  aanndd  LLoovvee,,  RReessppoonnssiibbii ll ii ttyy  aanndd  PPrrooggrreessssiioonn  

  
                      EEvveerryyoonnee  wwaannttss  ttoo  kknnooww  iiff  yyoouu  ccoommee  bbaacckk  wwiitthh  tthhee    

                  ssaammee  ppeeooppllee  tthhaatt  yyoouu  lloovvee..    

                  FFiirrsstt  ooff  aallll,,  lleett’’ss  rreemmeemmbbeerr..    

                  TThhee  wwhhoollee  iiddeeaa  iiss  nnoott  ttoo  ccoommee  bbaacckk  aatt  aallll..    

                  IIff  yyoouu  hhaavvee  ssttooppppeedd  ddooiinngg  aaccttiioonnss  tthhaatt  ccrreeaattee  ssuuffffeerriinngg,,    

                    tthhaatt  rreeppeeaatt  tthhee  ssaammee  lleessssoonnss,,  

                    iiff  yyoouu  hhaavvee  ssttooppppeedd  ffoooolliinngg  yyoouurrsseellff  aanndd  bbeeeenn    

                    hhoonneesstt  wwiitthh  yyoouurrsseellff  aabboouutt  tthhee  wwoorrddss  tthhaatt  ccoommee    

                    oouutt  ooff  yyoouurr  mmoouutthh,,  yyoouurr  bbeehhaavviioorr,,  yyoouurr  lliiffee,,    
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                    rreeaallllyy  hhoonneesstt,,  tthheenn  yyoouu  hhaavvee  ddeecciiddeedd  ttoo  ddoo  wwhhaatteevveerr  



                    iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrooggrreessss..    

              NNooww,,  ssoommee  ppeeooppllee  aasskk  aabboouutt  rreeccoorrddss..    

                    WWhhoo  kkeeeeppss  rreeccoorrddss??  NNoott  mmuussiicc  rreeccoorrddss..    

                    ((llaauugghhtteerr))  

                      IIff  yyoouu  aarree  ddiissccuussssiinngg  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  kkaarrmmaa,,  ooff    

                      nnoottiicciinngg  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ddooiinngg,,  iiff  iitt  ccoonnssttiittuutteess  ccoorrrreecctt  

                      bbeehhaavviioorr,,  tthheenn  yyoouu  mmiigghhtt  wwoonnddeerr  wwhhoo  iiss  kkeeeeppiinngg    

                      ttrraacckk  ooff  tthheessee  tthhiinnggss..    

  

                        NNooww  uunnddeerrssttaanndd,,  oonn  oonnee  lleevveell  iitt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr..  

                        AAfftteerr  aallll,,  iiff  yyoouu  AAwwaakkeenn  ttoo  wwhhoo  yyoouu  rreeaallllyy  aarree  nnooww,,    

                        ddooeess  iitt  mmaatttteerr  hhooww  yyoouu  ggoott  hheerree??  

                        OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ffoorr  ssoommee  ppeeooppllee,,  kknnoowwiinngg  tthheessee  

                        tthhiinnggss  ccaann  bbee  vveerryy  hheellppffuull..  

  

                        YYoouu  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  wwhhaatt  yyoouu  ddoo  hhaass  rreeppeerrccuussssiioonnss..  

                        LLeett’’ss  ssaayy  tthhaatt  yyoouu  wweerree  rraaiisseedd  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  

                        ttaauugghhtt  yyoouu  tthhaatt  yyoouu  aallwwaayyss  tthhiinnkk  ooff  nnuummbbeerr  oonnee,,    

                        YYoouu  ccoommee  bbeeffoorree  aannyyoonnee  eellssee..    

                        IIff  wwaass  nnoorrmmaall  ttoo  bbee  sseellffiisshh..  TToo  tthhiinnkk,,  ““WWhhaatt  ddoo  II  ggeett  oouutt  ooff    

                        tthhiiss??””  YYoouu  mmaayy  nnoott  eevveenn  nnoottiiccee  iitt..    

                        YYoouu  ddoonn’’tt  nnoottiiccee  aallll  tthhee  ppeeooppllee  yyoouu  hhuurrtt..    

                        YYoouu  mmaayy  sseeeemm  nniiccee,,  bbuutt  iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  ggeett  wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt..    

                        yyoouu  ddoo  nnoott  bbeehhaavvee  ccoorrrreecctt  

                        UUnnddeerrssttaannddiinngg  kkaarrmmaa  wwiillll  sshhooww  yyoouu  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn    

                          bbeettwweeeenn  tthheessee  tthhiinnggss..  WWhhyy  cceerrttaaiinn  tthhiinnggss  hhaappppeenn  ttoo  yyoouu..    

                          WWhhyy  yyoouu  nneeeedd  ttoo  cchhaannggee..    

                          OOtthheerrwwiissee,,  yyoouu  wwiillll  ssaayy,,  ‘‘IItt  ddooeessnn’’tt  mmaatttteerr,,  II  ccaann  ddoo    

                          wwhhaatteevveerr  II  wwaanntt..  TThheerree  iiss  nnoott  kkaarrmmaa  tthheerree  iiss  nnoo  iilllluussiioonn,,  

                          tthheerree  iiss  jjuusstt  CCoonnsscciioouussnneessss..    

                          TThheerree  iiss  jjuusstt  ppeeaaccee..””    

                          TThhaatt  iiss  aa  bbiigg  mmiissttaakkee..  

                          YYoouu  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  kkaarrmmaa  ttoo  ffiinndd  ppeeaaccee..    

                          IIff  wwee  hhaavvee  mmaaddee  mmiissttaakkeess,,  wwee  ccaann  sseerrvvee  ootthheerrss    

                          ttoo  ‘‘bbaallaannccee  tthhee  ssccaalleess’’  aass  tthheeyy  ssaayy..    

    

                            NNooww  rreemmeemmbbeerr,,  aallll  ooff  tthhiiss  eexxiissttss  ooff  lleevveellss  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  

                            TThhaatt    aarree  ssttiillll  iinn  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell  ooff  iilllluussiioonn,,  ooff  tthhee  CCoossmmiicc    

 31

                              DDrreeaamm..  OOff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff    



                              PPeerrssoonnaalliittyy..  HHoowweevveerr,,  yyoouu  ddoo  nnoott  eessccaappee  ffrroomm  tthhiiss    

                              bbyy  ssaayyiinngg,,  ““II  ddoo  nnoott  iiddeennttiiffyy  wwiitthh  kkaarrmmaa..””    

                              IItt  ddooeessnn’’tt  wwoorrkk  tthhaatt  wwaayy    

                            YYoouu  sseeee,,  tthhee  llaaww  ooff  ‘‘AAss  yyoouu  ssooww,,  ssoo  sshhaallll  yyoouu  rreeaapp..’’  ,,  

                                iiss  aabboouutt  lloovvee..    

                              TThhee  lloovviinngg  llaawwss  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  wwaannttss  uuss  ttoo  bbee  hhaappppyy..    

                              TThhiiss  iiss  oouurr  nnaattuurraall  ssttaattee..    

  

                              TThheerreeffoorree,,  iinn  oouurr  ffeeaarr  tthhaatt  oorriiggiinnaatteess  iinn  tthhee  eeggoo,,    

                              WWee  cchhoooossee  aaccttiioonnss  tthhaatt  rreemmoovvee  oouurr  hhaappppiinneessss..    

                                OOrr  ssoo  iitt  sseeeemmss..    

                                AAnndd  ggrraadduuaallllyy,,  tthhrroouugghh  eeaacchh  rreettuurrnniinngg  eexxppeerriieennccee,,    

                                wwee  bbeeggiinn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..    

                                WWee    uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  wwee  aarree  nnoott  aannyy  ooff  tthheessee  eexxppeerriieenncceess..  

                                WWee  aarree  bbeeyyoonndd  tthheemm..    

                                  WWee  aarree  ppuurree  lloovvee..    

                                  EEvveennttuuaallllyy,,  aallll  ooff  oouurr  wwoorrddss,,  aaccttiioonnss,,  ddeecciissiioonnss,,    

                                  bbeeggiinn  ttoo  oorriiggiinnaattee  iinn  lloovvee..  EEmmaannaattee  lloovvee..    

                                  WWee  ggiivvee  lloovvee  ttoo  aallll  wwee  ccoommee  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh..    

                                  OOuurr  lliivvee  bbeeccoommeess  aa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  lloovvee..    
                                  AAnndd  wwee  wwiillll  rreeaallllyy  bbeeggiinn  ttoo  AAwwaakkeenn..    

  

                                  IIff  wwee  hhaavvee  lloovveedd  ssoommeeoonnee,,  rreeaallllyy  lloovveedd  tthheemm,,    

                                  uunnsseellffiisshhllyy  lloovveedd  tthheemm,,  tthheenn  ssoommeetthhiinngg  hhaappppeennss..    

                                  TThhiiss  iiss  aa  nnoobbllee  aacctt..  PPaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  wwee  ssaaccrriiffiicceedd  ffoorr  tthheemm..    

  

                                  WWee  hhaavvee  mmaanniiffeesstteedd  aa  ppoorrttiioonn  ooff  oouurr  TTrruuee  NNaattuurree..  

                                  TThheerreeffoorree,,  wwee  hhaavvee  ccrreeaatteedd,,  ffoorr  wwaanntt  ooff  aa  bbeetttteerr  pphhrraassee,,    

                                  GGoooodd  kkaarrmmaa..    

                                  NNooww  tthhiiss  ggoooodd  kkaarrmmaa  wwaass  dduuee  ttoo  oouurr  oowwnn  ffrreeee  wwiillll  

                                  DDeecciissiioonnss..  HHooww  wwee  ttrreeaatteedd  ootthheerrss..    

                                  HHooww  ddeeeeppllyy  wwee  ggaavvee  ttoo  ssoommeeoonnee..    

                                    PPeerrhhaappss  tthheerree  wwaass  nnootthhiinngg  iinn  rreettuurrnn  wwee  wwaanntteedd..  

                                    MMaayybbee  iitt  wwaass  ttoo  ssoommeeoonnee  wwhhoo  jjuusstt  nneeeeddeedd  oouurr  hheellpp..  

                                    PPeerrhhaappss  wwee  ssuuppppoorrtteedd  ssoommeeoonnee  iinn  aann  iimmppoovveerriisshheedd  

                                    ccoouunnttrryy  ffoorr  tthheeiirr  eennttiirree  lliiffee  aanndd  eennaabblleedd  tthheemm  ttoo    

                                    ggoo  ttoo  sscchhooooll  aanndd  hhaavvee  aa  ccaarreeeerr  iinnsstteeaadd  ooff  ssttaarrvvee..    

                                    WWee  hhaavvee  mmaanniiffeesstteedd  oouurr  DDiivviinnee  OOrriiggiinn..    

                                    PPeerrhhaappss  iitt  wwaass  oouurr  wwiiffee  ooff  mmaannyy  yyeeaarrss,,    
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                                    OOrr  oouurr  cchhiillddrreenn..  WWhhooeevveerr  iitt  wwaass,,  aa  bboonndd  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd..    



                                      NNooww,,  aalltthhoouugghh  yyoouu  hhaavvee  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhiiss    

                                      lliimmiitteedd  eeaarrtthh  CCoonnsscciioouussnneessss  ooff  IIlllluussiioonn,,    

                                      aatt  ssoommee  ppooiinntt,,  yyoouu  wwiillll  mmeeeett  tthhaatt  ppeerrssoonn,,  

                                      aanndd  iitt  wwiillll  bbeenneeffiitt  yyoouurr  lliiffee  iimmmmeennsseellyy..    

  
                                    IItt  wwiillll  mmaakkee  tthhee  JJoouurrnneeyy  hheerree  eeaassiieerr..    

                                          MMoorree  eennjjooyyaabbllee..  LLeessss  ppaaiinnffuull..    

                                          AAnndd  iiff  tthhiiss  hheellppss  yyoouu  mmoovvee  ttoowwaarrddss  AAwwaakkeenniinngg,,    

                                          TThhiiss  iiss  vveerryy  ggoooodd..    

                                          BBuutt  ppaaiinn  ccaann  hheellpp  yyoouu  AAwwaakkeenn  aallssoo..    

                                            OOnnccee  aaggaaiinn,,  iitt  iiss  yyoouurr  cchhooiiccee..    

                                            SSoo  ppeerrhhaappss  yyoouu  aarree  ssttrruugggglliinngg  aalloonngg,,    

                                            lloonneellyy  aanndd  ccoonnffuusseedd,,    

                                              aanndd  tthheenn  ssoommeeoonnee  ggoooodd  ccoommeess  iinnttoo  yyoouurr  lliiffee..  

                                            AAnndd  eevveerryytthhiinngg  cchhaannggeess..    

                                            IItt  sseeeemmss  lliikkee  tthhee  aannggeellss  ooff  hhaappppiinneessss  hhaass  aarrrriivveedd..    

                                        YYoouu  mmaayy  ffeeeell  mmoorree  iinnssppiirreedd..  

                                            YYoouu  mmaayy  ddeecciiddee  ttoo  AAwwaakkeenn  ttooggeetthheerr..    

                                            YYoouu  hheellpp  eeaacchh  ootthheerr  iinn  mmaannyy  wwaayyss..    

                                            AAnndd  ssoo  iitt  ggooeess..    

    

                                              NNooww  tthhee  oonnllyy  pprroobblleemm  wwiitthh  aallll  ooff  tthhiiss    

                                              IIss  tthhee  oovveerr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess..  

                                              YYoouu  ffeeeell  tthhaatt  uunnlleessss  yyoouu  hhaavvee  ‘‘ggoooodd  kkaarrmmaa’’,,    

                                              YYoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  hhaannddllee  iitt..    

                                              YYoouu  ffoorrggeett  tthhaatt  wwiitthhiinn  yyoouu  iiss  aa  ppoowweerr    

                                              TThhaatt  iiss  ssttrroonnggeerr  tthhaann  aannyytthhiinngg    

tthhaatt  eevveerr  hhaappppeennss  ttoo  yyoouu..          

                                              IItt  ddooeess  nnoott  mmaatttteerr  wwhheerree  yyoouu  aarree  bboorrnn,,    

                                              WWhhoo  yyoouu  kknnooww,,    

                                        WWhheerree  yyoouu  ttrraavveell  ttoo,,    

                                              OOrr  wwhhaatt  aannyyoonnee  tthhiinnkkss  ooff  yyoouu..    

                                              AAss  lloonngg  aass  yyoouu  aarree  mmaakkiinngg  aann  eeffffoorrtt,,    

                                              AAss  lloonngg  aass  yyoouu  aarree  aallwwaayyss  rreettuurrnniinngg  ttoo    

                                              TThhee  TThhrreeee  VViirrttuueess,,    

                                              LLoovvee,,  CCoommppaassssiioonn,,  HHuummiilliittyy,,    

                                              SSeerrvviinngg  ootthheerrss,,  PPrraaccttiicciinngg  SSeellff  IInnqquuiirryy,,    

                                              TThheenn  yyoouu  wwiillll  pprrooggrreessss  ssppiirriittuuaallllyy..    
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                                              AAnndd  yyoouu  wwiillll  nnaattuurraallllyy  oobbsseerrvvee    



                                              AAnndd  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ttoo  kknnooww  

                                              AAbboouutt  yyoouurr  kkaarrmmaa..    

                                              WWhhaatt  iiss  hhoollddiinngg  yyoouu  bbaacckk??    

                                              HHeellppiinngg  yyoouu  ggoo  ffoorrwwaarrdd,,    

                                              WWhhaatt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  rreelleeaassee..    

  

                                                  AAnndd  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  ggiifftt..    

                                                  YYoouu  hhoonnoorr  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  uunniivveerrssee,,    

                                                  TThhee  llaawwss  ooff  tthhiiss  eeaarrtthh,,    

                                                  TThhee  llaawwss  ooff  CCoommppaassssiioonn..  EEvveerryyddaayy..    

                                                  AAnndd  yyoouu  AAwwaakkeenn..    

                                                  PPeeaaccee..    

  

  

  
  

TThheerree  AArree  NNoo  PPrroobblleemmss  

    
                                                  RReemmeemmbbeerr  aaggaaiinn,,    

                                                          YYoouurr  bbooddyy  ccaammee  ttoo  tthhiiss  eeaarrtthh  bbeeccaauussee  ooff  KKaarrmmaa  

                                                          AAnndd  iitt’’ss  ggooiinngg  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  

                                                          WWhhaatteevveerr  iitt  hhaass  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  

                                                          BBuutt  yyoouu  hhaavvee  ggoott  aabbssoolluutteellyy    

                                                          nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhaatt..    

                                                          BBeeccaauussee  yyoouu  aarree  nnoott  yyoouurr  BBooddyy..  

    

                                                          WWhhaatt  ccoommeess  ffiirrsstt  iinn  tthhiiss  lliiffee??  

                                                          WWhhaatteevveerr  ccoommeess  ffiirrsstt  iinn  yyoouurr  lliiffee  

                                                          TThhaatt  iiss  wwhhaatt  yyoouu  bbeeccoommee    
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                                                          IInn  tthhee  eenndd,,  yyoouu  aarree  ggooiinngg    



                                                          ttoo  hhaavvee  ttoo  lleeaavvee  yyoouurr  bbooddyy..  

                YYoouurr  tthhoouugghhttss,,  yyoouurr  ppoosssseessssiioonnss,,  

                                                          yyoouurr  lloovveedd  oonneess..    

                                                          EEvveerryytthhiinngg  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  lleefftt    

                                  iinn  tthhee  eenndd..    

                                  SSoo  tthhee  wwiissee  ppeerrssoonn  sseeaarrcchheess  ffoorr  TTrruutthh  nnooww,,    

                                  aanndd  ttrriieess  ttoo  bbeeccoommee  FFrreeee  nnooww..  

    

  

                                                                                          AAllll  IIss  WWeellll..    
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                      IInnffiinniittyy  IInnssttiittuuttee  aallll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..    


