
VREME ZA 
PROMENU 

STRATEGIJE
TRAŽILI SMO SVUDA SAMO NE 

TAMO GDE SE NALAZI.

Iz govora koji je održao Prem Rawat 

Kada razmatramo ko smo, kažemo: 
“Čovek je kruna stvaranja. 

Ljudsko biće je inteligentno, 
ima moć govora i ume da radi toliko 

mnogo stvari. 
Usavršili smo tehnologiju. 

Otišli smo na Mesec.” 
Onda moramo postaviti 

očigledno pitanje: 
“Ako smo zaista takvi, 

zašto imamo probleme?”
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K ao da postoji paradoks. Svaki 
dan imamo mogućnost za mir, 

radost, znanje, učenje, razvijanje. 
Ali se to ne odražava na situaciju u 
svetu. 

Zar nismo u stanju da pazimo jedni 
na druge umesto što pucamo jedni 
na druge? Naravno da jesmo. Zašto 
onda koristimo metke umesto da 
brinemo jedni o drugima? Zar ni-
smo sposobni da doživimo ispunje-
nje? Zašto onda biramo prazninu? 

ETIKETE
Ja govorim o miru, ali ne o miru u 
svetu nego o miru u svakom poje-
dincu, u svakom ljudskom biću. 

Mi kažemo: “Ti si iz ove zemlje, a ja 
sam iz one zemlje.” Ljudi koji su ro-
đeni u Kanadi imaju etiketu:  “Kana-
đani.” Definisani su na osnovu linije 
na mapi—koja, uzgred, ne postoji. 
Iako sam je mnogo puta preleteo, 
nisam je našao. 

Mi imamo etikete za sve. Ima siro-
mašnih ljudi. Stavljamo etiketu: “Si-
romašni.” A onda ima bogatih ljudi. 
Stavljamo etiketu: “Bogati.” A po-
stoji i “srednja klasa.” Ne određuje 
te to što si ljudsko biće nego koliko 
novca zarađuješ. 

Ono što ti znaš nema nikakvu vred-
nost. Tvoja inteligencija: nema vred-
nost. Ko si ti stvarno: ne predstavlja 
vrednost. Ovako se rasuđuje: “Po-
što toliko zarađuješ, onda si to.”

SEDAMDESET PROCENATA
Stoga, ko si ti, u stvarnosti? S jedne 
strane, ti si briljantno izgrađena lju-
štura: kosti, mišići, krv, utroba, mo-
zak i sedamdeset procenata vode. 
To je dobar trik: sedamdeset proce-
nata vode odlazi na Mesec. Sedam-
deset procenata vode govori: “Ja 
sam doktor Taj i taj.” 

Dakle, da li si ti sedamdeset proce-
nata vode ili se tu još nešto dešava? 
Dobra vest je da u tvom postojanju 
ne menja stvar to što si sedamde-
set procenata vode, nego to koliko 
si svestan. Svestan! Makar i jedan 
procenat. Zato što će taj jedan pro-
cenat odrediti sudbinu tih sedam-
deset procenata vode—i svega osta-
log. 

Ti si, onda, najdragoceniji dar, zato 
što imaš sposobnost saznavanja. 

STVARNOST
Ti možeš živeti svoj život okružen 
lepotom koja je unutar tebe. To si ti.

To može postati svakodnevna stvar-
nost. Ne neka pretpostavka, ne 
neka zamisao, ne neka misao. Ne 
maštati, nego svaki dan usavršava-
ti veštinu povezivanja sa lepotom 
koja obitava u tebi. Tada postaješ 
celovit. Tada postaješ potpun. Tada 
možeš plesati, možeš razumeti, mo-
žeš brinuti, možeš deliti, možeš raz-
mišljati, možeš biti svestan, možeš 
biti budan—ne samo za sebe nego 
i za one oko sebe. 



Mnogi ljudi mi kažu: “Ti govoriš o 
miru. Ja uopšte ne vidim da je mir 
unutar mene.” Stoga im kažem: “Iz 
daljine više toga vidiš, ali ne vidiš 
pojedinosti. Priđi malo bliže i vide-
ćeš ih bolje!” 

Ja govorim o dahu, a ljudi kažu: 
“Šta to ima u dahu? Mislim, dišem 
sve vreme.” Ne vidiš svaku pojedi-
nost? Priđi malo bliže. Prema čemu? 
Ne prema meni. Ne prema nekoj 
ideji, nekoj teologiji, nekoj filozofiji, 
nekom sistemu. Približi se samome 
sebi, jer se tu dešava čarolija daha. 

PRAVO UČENJE  
Dakle, gde je mir? Da vidimo. Ako 
je lepota unutar tebe, onda je vrlo 
verovatno da je i mir unutar tebe. 
Gde bi inače mogao biti mir nego 
na tom najzgodnijem mestu, u srcu 
svakog ljudskog bića? Da se razu-
me, da se oseti. Toliko je jednostav-
no. 

Sada je za sve nas došlo vreme da 
se razvijemo, da shvatimo to, da 
osetimo to, svaki dan u našim živo-
tima. To je pravo učenje. To je pravo 
razumevanje. 

Neki ljudi kažu: “Ako je u meni, 
kako ja to ne znam?” Dobro pita-
nje. Toliko si se udaljio od samoga 
sebe da ne možeš da se vidiš. Reše-
nje? Približi se sebi i bićeš zadivljen 
onim što ćeš osetiti. Odgovori ple-
šu unutar tebe, a da nisi ni postavio 
pitanja. 

Ti možeš živeti svoj život
okružen lepotom

koja je unutar tebe.
Stvarnost, svakodnevna.

Ne spekulacija,
ne zamisao,

ne misao.
Ne maštati,

nego svaki dan
usavršavati veštinu

povezivanja sa lepotom
koja obitava u tebi.

Tada postaješ 
celovit.

Tada postaješ 
potpun.

Tada možeš plesati,
možeš razumeti,

možeš brinuti,
možeš deliti,

možeš razmišljati,
možeš biti svestan,

možeš biti budan
—ne samo za sebe,

nego i za one oko sebe.



Mi smatramo da će nas pitanja do-
vesti do odgovora. Tako je bilo hi-
ljadama i hiljadama godina. Ljudi 
su postavljali pitanja a nisu dolazi-
li do odgovora. Zar ne misliš da je 
vreme za promenu strategije? Ja 
mislim da je vreme da počnemo 
tražiti samo odgovore. Čak i ako ne 
možeš pronaći pitanje, samo pro-
nađi odgovor. 

PROMENI STRATEGIJU 
Primenjivali smo formulu rata hilja-
dama i hiljadama godina i nismo 
postigli rezultat. Zar ne misliš da 
je došlo vreme za promenu strate-
gije? Probaj da postigneš mir. Biće 
jeftinije. Neće koštati bilione dolara. 
I ne samo to. Mir želi većina ljudi na 
licu ove zemlje. Ljudi žele mir. Da li 
će ih neko čuti? Nadam se da hoće. 

Ako se ne osećaš srećnim svaki 
dan, onda je vreme da promeniš 
strategiju. Jer ma šta da si pokuša-
vao, nije donelo rezultat. Trebalo bi 
da imaš mir u svom životu. Trebalo 
bi da imaš radost. Ako nemaš, treba 
da promeniš strategiju.

Misliš da postoji nestašica hrane 
na licu ove zemlje? Da li znaš koli-
ko mnogo hrane se baca u smeće? 
Ova zemlja na kojoj živiš proizvodi 
obilje hrane. Ona daje! Ona brine o 
tebi. Ti treba da brineš o njoj. 

Pre nego što počnemo da pričamo 
o svemu onome na šta smo pono-
sni: “Oh, mogli bismo da odemo 
na Mars, i mogli bismo da uradi-
mo ovo ili ono”—hajde da budemo 

samo ljudi. Makar na jedan dan, 
hajde da budemo ljudi, samo ljudi, i 
da u svojoj ljudskosti potražimo mir 
koji leži u nama.

Svuda si tražio odgovore, osim na 
jednom mestu. Stoga je to, očigled-
no, jedino preostalo mesto. Prome-
ni strategiju. Potraži u sebi, potraži 
u svom srcu. 

Priđi malo bliže i pogledaj malo 
bolje. Priđi malo bliže i prihvati mir 
koji leži u tvom srcu. Zato što je to 
predivno.

Približi se samome sebi.
Tu se dešava čarolija 

daha.


