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Nedavno je moj otac Prem Rawat, 
izjavio: “Mir će biti najveće postignuće 
čovečanstva. Ne tehnologija… nego mir.
I svi mi imamo ulogu koju treba da 
odigramo u ostvarenju te mogućnosti.”

Prem Rawat, ambasador mira, već više 
od pet decenija putuje svetom i govori o 
miru obraćajući se maloj i velikoj publici. 

Ja čitavog žuvota slušam očeve govore. Naravno da u detinjstvu 
nisam uvek bila svesna koliki uticaj i koliki značaj ima ono o 
čemu moj otac govori.

Kada sam konačno razumela, bio je to presudan trenutak u mom 
životu. Shvatila sam suštinu, da se ono što tražim već nalazi u meni. 
Da je mir zaista moguć zato što ako ja mogu biti u miru sama sa 
sobom, onda svako i svi mogu biti u miru sami sa sobom. I da mir 
u svetu ne mogu proizvesti vlade i institucije, nego da će se mir 
ostvariti kada ljudska bića budu prepoznala sebe kao izvor mira.

U današnjoj kulturi preplavljenoj tehnologijom, možda za nas 
predstavlja izazov da odvojimo vreme, jer smo stalno zauzeti u 
životu, i da na miru sedimo i čitamo. Ustanovila sam da su izvodi 
iz govora mog oca, kada im se posvetim, moja omiljena literatura. 
Postoji nešto u čitanju njegovih reči, a ne u slušanju ili gledanju, 
što mi omogućava da na jedinstven način sagledam njegovo 
viđenje i  steknem njegove uvide.

Oduvek sam uživala u čitanju ADI magazina, a sada kao nova 
izvršna urednica ADI publikacija, imam priliku da unesem 
neke radikalne promene u izgled i opšti utisak magazina. Nove 
povezane priče, živopisne slike koje prate tekst, kao i dosledna i 
privlačna tema izabranih govora moga oca, kombinuju se tako 
da čine ovaj magazin i zabavnim i poučnim štivom. Iskreno se 
nadam da ćete uživati u čitanju magazina “Tvoje vreme” isto 
onoliko koliko smo i mi uživali u njegovom stvaranju!

S poštovanjem,

Premlata Rawat Hudson
Izvršna urednica ADI publikacija

N A P O M E N A  U R E D N I K A
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ZATVORENIKA  8
Išao sam da posetim neke zatvorenike koji su 
me pozvali da dođem i održim govor. Bio je 
to veoma strog zatvor. Videli smo bodljikave 
i oštre žice, električne ograde i sve ostalo. 
Pomislio sam: “Siguran sam da ovi zatvorenici 
nisu zadovoljni.” Onda sam im se obratio, i 
posmatrao sam ih. Imali su osmehe na licima.

TVOJE VREME  34
Ti imaš samo jedan trenutak. U tom 
trenutku moraš da odrasteš, moraš da 
naučiš nešto, moraš da pronađeš svoj mir 
i moraš da doživiš svoj mir. I pre nego 
što taj trenutak prođe, moraš da budeš 
ispunjen tom radošću, tim mirom. Moraš da 
prepoznaš vrednost života. 

POD KLAVIROM KOJI PADA  18
Jedan čovek prelazi preko do najviše zgrade na svetu, i 
gleda gore pokušavajući da vidi vrh. Nije mu poznato 
da neki ljudi nose klavir na poslednji sprat zgrade, i da 
im je on nekako ispao i da sada pada. Mi živimo u svetu 
koji nam bez prestanka odvlači pažnju. Dešavaju se sve 
te svakodnevne stvari, a klavir i dalje pada...

SPREMNA, NE ČEKA  48
U prirodi ništa ne čeka. Spremno je. Da li je okean 
spreman? Jeste. Da li je para spremna? Jeste. Da li je 
sunce spremno? Jeste. Da li je oblak spreman? Jeste. 
Da li je kiša spremna? Jeste. Dah koji ulazi u tebe 
tvoja kap je koja te zapljuskuje životom. Stoga se, 
molim te, zapitaj, da li još čekaš? Ili si spreman?

OSNOVNA STVARNOST  28
Ti si trodimenzionalan. Imaš mnogo, mnogo slojeva. 
Ne postoji ni jedna jedina stvar na koju možeš da ukažeš 
i da kažeš: “To sam ja”, jer nije reč o sastavu; nije reč 
o idejama; nije reč o teorijama, već je reč o osnovnoj 
stvarnosti, o tome da si ovde, o tome da postojiš. Stoga, 
šta to znači biti živ?

ISTINSKA SNAGA  42
Nama, kao ljudskim bićima, snaga leži u 
skromnosti. Snaga nam je u blagosti. Kada 
to ispoljavamo, onda zaista postajemo jaki. 
Zbunjenost nije naša snaga. U redu je da postavljaš 
pitanja, ako dobijaš odgovore. U našem životu 
uvek ima mogućnosti za radost. Samo je sumnja 
prepreka. Svojom snagom možeš prevazići tu 
sumnju.
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Posmatrao sam ih. 
Imali su osmehe na licima. 

Jedan od njih – 
još vidim njegovo lice i osmeh. 

Ja nemam toliki osmeh. 
On je bio tako duboko srećan. 

Veoma sam se iznenadio.
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postoje u srcu svakog ljudskog bića. Znam da 
mir postoji u srcu svake osobe. Nikome nije 
uskraćeno ovo suštinsko i ljudsko bogatstvo. 
Nikome. Svako dolazi na ovaj svet sa nevero-
vatno velikim bogatstvom koje se ne može ni 
zamisliti.

Pogledaj svet. Borimo se i borimo. A ima 
ljudi koji smatraju da su ti sukobi opravdani. 
A ja im kažem: “Zašto imate usta? Da li znate 
koliko rečnika ima? Da li znate koliko sino-
nima ima? Zašto? Ako nećete da pregovarate, 
zašto uopšte imate jezik za sporazumevanje?” 
Međutim, neki ljudi kažu: “Ne, ne, ne. Ne 
razgovaramo sa neprijateljem. Mi se moramo 
boriti.”

Ja ne pokušavam da te promenim. Samo 
pokušavam da ti ukažem na to da se ono što 
tražiš nalazi unutar tebe. Oduvek je bilo i uvek 
će biti. Ko si ti? Razmisli o tome. Ovde si na 
planeti Zemlji, i to na kratko vreme. Žao mi 
je. A ko si ti? Imam nešto u džepu što poka-
zujem ljudima. To je jedna bičica sa sadržajem 
koji čini devedest devet procenata ljudskog 
bića. To je samo voda, kalcijum, ugljenik, azot 
i fosfor. To je sve. To si ti. To sam ja. Ova bo-
čica, ono što sadrži u sebi, predstavlja sedam 
milijardi ljudi koliko ih ima danas na svetu. 

A jednog dana će ovih devedest devet proce-
nata ljudskog bića biti spaljeno, zakopano ili 
bačeno u more. Ovih devedest devet procena-
ta ovde su dugo, veoma dugo, i biće ovde još 
dugo, veoma dugo.

Kada neko umre, ljudi kažu: “Oh, otišao 
je.” Nije on nikuda otišao. Ovde je i ostaće 
ovde. Zapamti: “Prah prahu” i “Pepeo pepe-
lu.” Dakle, odatle je poteklo; tamo će otići i 
tu će ostati sve dok se ponovo ne vrati. Pri-
roda je počela davno da reciklira. To je činje-
nica. Dakle, da li si ti ovih devedeset devet 
procenata? Ili si nešto više od toga? Da li si ti 
nešto što ja ne mogu izvaditi iz džepa?

Ispričaću vam jednu priču. Bila jednom 
jedna džungla. I u toj džungli živeo je lav koji 
je bio kralj džungle. Taj lav je bio nemilosr-
dan. Svaki put kada je bio gladan, išao je u 
lov na životinje i skakao na njih i ubijao ih. 
A onda bi pojeo samo jednu od tih životinja. 
Stoga su sve životinje shvatile da ih uskoro 
neće ostati mnogo. Zato su otišle kod lava i 
rekle mu: “Imamo jednu molbu. Naš predlog 
je da ti mi svaki dan dobrovoljno šaljemo po 
jednu životinju, tako da prestaneš da nemi-
losrdno ubijaš i one koje nećeš pojesti. Tako 
nećeš morati da ideš u lov. Jedna životinja će 

Za mnoge od nas najvažnije je da bude-
mo uspešni. Da steknemo ime, da steknemo 
slavu, da postignemo nešto. Međutim, mi ne 
vidimo i ne cenimo ono što je već postignu-
to. A bez tog cenjenja, život je kao hrana bez 
ikakvog ukusa. Kao sladoled koji više nije sla-
dak. Stoga, šta je to što treba da cenimo?

Živimo svoje živote. Imamo svoje poslove. 
U nekim danima, stvari se dobro odvijaju. U 
nekim danima, stvari se ne odvijaju dobro. 
Neki dani se otežu kao da se jedva krećete. 
Drugi dani prolaze sa više poleta, sve dok ne 
naletite na zid. Onda ste slobodni u subotu i 
nedelju. A onda dođe ponedeljak i vi radite 
opet isto, i utorak, opet isto itd. Subotom i 
nedeljom, opet isto. Sve dok jednog dana na 
vašoj rođendanskoj torti ne bude toliko sveća 
da niste u stanju da ih oduvate. Onda shvatite 
da život prolazi veoma brzo. A pitanje je da li 
ste postigli sve ono što ste želeli da postignete?

Na ovom svetu postoje samo dva načina za 
preživljavanje: jedan je da pronađete radost, 
lepotu, čudo koje vam ispunjava srce; ili da 
potisnete taj osećaj. To je tužno, ali to mnogi 
ljudi rade. Uče kako da žive bez želje da do-
žive pravu radost. Međutim, mi mislimo da 
je naša sreća povezana sa stvarima koje smo 
postigli. Kada imamo lepu kuću: “O, da. To 

je sjano.” Kada imamo lepa kola: “Ovo je 
sjajno.” Kada imamo fi nu ženu, to je sjajno. 
Kada imamo dobrog muža, to je sjajno. Kada 
imamo dobru decu, to je sjajno. A da li znaš 
da sreća nema nikakve veze sa svim ovim stva-
rima? Mnogi ljudi tako kažu i to onda dobro 
zvuči, ali ja sam u jedinstvenoj poziciji da 
to izjavim, jer sam upravo bio svedok nečeg 
što me je veoma iznenadilo. Ja sam onaj koji 
govori o sreći, o miru, o radosti. Zato ljudi 
očekuju od mene da stalno budem u stanju 
sreće ili da stalno budem u stanju radosti, što 
nije tačno.

Veoma sam se iznenadio kada sam oti-
šao u zatvor. Nisam išao tamo zato što sam 
uradio nešto loše. Išao sam da posetim neke 
zatvorenike koji su me pozvali da dođem i 
održim govor. Bio je to veoma strog zatvor. 
Kada smo dolazili, videli smo bodljikave i 
oštre žice, električne ograde i sve ostalo. Po-
mislio sam: “Siguran sam da ovi zatvorenici 
nisu zadovoljni.” Onda sam im se obratio, i 
posmatrao sam ih. Imali su osmehe na licima. 
Jedan od njih, još vidim njegovo lice i osmeh. 
Ja nemam toliki osmeh. On je bio tako du-
boko srećan. Veoma sam se iznenadio. A 
istovremeno sam znao da stvarnost i radost 

Počneš da shvataš
da život prolazi veoma brzo. 

A pitanje je,
da li si postigao ono

što si zaista želeo
da postigneš?

LJUDI IDU NA SEMINARE I NA PREDAVANJA
ili čitaju knjige jer žele da se usavrše. Žele da na-

preduju u svom poslu, da budu bogati, da budu 

bolji kuvari, bolje majke, bolji vozači ili bolji piloti. 

Međutim, ne govorim ja o tome kako da budeš bolji.

Reč je o tome kako da spoznaš sebe, kako da shvatiš ko si. 
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svaki dan biti na ulazu u tvoju pećinu. Nju 
možeš pojesti i biti zadovoljan.”

Lav je rekao: “U redu. To zvuči vrlo dobro.” 
Bio je to tužan dan za ostale životinje, ali bo-
lje i to nego ono što se dešavalo. Tako bi one 
izabrale jednu životinju. Porodica te životinje 
bila bi veoma tužna. I svi ostali bili bi veoma 
tužni. Ali bi ipak slali tu životinju. I onda bi 
je lav pojeo.

Jednog dana došao je red na malog zeku. 
On nije imao izbor. Stoga je krenuo ka peći-
ni. I dok je tako hodao i hodao i hodao, raz-
mišljao je u sebi: “Mora da postoji neki drugi 
način. Ovaj lav mora imati neku slabost. I ja 
moram iskoristiti tu njegovu slabost.” Tako je 
on hodao i hodao i hodao. Namerno je išao 
što je sporije mogao, nije se žurio. I kasnio je 
satima. Lav je bio besan. “Dođi ovamo da te 
pojedem! Ovo je grozno. Naš dogovor više ne 
važi. Počeću ponovo da ubijam sve životinje 
kao što sam to i ranije činio. Kako to da su 
tebe poslali? Ti nisi dovoljan ni za jedan zalo-
gaj. I još kasniš!”

Zec je rekao: “Čekaj malo. Dozvoli mi da ti 
objasnim šta se desilo. Sve životinje su shvati-
le da jedan zeka nije dovoljan za pun obrok. 
Zato su poslale nas pet kod tebe. I dok smo 
dolazili ovamo, pojavio se jedan drugi lav. I 

taj drugi lav nam je rakao da će nas pojesti. 
A svi mi smo objasnili: ‘Ne, ne, ne. Mi smo 
za velikog lava.’ Ali veruj mi, taj lav je bio 
veći čak i od tebe. I rekao je da ga nije briga 
za tebe. Tako je on pojeo četiri druga zeca. 
Ja sam pobegao i spasao sebi život. Evo me 
ovde. Pojedi me.” A lav se još više razbesneo 
i rekao: “Ko je taj lav? Gde je taj lav? Prvo ću 
izravnati račune s njim pre nego što tebe bu-
dem pojeo.” A zec je rekao: “U redu. Pođi sa 
mnom. Pokazaću ti.” Tako ga je zec odveo do 
bunara i onda rekao: “Taj drugi lav je u bu-
naru.” Lav je pogledao dole i zarikao. I onda 
začuo eho iz bunara i video svoj odraz u vodi 
– i zaista je izgledao veći! Tako da se odmah 
povukao. Rekao je: “Ovaj lav je veći.”

Stoga je zeka rekao: “Vidiš? Lepo sam ti re-
kao da je veći od tebe. Okrutniji je od tebe. 
Izgleda da su ti dani odbrojani. Moraćeš da 
bežiš.” A lav je rekao: “Ne, boriću se s tim 
drugim lavom!” A zeka je rekao: “Da li si 
siguran?” “Sasvim sam siguran! Moram to 
uraditi. Samo jedan od nas može biti kralj 
džungle. A ja želim da ja budem taj kralj, a 
ne da bude on!” I ovaj lav je odmah skočio 
u bunar. A zeka i sve ostale životinje bile su 
veoma srećne.

Ko si ti?
Imam nešto u džepu
što pokazujem ljudima.
To je bočica sa sadržajem 
koji čini devedest devet procenata
ljudskog bića.
To je vodonik, kiseonik, kalcijum, 
ugljenik, azot i fosfor. 

OJE VREME
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Saznaj. Nemoj samo čitati o miru. Nemoj 
samo raspravljati o miru. Oseti mir. Nemoj 
samo slušati opise, nemoj samo slušati defi ni-
cije, nemoj samo slušati diskusije. Nego oseti 
mir.

To treba da se desi. Znam da ljudi pitaju: 
“Kako je to moguće?” Lako je moguće. Veo-
ma, veoma je lako moguće. Zašto? Kako? Ma 
šta da tražiš, to se nalazi unutar tebe. Postoji 
jedna stvar za kojom ne moraš da tragaš. Da li 
znaš šta je to? Mir. Ima ljudi koji veoma dugo 
tragaju. Tražili su ovde, tražili su tamo, zbog 
defi nicija, diskusija, ideja, koncepata. “Gde je 
mir?” “Na vrhu neke planine?” Samo na vrhu 
planine? Ako ne pronađeš mir u podnožju 
planine, nećeš ga pronaći ni na njenom vrhu.

Mir je jedina stvar za kojom ne možeš tra-
gati. Radost je jedina stvar koju ne možeš 
uneti zato što se ona već nalazi unutar tebe. 
Ja sam o tome stalno i veoma dugo govorio. 
I svaki put kada to kažem, imam osećaj ogro-
mne radosti. Ono što tražiš nalazi se u tebi. 
Kraj defi nicije. Kraj diskusije. 

Šta ti treba da uradiš? Treba da poznaješ 
umetnost gledanja unutra. To je umetnost. A 
ti je ne poznaješ. Poznata ti je umetnost stva-
ranja. Da li ti je poznata umetnost divljenja? 
Da li ti je poznata umetnost prisustvovanja? 
Da li ti je poznata umetnost cenjenja? Videti, 
nepomućeno. Diviti se, bez ikakvih drugih 
želja. Priznati, iskreno. Prihvatiti, sa razume-
vanjem. Osetiti bezgraničnu lepotu koja se 
nalazi unutar tebe. To je sve što je potrebno.

Videti, i to po prvi put, zaista videti. Ra-
zumeti, i to razumeti stvari onakve kakve su. 
Otvori oči. Otvori srce. Kao što osećaš hla-
dnoću, kao što osećaš vrućinu. Kao što osećaš 
dodir svile, kao što osećaš dodir tepiha, kao 
što osećaš dodir obraza druge osobe, i ne ka-
žem da je sve to pogrešno ili ispravno. Samo 
kažem da možeš osetiti i mir koji je unutar 
tebe.

U čemu se sastojala slabost ovog lava 
i kako je to zec iskoristio? Lav nije shvatio da 
je zvuk koji je čuo samo eho njegove vlastite 
rike i da je odraz koji je video samo njegov 
vlastiti. To je bila ta njegova slabost: to što 
nije znao ko je. 

Ima ljudi koji mogu dugo zadržati dah, ali 
opštepoznato pravilo je da možeš tri minuta 
izdržati bez vazduha, da ne dišeš. Možeš tri 
sata izdržati ledenu hladnoću bez ikakve za-
štite, a onda ćeš se smrznuti. Tri dana možeš 
izdržati bez vode. A tri nedelje možeš izdržati 
bez hrane. To su važne stvari. Zato nam je 
potreban čist vazduh. Zato nam je potrebno 
čisto sklonište. Zato nam je potrebna čista 
voda. Zato nam je potrebna čista hrana. Ne 
zagađena hrana. To je dobro poznato.

Međutim, šta nam je još potrebno? Potrebne 
su nam čiste misli. Ako su ti misli zagađene, 
bez obzira na to šta radiš, nećeš širiti mir oko 
sebe. A niko ne obraća pažnju na to. Svaki dan: 
“Šta radim? Šta radim? Šta radim?” Sumnja, 
sumnja, sumnja, sumnja. Da li misliš da je 
lakše verovati nego znati? Nije! Verovanje je 
mnogo komplikovanije. Znanje je mnogo je-
dnostavnije. Ljudi veoma dugo pokušavaju da 
veruju. I ti koji veruju i dalje pišu nove knji-
ge, i izmišljaju nove defi nicije, zato što niko 

ne zna. Ali kada znaš, nema razloga da sediš i 
pokušavaš da bilo šta defi nišeš. Zato što znaš.

Još jedna priča. Nekada davno neko je 
doneo mango na dvor jednog kralja. Kada je 
video to neobično voće, kralj je pitao: “Šta je 
to?” Ambasador je rekao: “Mango.” Kralj je 
rekao: “Šta je mango?” “To je voće.” Čudeći 
se i dalje, kralj je naredio svojim ministrima 
da mu kažu kakvog je ukusa mango. Isekli 
su voće na kriške. Komadić manga dat je je-
dnom ministru. Kada ga je pojeo, taj mini-
star je rekao: “Stvarno je veoma ukusno voće. 
Slatko je.” Kralj je rekao: “I dalje ne znam 
šta je mango.” Ustao je drugi ministar: “Ja 
ću probati mango.” Tako taj drugi ministar 
pojede malo voća i kaže: “Pa, zapravo, znate, 
stvarno je fi no koštunjavo voće. Malo je kisel-
kasto. Ali je fi no i slatko, i ima lepu i oporu 
aromu.” A kralj je rekao: “Ja i dalje ne znam 
kakvog je ukusa mango.”

I tako su se vrteli u istom krugu u kome je 
svako imao svoje objašnjenje. A kralj je govo-
rio: “I dalje ne znam, i dalje ne znam, i dalje 
ne znam”, sve dok nije ostao poslednji koma-
dić voća. Jedan mudrac je uzeo taj komadić, 
stavio ga na tanjir i ponudio kralju. Kralj je 
probao i rekao: “Sada znam!”

Postoji jedna stvar 
za kojom nikada

ne moraš da tragaš.
Da li znaš
šta je to?

Mir.

Radost je jedina stvar 
koju na možeš
uneti zato što

se ona već nalazi
u tebi.

U jednom životu koji imaš,
ne prihvatiti mir, 
to bi bila tragedija.
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Da li je ovo nešto duhovno? Nije. Ima 
ljudi koji vole duhovne stvari. Moram vam 
priznati da ja nisam jedan od njih. Ako te 
zanima duhovnost, dobro. Ne želim te od-
govarati ni od čega. Imaš prava da veruješ u 
šta hoćeš da veruješ. Ja samo kažem: “Znaj.” 
U ovom jednom životu koji imaš, ne prihva-
titi mir, to bi bila tragedija. Ja pokušavam da 
sprečim tu tragediju, tako da se ona nikada 
ne desi.

Meni nije važno u šta ljudi veruju. Ovo 
je veliki svet. Ima sedam milijardi ljudi. I 
svako od njih ima svoju verziju kako 

se sve ovo dešava. Neka imaju svoju slobodu 
da veruju u ono što žele da veruju. Svima 
nam je potrebna ta sloboda. Ali kada je reč o 
miru, potrebno je da znamo. Ne jedan dan, 
nego svaki dan do kraja života. Da cenimo. 
Da se divimo onom što je vredno divljenja i 
što obitava u srcu. U tom saznanju doživećeš 
slobodu kao nikada pre.

Ovo
I 

Ko si ti?
Da li si ti nešto
što ne mogu izvaditi 
iz džepa?

Upoznaj umetnost gledanja unutra. 
To je umetnost.

Da li ti je poznata umetnost cenjenja?
Videti, nepomućeno.

Diviti se, bez ikakvih drugih želja.
Priznati, iskreno.

Prihvatiti sa razumevanjem.
Osetiti bezgraničnu lepotu
koja se nalazi unutar tebe.

Samo je to potrebno.

OSMEH JEDNOG ZATVORENIKA
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A sada, hajde da razgovaramo o neče-
mu drugom. Klavir i dalje pada. Ali hajde da 
promenimo temu. O čemu da razgovaramo? 
O, ima toliko toga. Ovaj rat se dešava, onaj rat 
se dešava. Krize se dešavaju svuda u svetu. Na-
ravno, velika ekonomska kriza je u zapadnim 
zemljama.  A ljudi samo pokušavaju da izbegnu 
ono što ih pogađa sa svih strana, nastojeći da 
stvore sebi neki bolji žovot. A klavir i dalje pada. 

Sve se to dešava u svetu. Doslovno, na sva-
kom delu ove planete postoji neki problem. 
Pa ipak, postoji jedna stvar, a to je ovaj klavir 
koji pada na tog čoveka. On ne vidi taj klavir. 
Ako si ti osoba na koju klavir pada, šta misliš 
da treba da se desi? Šta bi bilo važno za tebe?

Pokušavam da ti predočim situaciju i upo-
redim dve stvari. S jedne strane, postoji mili-

on razgovora u bilo kom gradu. Ljudi razgo-
varaju o tome kako su danas zakasnili, o tome 
šta se dešavalo i o tome šta se nije dešavalo, 
kako treba da otpuste svog ugovarača, kako 
treba da promene tepih, kako nemaju ugovor 
za mobilni telefon. Dešavaju se sve te obične 
stvari.

Ali klavir i dalje pada. A o čemu bi trebalo 
da vodiš računa? Kako da izbegneš klavir? To 
se neće desiti. Ljudi su pokušali da izbegnu. 
Pokušavali su to veoma dugo. Počeo sam da 
uviđam jednu stvar vezanu za nas kao za ljud-
ska bića. S jedne strane, zaista smo pametni. 
Možemo da odemo na Mesec. Izmislili smo 
sve te pronalaske. Ali ponekad jednostavno ne 
shvatamo. Stalno nam se dešava isti neuspeh i 
to hiljadama godina. Ne jedne, dve, tri, četiri 

POD 
KLAVIROM 

KOJI 
PADA

M
i živimo u svetu koji nam bez prestanka 
odvlači pažnju. Toliko nam se stvari dešava 
u jednom danu da zaboravljamo kako je sve 

počelo i kako se sve završava. Da bismo sagledali to 
na pravi način, recimo da postoji jedna nova zgrada. 
Tek što je sagrađena i to je najviša zgrada na svetu. A 
jedna osoba želi da je vidi. Prelazi preko do zgrade, 
staje ispred nje i gleda gore pokušavajući da vidi 
vrh zgrade. Toj osobi nije poznato da neki ljudi nose 
klavir na poslednji sprat i da je klavir nekako ispao i 
da sada pada. I to pada dovoljno velikom brzinom da 
kada bude pogodio tu osobu, sasvim će je sravniti. 

Ilustracije: Premlata Rawat Hudson 
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može pružiti veliko zadovoljstvo – ako je fi na. 
Ako nije, onda je to veoma, veoma loše. Tvo-
ja karijera? Tvoji prijatelji? Tvoj hobi? I dalje 
se slažem, ali ima tu još nešto. Zato što izvor 
tog zadovoljenja, izvor tog zadovoljstva nije 
ni u kome drugome nego u tebi.

Ti si taj jedan jedini. Već si to čuo, zar ne? 
“Ti si taj jedan jedini.” Da li si ikada razmi-
šljao o tom “jedinom”? Jedan je ceo, potpun. 
Sve što je manje od broja jedan jeste razlomak 
– zarez-devet-devet, devet-osam. Nije jedan. 
Dva je samo duplikat broja jedan. Tri? Tri od 
tog jedan. Ali postoji taj jedan. Ko je taj je-
dan? Ti si taj jedan jedini – na koga klavir 
samo što nije pao. Upravo je tako.

Dakle, šta ova jedna osoba može da uradi 
dok je klavir ne pogodi? O tome ja govorim. 
Da imaš želju da budeš zadovoljan, da imaš že-
lju da budeš ispunjen; i da imaš izvor tog ispu-
njenja u sebi. U tebi je izvor radosti. U tebi je 
jasnost. U tebi je žeđ. U tebi je jednostavnost. 
U tebi je izvor koji može ugasiti tvoju žeđ. U 
tebi su odgovori. U tebi je čarolija postojanja.
Mnogi ljudi kažu: “Ako je to istina, kako ja 
ne znam za to?” Zato što postoji jedna pret-
postavka svima zajednička, da ono što tražiš 
nije u tebi. Nalazi se na nekom drugom 

mestu. Kada ideš u nabavku, prvo što radiš 
jeste da proveriš šta imaš u frižideru. Onda 
praviš spisak stvari koje nemaš. I tek onda 
ideš da ih kupiš. Koja je svrha kupovati stvari 
koje već imaš? A mi to radimo sa onim što 
nam je potrebno u našem postojanju.

Šta ja imam? Ko nam predaje taj predmet? 
Tolike pretpostvke su napravljene: “Dobro je 
daleko od mene.” Dok je stvarnost da dobro 
obitava u srcu svakog ljudskog bića. Oduvek 
je bilo tu. Mi posmatramo složenost našeg 
društva. Mi posmatramo tehnologiju i zbu-
njeni smo. “Ah. Kuda ide ovaj svet?” “Šta li će 
sledeće izmisliti?” 

Pravi genije je u stvari bio onaj koji je rekao: 
“Moramo komunicirati s tim ljudima koji žive 
na drugoj strani doline. Možda bismo mogli 
upotrebiti bubnjeve.” Ljudi i dalje pokušavaju 
da usavrše način komuniciranja. Jer u to vre-
me, kada si odlazio kod bubnjara koji se zvao 
Džo i rekao: “Treba da prenesem ovu vest lju-
dima u dolini. Da li bi mogao da bubnjevima 
preneseš poruku?” Džo bi rekao: “Čuj, bolje bi 
ti bilo da je nešto važno.” I naravno, trebalo je 
da Džo bude razumna osoba. Jer jedan pogre-
šan udar bubnja može prouzrokovati rat. Stoga 
je Džo morao biti kompetentan. I Džo je znao 

godine, nego hiljadama godina. A mi i dalje 
kažemo: “Uh, to će možda funkcionisati!”

Kada govorimo o optimizmu. U nekim 
stvarima naš optimizam je toliko preteran da 
se u stvari graniči sa ludošću. To više nije opti-
mizam. Ali mi to radimo. Ne prihvatamo ono 
što je očigledno, ono što je stvarno. Ljudi se 
u stvari plaše toga. I čak zamišljaju da se treba 
odreći posla, da se treba odreći dece, da bi se 
došlo do mira. Treba da se odrekneš svega i da 
odeš u manastir.

Ko je to izmislio? Naravno da se u manasti-
ru nećeš mnogo brinuti jer tamo nema mno-
go toga što bi te brinulo. Ne moraš da kuvaš 
niti da odlučuješ da li ćeš otići u restoran ili 
gde već. Zvoniće zvono, i to je tvoja hrana, 
ma šta da je. Ali čak ni kaluđeri nisu bili za-
dovoljni time. Neki su izmislili kapućino, 
neverovatne slatkiše, šampanjac! Znaš zašto? 
Nije bitno ko si. Ta stvar u tvojoj glavi svuda 
se kreće, čas je ovde, čas je tamo, čas je ovde, 
čas je tamo.

Zašto je čas ovde čas tamo? Zato što želimo 
da budemo zadovoljni. Da li se slažeš? Niko 
nema problema sa rečju zadovoljenje. “O, da, 
očigledno je. Želim da budem advokat, i že-
lim da imam dobru praksu. Jer će mi to do-
neti zadovoljenje!”

Ne moram to da ti dokazujem. Ti to znaš. 
Međutim, da li znaš šta u stvari znači zadovo-
ljenje? Potraži značenje. Ali kada ja kažem za-
dovoljstvo, reakcija je: “Ah, ne, ja se ne slažem 
s tim. Ja ništa ne radim radi zadovoljstva.” 
Da li smatraš da je zadovoljstvo obavezno ili 
neobavezno? Klavir i dalje pada, uzgred budi 
rečeno. A da li je zadovoljstvo obavezno ili 
neobavezno? Obavezno je. Hvala Bogu što 
jeste obavezno.

To nije ništa komplikovanije od bebinog 
plača. A kada je beba zadovoljena, onda ona 
prestane da plače. Majka zna ovu malu tajnu. 
Kada je beba stvarno još sasvim mala, nema 
svrhe govoriti: “Ne bi trebalo da plačeš.” Beba 
to neće razumeti. Međutim, majka zna da ne-
što nije u redu. I obično je krivac pelena. Stoga 
majka odlazi po pelenu. Ako je pelena u redu, 
sledeće je: “Da li si gladna, bebice?” A ako nije 
to u pitanju, onda je: “Možda si umorna?”

Sada ste odrasli ljudi, ali to je ostalo isto: 
kada ste zadovoljeni, kada ste zadovoljni, 
onda ste u stanju u kome i treba da budete. A 
sve što radimo u svojim životima, radimo jer 
težimo ka tom zadovoljstvu.

Tako smo došli do same suštine. Šta misliš, 
šta ti donosi istinsko zadovoljenje? Ako ka-
žeš “porodica”, složiću se sa tobom. Porodica 

TI IMAŠ ŽELJU
DA BUDEŠ ZADOVOLJAN.

TI IMAŠ ŽELJU
DA BUDEŠ ISPUNJEN.

A IMAŠ I IZVOR TOG
ISPUNJENJA U SEBI.
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Imaš mogućnost da budeš na mestu na kome 
se baviš jednom najlepšom mišlju o zahval-
nosti, o ispunjenju. Ili, imaš mogućnost da 
budeš zbunjen. Zbunjenost ti neće doneti za-
dovoljenje. Nikada nije donelo i nikada neće 
doneti. Znanje, osećaj, iskustvo donosi zado-
voljenje.

Nemoj me pogrešno shvatiti. Ne govorim 
ja o verovanju. Znam da ima verujućih. I 
imam vest za one verujuće. Znanje je za ste-
pen više od verovanja. Ako si od onih veru-
jućih, znanje obuhvata verovanje. Ali verova-
nje ne obuhvata obavezno i znanje. Stoga da 
li ti znaš tog jednog sebe? Da li znaš?

Ja citiram Sokrata, Kabira i sve te divne 
ljude koji su tokom istorije govorili ljudima 
da je ono što traže, ma šta to bilo, unutar njih. 
Stoga se moraju fokusirati na sebe. Kada ja 
to kažem ljudima, oni pitaju: “Hmm, eh? O 
čemu pričaš? ‘Upoznaj samoga sebe.’ Ja ne vi-
dim ništa u sebi!” Za to postoji razlog. Vrlo 
je jednostavno. Što se više udaljavaš od nekog 
predmeta, vidno polje postaje šire tako da više 
stvari vidiš. Zar ne? Ako stojiš na površini ze-
mlje, ne možeš videti mnogo toga. Što se više 
penješ, vidiš više stvari. I kako se sve više i više 
i više udaljavaš od površine zemlje, vidiš sve 

više i više i više stvari, sve dok ne dobiješ celu 
sliku. A onda vidiš i prostranstvo koje je okru-
žuje. Ali to ima svoju cenu. Ako se budeš toli-
ko udaljio od zemlje, u jednom trenutku više 
nećeš videti zemlju. To je cena koju plaćaš.

Ne možeš videti sebe, zato što si se suvi-
še udaljio od sebe. Ne možeš proniknuti ili 
osetiti svoje srce, zato što si se udaljio i što 
si suviše daleko od sebe. Ne možeš uvideti 
dragocenost svake sekunde, ne možeš uvideti 
dragocenost svakog daha, zato što si se uda-
ljio i što si suviše daleko od sebe. Kao što ne 
možeš videti ni klavir koji pada zato što je on 
suviše daleko od tebe.

Pre izvesnog vremena dao sam ovo poređe-
nje i razmišljao sam o tome. Možeš to prime-
niti na sve u svom životu. Ne vidiš razboritost 
u svom životu zato što si se suviše udaljio. 
Približi se samome sebi i shvatićeš dragoce-
nost ovog postojanja. Razumećeš vreme koje 
ti je dato. Razumećeš koliko je važno da bu-
deš zadovoljan, da budeš zahvalan na onome 
što imaš.

Niko ne ceni dar života sve dok ne bude 
prekasno. A to je tragedija. Mnogi ljudi mi se 
obrate posle razgovora sa doktorom. Doktor 
im je rekao: “Hm, hm! Ostalo vam je samo 

da ako treba da udara u taj bubanj, vest treba 
da bude tačna – i važna.

A danas? Razgovaramo samo o nevažnim 
stvarima. “Gde si? Kako si? Kako to da mi 
nisi poslao SMS poruku?” Telefon zazvoni: 
“Halo?” “Ćao. Hteo sam samo da te nazovem i 
vidim da li si živ.” Da li si mislio da sam umro?

Seti se da klavir i dalje pada. I ma šta da ta 
osoba odluči da uradi, treba da bude fokusira-
na. Zar ne misliš tako? Klavir je klavir. Ti si ti. 
I upravo zbog onoga što se dešava u toj nezgo-
dnoj i teškoj situaciji, ti treba da budeš fokusi-
ran. Pitanje je da li si ti fokusiran u svom životu?

Kao ljudska bića, mi uopšte nismo fokusi-
rani. A posledica je da smo svuda. Odvlačenje 
pažnje postalo je naša snaga. Ako je odvlače-
nje pažnje naša snaga, da li mi ubijamo vre-
me koje svako od nas ima na licu ove zemlje? 
Broj 25.550 je broj dana koje imaš ako živiš 
sedamdeset godina. A to nije mnogo. Stoga, 
na šta ti je pažnja usmerena?
Pitanje je da li ti je pažnja usmerena na to da 
imaš radost u ovom životu? Da li ti je pažnja 
usmerena na zadovoljstvo, na ispunjenje? Ili 
na zbunjenost? Šta ti je u mislima svaki dan? 
Zahvalnost? Ili: “Pitam se šta je sledeće?” 
Imaš te dve mogućnosti.

2 da ako treba da 
da bude tačna – i

A danas? Razgo
stvarima. “Gde si?
nisi poslao SMS p
“Halo?” “Ćao. Hteo
vidim da li si živ.” Da 

Seti se da klavir i da
osoba odluči da
na Z
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svaki dan. I zaista, možda u svakom trenutku. 
To je potrebno.

Hej. Klavir i dalje pada. Fokusiraj se. A 
ako se budeš fokusirao, možda ćeš, samo mo-
žda… moći da mu se skloniš s puta. To ne 
znači da neće biti drugih klavira. Ali to neće 
biti taj.
Dobra vest je da se ono što tražiš nalazi unu-
tar tebe. Loša vest je da si se udaljio od samo-

ga sebe. Vrati se kući. Vrati se samome sebi. 
I znaj. Prestani da veruješ. Saznaj. Pokušaj. 
Nije se pokušavalo hiljadama godina. Ljudi 
su jednostavno bili zadovoljni verovanjem. 
Neki ljudi su rekli: “Veruj u ovo”, a drugi lju-
di su rekli: “Sjajno. Ja verujem.”

Da li postoji mir u svetu? Zašto ne posto-
ji? Zato što su se ljudi udaljili od mira. Lju-

još nekoliko meseci do kraja života.” Znam 
šta se onda dešava. “To je najgora vest koju 
sam ikada čuo. Oh, ne. Neću više biti ovde.” 

Izvinite. Zar ste zaista mislili da ćete živeti 
večno? Vidite koliko smo se udaljili od stvar-
nosti? “Trebalo di da sredim svoj život.” Ako 
to kažeš, to znači da ti je život nesređen. A 
trebalo bi da središ svoj život bez obzira na 
razgovor sa doktorom.

Ljudi misle da je zakon ono što kaže dok-
tor. Kao da doktori nikada ne greše. Nikada! 
Ja sarađujem sa mnogim doktorima. I nije mi 
nikakav problem da im kažem šta mislim. Baš 
nikakav. Ja ih poštujem, jer su mnogo učili. 
I imaju veoma važnu ulogu. Međutim, ako 
smatraš da si uvek ti u pravu, to je problem. 

Svi smo mi ljudska bića. Uvek smo krhki, 
uvek. Karte su izvučene onoga dana kada si 
udahnuo svoj prvi dah. Da li razumeš vrednost 
daha? Sve počinje sa dahom. Kada se rodi beba, 
svi pitaju samo jedno: “Da li diše? Da li diše? 
Da li diše?” Ako ne diše, to uopšte nije dobro. 
A onda se dešava čudo nad čudima: Beba udah-
ne prvi dah. Usled cirkulacije krvi boja kože se 
menja. Do tog trenutka krv dolazi do bebe pre-
ko pupčane vrpce majke. A onda se šalje signal: 
“Spremna da krene.” I polako krv počne da se 
povlači. Prvi udah. Čudo postojanja!

Kako se završava? Na isti način. Počinje sa 
prvim udahom – ne izdahom – nego uda-
hom! I završava se sa poslednjim izdahom 
– ne udahom. Svaki dah dolazi jedan po je-
dan. A onda drugi. I sve dok se to dešava, ti 
si živ. Živ!

Stoga, zašto onda ja govorim o dahu? Da 
li si ti zahvalan za dah? Da li ti prepoznaješ 
vrednost daha? Ako ne prepoznaješ vrednost 
daha, daleko si. Približi se. Približi se samome 
sebi, svom vlastitom biću, svom postojanju, 
svom srcu. I cvetaj od zadovoljstva što pozna-
ješ samoga sebe. To je najslađe zadovoljstvo 
koje postoji.

Da li ga nosiš sa sobom? Da. Ide kuda god 
ti ideš. Želiš zadovoljenje? Okreni se unutra. 
Tu ćeš ga naći. Da li funkcioniše u ratnim zo-
nama? Da! Jer kada prepoznaš samoga sebe, 
pronalaziš mir. Tvoj mir je unutar tebe. Uvek 
je bio, uvek će biti. Zovi to kako hoćeš. Nije 
bitno.

Stoga priđi bliže i budi u skladu sa svojim 
postojanjem. Ono što tražiš nalazi se unutar 
tebe – a ti ga tražiš na drugim mestima. Da li 
ćeš ga tako ikada naći? Nemoguće. 

Približi se onome što ti je zaista važno. Tu 
posvećenost da ti bude jasno treba da imaš 

PRIBLIŽI SE
ONOME ŠTO JE TEBI
ISTINSKI VAŽNO.

PRIBLIŽI SE
I BUDI U SKLADU SA
SVOJIM POSTOJANJEM.
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26 27di se svađaju. A šta je izgovor? 
Najgluplji mogući: “Radili smo 
to toliko dugo.” To je kao da ka-
žeš saobraćajnom policajcu: “Ali ja 
nisam brzo vozio samo na ovoj 
deonici. Vozio sam brzo još od 
kada sam krenuo od kuće. Zato 
je sve u redu!” A možeš zamisliti sao-
braćajnu miliciju. Nasmejali bi se i po-
mislili koliko si samo glup šro si im dao tu 
informaciju. 

Ti ne misliš da mi u sebi možemo dožive-
ti mir? To mi ljudi govore. “Ima previše po-
hlepe!” Znam. I ovo neverovatno verovanje. 
Zaista je ovog puta potopilo fi nansijski brod. 
Ljudi kažu: “Ti ovoliko vrediš.” A drugi kažu: 
“Oh. Sjajno.” Niko ne kaže: “Daj mi onda 
to.” Ne, ne, ne. “U teoriji ti toliko vrediš.” A 
ko je to uradio? Neki od najblistavijih umo-
va, obrazovanih na najboljim univerzitetima. 
Niko im nije rekao da ne budu toliko pohle-
pni. A zašto su to uradili? Radi zadovoljenja.

Saznaj. Neka ti znanje 
pređe u naviku. Jer ono 
jeste navika. Postaćeš 
uspešan u onome čime 
se najviše baviš. Neka ti 

postane navika da znaš, da 
znaš vrednost daha. Ne ka-

žem ti da mi veruješ. Ja nikada 
ne govorim: “Veruj mi.” Ja ka-

žem: “Znaj ono što ja znam.”

Oseti to. I samo onda ćeš i ti znati. Stoga, 
ako želiš doživeti taj osećaj u sebi, približi se 
samome sebi. Fokusiraj se. Skloni se s puta. 
Neka klavir padne. Još jedan dan. Još jedan 
dan. Ima šanse da dobiješ još jedan dan. I još 
jedan, i još jedan, i još jedan, i još jedan.

Neka ti ne prolaze dani uzalud. Živi svoj 
život svesno, u zahvalnosti, u znanju, u jasno-
sti, u jednostavnosti. I napreduj. I cvetaj. Ne 
kao cvet koji je bio otkinut. Cvetaj kao cvet, 
onako kako on treba da cveta.

SKLONI SE SA PUTA.

NEKA KLAVIR PADNE.

NEKA TI DANI NE

PROLAZE UZALUD.

ŽIVI ŽIVOT

SVESNO,

U ZAHVALNOSTI,

U ZNANJU,

U JASNOSTI,

U JEDNOSTAVNOSTI.

I NAPREDUJ.

I CVETAJ.

POD KLAVIROM KOJI PADA
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Vidim da ljude mnogo interesuje šta su bili 
u prošlom životu. A moje pitanje za njih je: 
“Zašto vas to toliko zanima?” Kada ideš da 
kupiš stari automobil, želiš znati njegovu isto-
riju. Da li je krš? Gde je sve bio? I tako dalje. 
Ali onda moraš pogledati kako kola sada iz-
gledaju. Nećeš biti zadovoljan ako neko kaže: 
“Sada vidiš samo mali deo kola jer je to sve 
što je ostalo. Međutim, nekada davno, to je 
bio najlepši automobil na svetu!” Očigledno 
da bi bilo bolje, jer je pred tobom, da je auto-
mobil sada u jednom komadu.

Zamisli da ti neko priđe i kaže: “Želim da ti 
prodam kuću.” Pojaviš se na mestu gde bi tre-
balo da se nalazi ta kuća, a tamo ničeg nema, 

samo komad zemlje, a ta osoba kaže: “Znaš, 
ovo je bila najlepša kuća na svetu. Pokazaću ti 
slike.” Reći ćeš: “Pa, da. Zanimljiva je njena 
istorija. Ali sada je nema. Ne mogu se useliti 
u nju. Ne mogu živeti u slikama.”

Tako je i sa našim postojanjem. Šta je za tebe 
očigledno, dok danas postojiš? Ne juče, ne 
prekjuče, nego danas? A druga stvar koja nas 
preokupira? “Šta će se sutra desiti?” Toliko nas 
privlače te dve stvari: šta se desilo u prošlosti 
i šta će se sutra desiti – čak i posle naše smrti 
– da potpuno zaboravljamo na ovde i sada. A, 
po meni, to je pogrešno. Prosto je potpuno 
pogrešno. Zato što ti kao ljudsko biće treba 

OSNOVNA
STVARNOST

OSNOVNA STVARNOST

Moja poruka odnosi se na najkraću moguću rečenicu: “Ja 
jesam.” Ona je najkraća – i najpotpunija. Šta to znači biti 
živ, postojati? Niko ne može da pronađe čarobnu formulu 
koja bi dala odgovor na to pitanje, jer ona ne postoji. Ti si 

trodimenzionalan. Imaš mnogo, mnogo slojeva. Ne postoji 
ni jedna jedina stvar na koju možeš da ukažeš i da kažeš: “To 

sam ja”, jer nije reč o sastavu; nije reč o idejama; nije reč o 
teorijama, već je reč o osnovnoj stvarnosti, o tome da is ovde, 

o tome da postojiš. A za tebe je to najvažnije, ako možeš da 
shvatiš. Za tebe je to najpotpunije, ako možeš da prihvatiš.
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To je jedna od naših slabosti. Ako smo proči-
tali u nekoj knjizi, onda to mora biti istina. 
Kako se to desilo? Živimo u svetu u kome se 
ljudi ne ustežu da lažu. Ni na trenutak se ne 
dvoume, laži samo teku. Onda ljudi treba da 
sednu za tastaturu, i odjednom progovore isti-
nu? Ne. Bez obzira na to da li je izrečeno, napi-
sano ili promišljeno, proisteklo je iz istog uma.

Međutim, mi mislimo da ako je nešto od-
štampano da je istina. “Zato što tako piše.” 
Šta se desilo sa znanjem, tvojim znanjem? 
Nestalo je. A ja želim da vratim to znanje.

Ako želiš mir, naći ćeš ga u sebi. Ne na ne-
kom drugom mestu. I još nešto da ti kažem, 
nemoj mi verovati ni jednu jedinu reč. Ne-
moj! Sam saznaj. Doživi! O, da, ti si veoma 
dobar u razmišljanju. A u iskustvu? Možemo 
li vratiti doživljaj u kome osećaš a ne razmi-
šljaš?

Kada odlaziš od kuće tvoja žena, ili tvoj 
muž, kaže: “Volim te.” A odgovor je: “I ja 
volim tebe!” A šta se istovremeno dešava u 
tvojim mislima? “O moj Bože, moram da za-
vršim onaj izveštaj! Mislim da ću inače dobiti 
otkaz.” A u današnje vreme ne moraš čak ni 
da kažeš nekom da ga voliš. Pošalješ SMS sa 
malom ikonicom u obliku srca. I to je to?

Međutim, reći: “Volim te”, zato što osećaš 
tu ljubav. Reći: “Zahvalan sam na tome što 
sam živ”, zato što se osećaš živim, osećaš za-
hvalnost. Reći: “Dobro jutro”, zato što osećaš 
dobrotu jutra. Reći: “Dobar dan” zato što ra-
zumeš, osećaš da je to dobar dan. Da li možeš 
zamisliti, samo zamisliti koliko bi bogat tvoj 
život bio kada bi ti prihvatio ove jednostav-
ne, obične stvari – a što je najvažnije, kada 
bi ih osetio? Ne postoje godine za to. Ljubav 
možeš osećati bez obzira na godine. Da li si 
to znao? Ljubaznost možeš osećati bez obzira 
na godine. Istinu možeš osećati bez obzira na 
godine. I radost možeš osećati bez obzira na 
godine.

Ti možeš da biraš u životu. Postoji su-
mnja; postoji jasnost. Sumnja donosi zbunje-
nost. Jasnost donosi radost. Izaberi jednu od 
te dve stvari. Izaberi samo jednu. Kako je u 
tvom životu? Da li si birao sumnju umesto 
jasnosti? Ako si tako radio, bilo bi dobro da 
to promeniš.

Ako si zaista birao sumnju umesto jasnosti, 
to bi moglo objasniti dosta toga što se dešava. 
Jer ako si uglavnom birao sumnju: “Ko sam 
ja? Ne znam, nije mi stalo da znam”, to neće 
ukloniti sumnju. To je i dalje sumnja. A neki 
mi kažu: “Oh, sve je to istočnjačka fi lozofi ja. 
Mene ne zanima istočnjačka fi lozofi ja.” Ako 
kažem: “Sunce izlazi na istoku”, da li te ne 
zanima sunce? Kakve veze ima istok s tim? Da 
li smo mi tragaoci za istinom? Sigurno ne.

Zato što grešimo ako ne poznajemo sebe. 
Prvo treba da upoznaš samoga sebe. A onda 
možeš znati sve ostalo. Sada znaš sve ostalo, 
a ne poznaješ samoga sebe.  S kim ćeš uvek 
živeti? Sa svima ostalima? Ne. Sa samim so-
bom. Pa ipak, kada se to pravo ja pozove na 
pozornicu, nešto najlepše se dešava bez obzi-
ra na spoljašnje okolnosti. To ja pleše. I to je 
najlepši ples ikada viđen. Zato što je to ples 
razumevanja, jasnosti, zahvalnosti, najdublje 
mudrosti. To je tvoj odgovor. To je tvoje pra-
vo ja.

Ne tražim od tebe da veruješ u bilo šta. Že-
leo bih da znaš. Da spoznaš lepotu života, da 
spoznaš lepotu postojanja, da spoznaš lepotu 
i značenje boravka na ovoj zemlji. Zato što 
jednog dana svega ovoga više neće biti. Ma 
kako da je predstava veličanstvena, neverova-
tna, jednog dana će doći do neizbežnog kraja. 
Mora se okončati. Ali to ne znači da ti ne tre-
ba da napuniš ovu činiju postojanja radošću 
koja se preliva.

Postoji jedna divna izreka: “Kada si došao 
na ovaj svet, ljudi su se smejali, a ti si plakao. 
Uradi nešto tako da bi se, kada budeš odla-

da razumeš vrednost najkraće, najpotpunije 
rečenice. To nije rečenica: “Ko sam bio.” Nije 
rečenica: “Šta ću postati.” Nego je rečenica: 
“Ja jesam.”

Ako ti u životu treba mir, nećeš ga naći 
tamo gde ćeš završiti i nećeš ga naći tamo gde 
si bio. Naći ćeš ga tamo gde jesi. Gde si ti? 
Ti si na jednoj maloj veličanstvenoj planeti 
koja se zove Zemlja, koja je toliko jedinstve-
na da je to nešto neverovatno. Ljudi gledaju 
slike Marsa i oduševe se: “Ah!” Trebalo bi da 
pokažu interesovanje, da uživaju, da shvate, 
da se dive veličanstvenosti ove zemlje na ko-
joj smo, ali pažnja je usmerena na: “Oh, vidi 
ono. Mars...!” Ali ti nisi na Marsu. Ovde si.

Neki ljudi kažu: “Treba da otkrijemo druge 
planete jer možda jednog dana nećemo živeti 
ovde.” Da li su se zato svi zainatili da unište 
ovo malo mesto, zato što jednog dana ono 
možda neće biti tu? Da li bi ti to uradio svo-
jim kolima? Da li bi ti to uradio svojoj kući? 
“Pa, znaš, jednog dana ona neće biti tu, zato 
ću je uništiti sada, da bi se obistinilo pred-
viđanje da ona neće biti tu!”

Tako se gubi naglasak na onome što jeste. 
Koju vrednost ima za tebe ovo sada? Šta tebi 
znači trenutak? Bilo šta? Život je pulsirao u 
tebi. Da li si bio živ? Jesi. Da li razumeš šta 
znači taj trenutak? “Pa, brzo prolazi, brzo 
prolazi. Želeo bih da posmatram svoj život 
od trenutka u kome sam rođen do trenutka 
u kome ću umreti.” U redu, koliko je to vre-
mena? Izračunaj. Zaista je jednostavno. Čak 
i kada bi doživeo stotu – male su šanse da će 
se to desiti, ali želim ti sve najbolje – imaš 
samo trideset šest hiljada i pet stotina dana. 
To nije mnogo. I dozvoli mi da još malo za-
činim tu priču. Veći broj od tih 36.500 dana 
već je prošao. Zato je važno da postaviš prava 
pitanja i dobiješ prave odgovore.

Ne postavljaj pitanja drugih ljudi, kao što 
je: “Šta sam bio u prošlom životu?” Pitanje 
koje bi trebalo da postaviš jeste: “Šta mogu 

da uradim danas da bih sada bio u miru?” Da 
li se slažeš da je ovo prilično dobro pitanje?

A ovo je najlepši deo. Odgovor koji tražiš na-
lazi se unutar tebe. Sada “ja jesam” počinje da 
zvuči veoma dobro. Ja nisam zbir svega onoga 
što se odnosi na “ja nisam”. Ja nisam zbir u 
nečijoj mašti. Ja nisam zbir nečijih ideja. Ja 
nisam zbir teorija. Već ja jesam. I u meni ima 
mnogo više toga nego što mogu da shvatim 
zato što ono najstvarnije obitava unutar mene 
u ovom trenutku.

Neki ljudi kažu: “Pa, ne znam. Šta je to ja?” 
“Oh, hm, da, pa, znaš, godinama sebe pozna-
jem. Ponekad se naljutim. A većinom sam u 
redu. I…” Da li ti misliš da je to tvoje pravo 
ja? Šta je pravo ja? Čuo si ono: “Treba da upo-
znaš sebe.” Stoga, šta je to pravo ja?

“Ja” i “jesam” označava postojanje. “Ja je-
sam.” Dakle šta je ovo “ja”? Da li znaš? Jer ako 
ne znaš, svako ti može prići i dati objašnjenje: 
“Mislim da si bla-bla-bla.” A to je ono što po-
kreće tvoj mozak. “O, da, čitao sam o tome.” 

Ja ne tražim od tebe 
da veruješ u bilo šta. 
Želeo bih da znaš. 
Da spoznaš lepotu 
života, da spoznaš 
lepotu postojanja, 
da spoznaš lepotu i 
značenje boravka
na ovoj zemlji.
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zio, ti smejao a drugi plakali.” Budi ispunjen. 
Zato treba da se smeješ. To je drugačiji smeh. 
Nije dirigovan. Pravi je. Istinski je. Ne pre-
staje. Takav bi trebalo da bude svaki trenutak 
tvoga života.

Trebalo bi da radimo na sebi radi naše 
sreće. Ne treba da budeš genije da bi shva-
tio to. Ali mi ne radimo na sebi. Mi kažemo: 
“Ne. Ah, ne. Uopšte ne želim da se upuštam 
u tu stvar koja se zove sreća.” Nije čudo da 
je Sokrat rekao: “Upoznaj samoga sebe”, jer 
je shvatio da to mora biti početak. To je ono 
što smo zaboravili. Zaboravili smo ko smo. 
Zaboravili smo sopstvenu ljudskost. Šta smo 
uradili jedni drugima? Da li brinemo jedni 

o drugima, onako kako bi trebalo? Zar nije 
to svrha društva? Kakva smo onda to društva 
stvorili kada ona ne brinu o ljudskim bićima?

Ne znam kako se leči društvo. Ali jedno 
znam. I ne nagađam. Znam to sasvim sigur-
no. Mir pleše u srcu svakog ljudskog bića. 
Ako želimo mir, on mora početi od nas, ne 
od nekog drugog.

Ako čekaš na nekog anđela da siđe s neba, 
onda imam jednu vest za tebe. Taj anđeo 
je ovde. Da li znaš ko je taj anđeo? Ti si taj 
anđeo! Ti si savršeno sposoban da spaseš sa-
moga sebe. Stoga počni da tražiš mir u svom 
srcu. Počni da radiš na tome da budeš ljudsko 
biće. Počni da uživaš u sebi.

Kada si došao na ovaj svet,
ljudi su se smejali, a ti si plakao. 

Uradi nešto, tako da bi se,
kada budeš odlazio,

 ti smejao a drugi plakali.

Ilustracije:  Annika Dahrén 
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U ovom trenutku vremena, 
prepoznaj vrednost života. 
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posao imam. A najvažnija stvar za tebe je: “Šta 
drugi ljudi misle o meni?”

Stoga, ko sam ja? Ko si ti? Kada u sebi 
osećaš mir, to je kao divno jezero. Kada je 
ono mirno, onda savršeno dobro vidiš sunce 
– kako na nebu, tako i na vodi.

Međutim, kada nema te smirenosti, kada 
postoje samo oluje, kada postoje samo pita-
nja a ne odgovori, onda ljudsko biće nije u 
dodiru sa samim sobom. Telo hoda, telo slu-
ša, telo vidi i telo priča. Ali šta? Ono ne zna. 
Ono ne razume.

U lutkarskoj predstavi, muškarac ili žena 
pričaju, i lutka skače, i lutka pokreće ruke. I 
lutka se okreće, i lutka sedi, i lutka pleše. Ali 
lutka nije živa. Da bi bio živ, moraš prihva-
titi postojanje – mora ti značiti nešto kada 
ustaneš ujutro sa srcem punim zahvalnosti.

Čime ti je srce ispunjeno? Besom? Stra-
hom? Povezujemo ih sa sutrašnjim danom. 
Pedest procenata naših strahova vezano je za 
sutra. A pedeset procenata naših nada pola-
žemo u sutra. Nemamo izbora. Plašimo se 
onoga što bi se moglo desiti. A u šta možemo 
polagati nadu? Ne možemo polagati nadu u 
juče. Ono ne postoji. U danas? Ono brzo 
prolazi.

Navešću jednu priču. Bio jednom jedan 
mudrac. Sedeo je vrlo tiho, u kontemplaci-
ji, razmišljajući, diveći se. A neki ljudi iz sela 
želeli su da mu smetaju. Tako su otišli kod 
njega. Njihova zamisao bila je ta da jedan od 
njih postavi mudracu pitanje na koje se ne 
može odgovoriti. Tako su mu rekli: “Hteli bi-
smo da te pitamo nešto.” A mudrac je rekao: 
“U redu. Pitajte me.” A pitanje je bilo sledeće: 
“Koliko ima ptica u našem gradu?”

Shvatate da je ovo glupo pitanje. Međutim, 
mudrac je razmislio i rekao: “38.043.” Budale 
su bile zapanjene. Pitali su: “Kako znaš da ih 
ima tačno 38.043?” A on je odgovorio: “Ne 
verujete mi? Izbrojte ih onda!” Stoga je jedna 
budala rekla: “Šta ako ih bude bilo manje?” 
Mudrac je odgovorio:” Ako ih bude bilo ma-
nje, to znači da su neke ptice otišle da posete 
svoje prijatelje koji žive u drugim mestima.” 
A druga budala je upitala: “Šta ako ih bude 
bilo više?” Mudrac je odgovorio: “Pa, onda 
su njihovi prijatelji došli kod njih u posetu.”

Prevladala je logika. Ne stvarnost. I na neki 
način, ne možeš se raspravljati. Ali šta si izvu-
kao iz toga? Ništa! U suštini, na glupo pitanje 
dat je glup odgovor. A to se često dešava u 
našem svetu.

Koje pitanje treba da postavimo? “Ko sam 
ja? Šta je ljudsko biće?” A odgovor je toliko lep 
da ćeš se veoma iznenaditi. Ti si okean nade.

Da li si se ikada osećao beznadežno? Za-
što? Jer kada nisi u dodiru s tim okeanom, 
ne znaš da on postoji. Tako da kada ja ka-

žem: “Ti si okean nade”, vidim dve reakcije 
kod ljudi. Jedna je: “Mmm? Hmm? Hmm?! 
Stvarno?” A druga? Njihovo srce kaže: “Na-
ravno! Znao sam to. Očigledno je.”

Ti si okean dobrote. Isto se ponavlja. “Aah? 
Ljudska bića, dobra? Nikada!” A šta srce kaže? 
“Naravno.” Ti si okean radosti. Isto se pona-
vlja. “Ahh? Ne!” “Naravno!” A da li shvataš da 
si ti okean mira? To je moja poruka.

Znam da se neki ljudi nadaju da ću im reći 
koji palac da protrljaju da bi osetili mir, koju 
aroma terapiju da probaju, koji mirišljavi šta-
pić da zapale. Žao mi je. Mada bi bilo lako, 
da su palčevi u pitanju. Imaš samo dva palca. 
Probaj jedan. Ako ne ide, probaj drugi. Pa 
ako ni to ne ide, onda nije stvar u njima.

Međutim, u tebi je okean – ne reka, ne je-
zero, ne jezerce, ne posuda, ne kašika – nego 
okean mira. Ja ne tražim od tebe da veruješ u 
to. Želeo bih da to osetiš. Da li je to prevelik 
izazov, ili premali izazov za tebe? Da li bi že-
leo jedan od onih drugih odgovora, kao što 
je 38.043? A onda da preostalo vreme upo-
trebim na objašnjenje o pticama i njihovim 
rođacima.

Mir ne treba da se unese. Mir ne treba da se 
stvori. Mir treba da se oseti, zato što obitava u 
tebi. Šta ti je onda potrebno za to? Potrebno ti je 
ogledalo da bi video sebe; da bi razumeo šta ti je 
dato. Suština je u tome da razumeš ono što već 
imaš. A šta ti zaista imaš? Ti imaš najdivniji dar 
života. Zar nije tako? Da li to dovodiš u pitanje? 
Oh, da, ti možda razmišljaš: “Ja? Da li sam bogat? 
Da li sam siromašan?” Koliko dece imam. Koji 
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Neko dođe na neku novu ideju, izmisli neku novu fi lozofi ju. 
A onda izađe u javnost pokušavajući da je objasni. Ja to ne 

radim. Ja ne govorim o nekoj novoj fi lozofi ji. Ja ne pokušavam da 
promenim bilo čiju religiju ili političke poglede. U stvari, sve ono 
o čemu ja govorim ti već znaš, jer to potiče iz tvoje unutrašnjosti.

U tebi je okean,
ne reka, ne jezero,

ne jezerce,
ne posuda,
ne kašika, 

nego okean mira.
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vio lagani pamuk na tog magarca. I vlasnik 
je znao da se drugi magarac koji naporno 
radi nikada neće požaliti. Zato je na njegova 
leđa natovario so, koja je očigledno bila teža.

Krenuli su u selo. I magarac koji je nosio 
pamuk počeo je da se žali: “To nije fer! Vidi 
koliko je veći moj teret od tvog. A pogledaj 
tvoj teret. Jedva da ima ikakvu težinu.” Dru-
gi magarac je ćutao. Hodali su, hodali su, 
hodali su. Vlasnik je video da je magarcima 
vrućina. Zato ih je pustio da piju vodu sa 
reke.

Magarac koji je nosio so pomislio je: “Ja 
mogu u stvari da olakšam sebi teret. Ako se-
dnem u reku, neka količina soli će se rastvo-
riti i moj teret će biti lakši.” Tako je magarac 
seo u reku. Pošto je video to, ljubomorni 
magarac nije više mogao da podnese. “O, 
Bože. Vidi ga samo, kako se luksuzira. Vidi 
ga samo kako sebi olakšava teret.” Naravno 
da je zaboravio da je njegov teret bio pamuk. 
Čim je seo u reku, pamuk se natopio vodom 
i taj drugi magarac se udavio pod teškim te-
retom.

Dakle, da li se ti baviš svim tim mislima: 
“Ko je ta osoba? Kakav je njen život?” dok bi 

trebalo da vodiš računa o onome što je tebi 
dato? Jednostavnost – jer to jeste jednostav-
no – ulaska daha i izlaska daha, predstavlja 
sav tvoj ples. I u ovom trenutku vremena, 
moraš prepoznati vrednost ovog čuda.

Ljudi traže, ali ne u sebi. Neki traže na vrhu 
planine. Neki traže na svetim mestima. A gde 
se to nalazi? U tebi! U tebi je nada, u tebi je 
radost, u tebi je mir, u tebi je dobrota, u tebi 
je jasnost, u tebi je razumevanje. Otvori oči i 
vidi. Otvori uši i slušaj.

Pre neki dan sam razmišljao i zapisao ne-
koliko misli: “Suština kuvanja je u onom šta 
i kada.” Uključuješ šporet, kada? Isključuješ, 
kada? Luk, kada? Ulje, kada?

I u tome je ples: šta i kada. U tome je sušti-
na godišnjeg doba; u tome je suština reke; u 
tome je suština talasa; u tome je suština vetra; 
u tome je suština drveta; i u tome je suština 
slike: šta i kada.

I u tome je suština života: šta i kada. Sve-
snost, kada? Sa svakim dahom. Radost, kada? 
Svaki dan. Mir, kada? Sada!

I stvaranje tebe bilo je isto to šta i kada. 
Kada bi samo to znao, kada bi samo to razu-

Ako porediš koliko si dugo na licu ove zemlje 
sa njenom starošću – ona iznosi oko 4,5 mi-
lijardi godina, čak i da doživiš stotu, imao bi 
samo jedan trenutak.

 
U tom trenutku, ti moraš da odrasteš. U 
tom trenutku, ti moraš da naučiš nešto. U 
tom trenutku, ti moraš da pronađeš svoj mir. 
I pre nego što se sve završi, ti moraš da budeš 
ispunjen tom radošću, tim mirom. 

Tako da u tom trenutku koji ti je dat, ti 
moraš prepoznati vrednost života. Da li si 
spreman? U tome je problem. Mi nismo ni 
za šta spremni! Kada smo se rodili, nismo 
bili spremni. “Ah! Zar već?” Tvoji roditelji 
nisu bili spremni; ni ti nisi bio spreman.

A onda, ko je spreman za prvu sedu vlas? 
Niko. Odjednom, sve ide svojim tokom. I to 
je veoma jasno zacrtana linija uspona i pada. 
Počinješ od jedne svećice za prvi rođendan. 
Onda dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 
devet, deset. Dvadeset. Dvadeset jedna. 
Onda – postaje previše!

A onda broj svećica počinje da opada. Je-
dna svećica označava deset, a druga dvadeset, 
a onda možda u drugoj boji za pet godina, 

sve do druge strane linije, kada nemaš nimalo 
snage da ugasiš svećice. I niko nije spreman za 
poslednji dan. Niko! “Zar već? Još nekoliko 
dana – samo još deset dana? Dvadeset dana? 
Još godinu dana?” 

Treba da budeš spreman – ne za poslednji 
dan. Ne, ne, ne. I ne pomišljaj na to – i ne 
za jučerašnji dan, i ne za svećice. Treba da 
budeš spreman za današnji dan. Danas!

Otkriću ti jednu istinu. Zato što su te la-
gali. Nekako su ti pričali o sutrašnjem danu. 
I nekako su ti pričali o jučerašnjem danu. 
Međutim, činjenica je da ćeš čitav život 
provesti u danu koji se zove “danas”. Svaki 
dan tvoga života biće danas. Danas. Danas. 
Danas. Danas. Danas. Da li si spreman za 
danas?

Još jedna priča. Bila jednom dva magar-
ca. I jedan magarac je mislio da gospodar 
više voli drugog magarca. Bio je veoma lju-
bomoran. Drugi magarac je znao da to nije 
istina. Stoga je ćutao. Jednog dana je vlasnik 
ta dva magarca morao da odnese nešto u 
selo. Bila je to so i pamuk. Vlasnik je znao 
da se jedan magarac stalno žali. Zato je sta-

                       Zemlja je stara 4,5 milijardi godina. Čak i da doživiš…                                 …  stotu, imao bi samo jedan trenutak.
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meo. Dato ti je ograničeno vreme da to razu-
meš. I to bi bilo to. Vratićeš se u ovu zemlju, 
vratićeš se u ove elemente.

Zamislimo jednu glinenu posudu. Ona 
možda nije veoma lepo ukrašena. Ali je mož-
da svaki dan voda u njoj. Ponekad može biti 
mleko u njoj. Ponekad može biti kukuruz u 
njoj. Onda zamislite drugu glinenu posudu. 
Veoma je lepo ukrašena. Divna je. Ali se na-
lazi u muzeju. Mnogi ljudi dolaze da je vide. 
Ali kao i svi ćupovi, i ova posuda je uvek pra-
zna. Prazna posuda u kojoj nema ničega.

Koja od ove dve posude ti želiš da budeš? 
Da li želiš biti ispunjen ili prazan? Biraj. Mo-
raš brzo izabrati jer imaš veoma malo vreme-
na – tvoj trenutak života. Stoga mi dozvoli da 
zaključim. Ti imaš trenutak života. Ispunjen 
si mirom, ali to ne osećaš. Ispunjen si dobro-
tom, ali to ne osećaš. Ispunjen si radošču, ali 
to ne osećaš.

Imaš sve to, ali ne osećaš ništa od toga. To 
je kao mala beba kornjača koja se popela uz 
drvo, pa onda spustila niz granu i skočila – 
veliki tup udarac – pala je na zemlju. Polako 
se vraća na drvo, penje se uz drvo i spušta 
niz granu. Skače, tup udarac! I opet sve iz po-
četka. Roditelji kornjače gledaju svoje dete. 
Onda se mama okrene prema tati pitajući ga: 
“Da li da joj kažemo da nije ptica?”

To ja radim. Putujem od mesta do mesta i 
govorim: “Ti si ljudsko biće. Budi onda to!” 
Budi pravo ljudsko biće, koje je ispunjeno 
dobrotom, koje je ispunjeno ljubavlju, koje je 
ispunjeno mirom, koje je ispunjeno radošću. 
A da bi to mogao biti, moraš poznavati sebe. 
I, da, možeš upoznati sebe. Da, možeš otkriti 
mir koji leži unutar tebe.

Ljudi pokušavaju da promene svet. Pogle-
daj istoriju. Nije bila uspešna. Danas možeš 
biti izuzetno optimističan. Večina ljudi je-
ste – u stvari, toliko da se gotovo graniči sa 
bolesnim optimizmom. Prošlo je tri hiljade 

godina, četiri hiljade godina.  Da li možeš za-
misliti da ti dete ponavlja jedan razred? Ništa 
strašno. Nije dobro – ali nije ništa strašno. 
Dva razreda? Tri? Četiri? Ovo dete koje se 
zove “naša civilizacija” omanulo je nekoliko 
hiljada godina. Bože dragi, uradi nešto druga-
čije. Pokušaj sledeće: Fokusiraj se ne na dru-
štvo, nego na sastavni deo od koga se gradi 
društvo. A to je pojedinačno ljudsko biće.

Društvene promene ne funkcionišu. Ali 
mi, pojedinci, moramo pružiti šansu miru, 
zato što smo predugo bez mira. Sada je vreme 
da se desi mir. Znam da ima ljudi koji sma-
traju da to nije moguće.  A ja njima kažem 
da je misija odlaska prvih ljudi na Mesec bila 
uspešna ne zbog onih koji su govorili da tako 
nešto nije moguće, nego zbog onih koji su re-
kli da je to moguće izvesti.

To bi bilo sve što imam da kažem. Ma šta 
da radiš u svom životu, uvek pamti jedno: ti 
u sebi nosiš mir. I to ne samo malo mira. U 
tebi se nalazi čitav okean mira.

Svesnost, kada?
Sa svakim dahom.

Radost, kada?
Svaki dan.

Mir, kada?
Sada!
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Ljubavne veze se raskidaju zbog sumnje. 
Porodice se rasturaju zbog sumnje. Ljudi se 
svađaju zbog sumnje. Deca ne postižu uspeh 
zbog sumnje. Sumnjamo da je mir unutar nas. 
“Oh, to je nemoguće.” Neki sumnjaju u neke 
stvari. Drugi sumnjaju u druge stvari. A kraj-
nji rezultat je da mi sumnjamo, i sumnjamo, i 
sumnjamo. I čitav život nam prolazi u sumnji.

Želeo bih da ti kažem da imaš izbor. 
Možeš ili da sumnjaš, ili može da ti bude 

jasno. A jedini način da ne sumnjaš jeste 
da znaš. Ne da pretpostavljaš. Ne da disku-
tuješ. Dakle, šta ti treba da znaš? Treba da 
znaš dve stvari: sopstvenu krhkost; i sop-
stvenu snagu.

Siguran sam da neki ljudi misle: “Hmm, 
ovo zvuči kao neka fi lozifi ja.” Ali kada se spre-
maš da sedneš na stolicu na kojoj nikada do 
tada nisi sedeo, a ona ne izgleda baš mnogo 
stabilna, šta radiš? Polako sedaš na nju. Zato 

ISTINSKA
SNAGA
Ako mir ne bi bio u nama, ako bi bio tamo negde daleko od nas, 
onda bi trebalo da imamo mape i nekoga ko bi nam pokazao na 
mapi: “Ovde je mir. Ako skreneš levo, pa onda desno, i nastaviš 
deset milja u ovom pravcu, stići ćeš do njega.” Ali u stvarnosti, mir 
se nalazi u nama. Tako da se nameće pitanje, ako je mir u nama, 
zašto ga ne osaćamo svaki dan? Zašto je tako nedostižan? Želiš 
da ga osetiš? Šta te sprečava? Sumnja? Ovo je jedno interesantno 
pitanje.  Da li imaš ikakvu predstavu o tome koliko sumnjaš u 
jednom danu?Želeo bih da ti kažem da imaš izbor.

Možeš ili da sumnjaš,
ili može da ti bude jasno.
A jedini način da ne sumnjaš jeste da znaš.



TVOJE VREME

44 45

Kao dečaku, ljudi su mi se obraćali i posta-
vljali mi pitanja. A ja sam govorio: “Postavlja-
te pitanja jednom tinejdžeru. Vi ste mnogo 
stariji od mene. Zar ne znate?” Ja i dalje pi-
tam: “Zar ne znate? Zar ne znate da mir po-
stoji? Zar ne znate da radost postoji? Zar ne 
znate da postoji sreća koja je ista za sve?”

S jedne strane, očigledno je šta će se desiti 
tebi, meni, svakome. To nije prijatna tema, ali 
na kraju svi moramo otići. Kada će se to desiti? 
Niko ne zna. To je zaista divan plan. Ili nas 
može izludeti, ili nas može učiniti razumnim. 
Izluđujuće: “Oh, ne znam kada ću otići… Če-
kaj malo. Moja baka je živela osamdeset četi-
ri godine. Moj deda je živeo devedeset četiri 
godine. Tako da sam siguran da nema proble-
ma…” A onda te pregazi kamion i ne dočekaš 
čak ni dvadeset četvrtu godinu.

Niko ne zna. Zakon proseka ne funkcioni-
še. Izgleda da ništa ne funkcioniše. Možeš se 
moliti, i to ne funkcioniše. Ne moliš se, ni to 
ne funkcioniše. Toliki ego: “Ja sam taj-i-taj. 
Uradio sam ovo. Uradio sam ono. Postigao 
sam ovo. Postigao sam ono. Taj-i-taj je moj 
prijatelj. I mogu uraditi to, i to…” Nemoj ni 
pomišljati na to. Ego nije tvoja snaga. Neko 
će uvek biti bolji od tebe. Bio si najbrži na 
kilometarskoj stazi? Neko će te sigurno po-
bediti.

Tvoja istinska snaga je u znanju, u razu-
mevanju. Tvoja istinska snaga je u jasnosti. 
Tvoja istinska snaga je u miru – tada blistaš. 
Žene se šminkaju. Muškarci ne moraju, ali se 
briju. Redovno. To je ogroman ritual jer želiš 
da izgledaš dobro.

Da li želiš da izgledaš stvarno dobro? Budi 
u miru i izgledaćeš najbolje. Ljudi žele da iz-
gledaju mlađe. U današnje vreme niko ne želi 
da bude star. To je veoma važno. Čak i ljudi 
koji su stari žele da izgledaju mlađi. U Ame-
rici čak nose one čudne pantalone, sa spušte-
nom strukom, i majicu. Naravno da ne mogu 

videti ništa i da ne mogu čuti ništa. I imaju 
slušni aparat skriven u ušnom kanalu, tako da 
niko ne zna da oni ništa ne čuju.

Svi želimo da izgledamo mladi osim mla-
dih. Oni žele da izgledaju stariji. Ali za sve 
nas, lepota je u tom zadovoljstvu. Treba nam 
sloboda. Sumnja: “Oh, već imamo slobodu. 
Mi smo slobodni ljudi.” Da li ste? Od jutra 
do mraka, ta stvar u tvojoj glavi ne prestaje: 
da-da-da, da-dada – i da li je možeš zausta-
viti? Video sam taj bilbord. Bio je to oglas 
za neko piće. “Da li si uvek umoran? Probaj 
ovo.” Da li znaš zašto si umoran? Zato što jesi 
umoran. Nisi se odmorio. Da li znaš šta zna-
či nemiran? Nemaš mira! Da li znaš kako da 
se odmoriš? Ili ti se od jutra do mraka misli 
motaju u glavi? 

Iz dana u dan: “Kako da zaradim više nov-
ca, više novca, više novca? Da li to znači da 
si slobodan? Nisi slobodan. Čak i ako si slo-
bodan na pet sekundi, ta stvar u tvojoj glavi 
sigurno će reći: “Šta? Zašto sam ovde?” Kod 
kuće kaže: “Treba da idem u kancelariju. Tre-
ba da uradim te poslove. Treba da sredim do-
kumentaciju.” U kancelariji kaže: “Treba da 
idem kući. Ah, da sedim ispred TV-a. Da se 
opustim. Da uzmem malo hrane.” Slobodan 
si, zar ne? Ne, nisi. I u ovom zatvoru, šta ti 
tražiš? Mir? U ovoj ludnici, šta ti tražiš? Ra-
zumnost?

što znaš da se može slomiti. Stoga 
polako sedaš na nju, i treba da znaš 
dve stvari: koliko je krhka; i koliko 
je stabilna.

Da li znaš koliko si krhak? 
Mnogi ljudi misle: “Ja ni-
sam krhak. Veoma sam 
jak!” Nije tako. Jedna reč 
može ti uništiti život. To-
liko si ranjiv. Ako jednog 
dana pitaš osobu koju istin-
ski voliš: “Da li me voliš?” a 
ta osoba te pogleda i kaže samo 
jednu reč: “Ne!” to bi bilo kao: 
“O-moj-Bože!” Tolika je tvoja 
krhkost.

Tvoje postojanje zavisi od 
ritma daha. Da li znaš kako 
je počeo tvoj život? Došao 
si na svet. Doktor je hteo da zna da li dišeš. 
Da nisi disao, ne bi išao kući u lepoj kolevci, 
nego u sanduku. Razlika između kolevke i 
sanduka samo je u jednoj stvari: u dahu. Ne u 
diplomi. Ne u horoskopu prema kome bi tre-
balo da imaš uspeh i zdravlje u životu koji će 
trajati sedamdeset godina. Da ne dišeš kada 
dođeš na svet, sve bi bilo gotovo.

Ako si u bolnici i ležiš prikačen za sve te apa-
rate koji pokazuju da si mrtav – linija je ravna 
– ali ti još dišeš, lekari će reći: “Nešto nije u 
redu sa aparatom.” Ako i dalje dišeš, niko neće 
reći: “Nešto nije u redu sa ovim čovekom. Tre-
balo bi da je mrtav, a diše.” Ne. Nešto nije u 
redu sa aparatom. Udari ga da proradi!

Toliko si krhak. A koliko si jak? Da li znaš da 
si stvoren od iste materije od koje je i svemir 
stvoren? Ta voda, taj okean koji svi vole i koji 
viđaš u časopisima u kojima se nalaze slike le-
pih plaža. I ljudi vole da plivaju ili da krstare 
preko okeana. Ti si povezan s tim okeanom, 
zato što si sačinjen od sedamdeset procenata 
vode.

A i naša koža je slična tvari koja 
prožima vasionu. Kao i kosti, 
zubi i sve drugo. Toliko si jak. 
Stvoren si od iste materije od 
koje je i svemir stvoren.

Pokušavam da objasnim 
da ono što mislimo da je 
daleko od nas, obitava u 

nama. Međutim, postoji 
sumnja. “Zaista?” Obita-
va u mom srcu? Ne u ne-
kom hramu, ne u nekoj 

ustanovi?” Sumnja, sumnja, 
sumnja.

I to se stalno dešava. 
Sumnje se javljaju 

jedna za dru-
gom, jedna za 

drugom, jedna 
za drugom. Da li ćeš sresti nekog u svom 
životu, u ovom životu, koji bi ti pokazao, 
ukazao na taj prostor unutar tebe u kome bi 
mogao osetiti mir? “Mmmm. Ne.” Sumnja!

Ljudi mi se obraćaju. Vidim im po izrazu 
lica. Kažem: “Znate šta? Mir je unutar vas – i 
možete ga osetiti. Možete biti u miru u ovom 
životu, možete biti zadovoljni u ovom živo-
tu.” Sumnja: “Kako to može biti?”

Prvo što treba da uradiš jeste da se oslobo-
diš sumnje. A ne možeš se osloboditi sumnje. 
Zašto? Zato što sumnja nije elemanat sam po 
sebi. Sumnja je samo odsustvo jasnosti. Kada 
je tu znanje, sumnja nestaje. Automatski. 
Kada ne postoji znanje, kada postoji nezna-
nje, pojavi se sumnja.

Koliko je jednostavan taj princip, da ti u 
stvari ne uklanjaš tamu, nego samo treba da 
uneseš svetlo da bi tama nestala? Kada bih ti 
rekao da je proces saznanja toliko jednosta-
van, da li bi mi poverovao? Sumnja: “Kako 
može biti toliko jednostavno?”

Da li želiš da izgledaš
stvarno dobro?

Budi u miru, i
izgledaćeš
najlepše.

ISTINSKA SNAGA
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Mir? Dobra vest je da je tu, unutar tebe. Tra-
gaš za njim zato što sumnjaš. U šta sumnjaš? 
U to da je u tebi. Zato tražiš spolja. Šta ja 
radim? Ja pomažem ljudima da prestanu da 
sumnjaju. Ja im kažem: “U vama je mir!”

Nama kao ljudskim bićima snaga leži u 
skromnosti. Naša snaga je u pažljivosti. Kada 

ispoljavamo te osobine, zaista postajemo jaki. 
Zbunjenost nije naša snaga. U redu je da 
postavljaš pitanja, ako dobijaš odgovore. U 
ovom životu mogućnost uvek postoji. Nika-
da nije prekasno, nikada nije prerano. Znaj 
da ta radost nije daleko. Prepreka je samo su-
mnja. Kroz sopstvenu snagu možeš prevazići 
tu sumnju.

Tu su i svi ti panditi koji nam govore kakvi 
treba da budemo, šta treba da nosimo, šta je u 
modi, kako sve treba da izgleda.  Šta je pravil-
no, šta je odgovarajuće, šta nije odgovarajuće. 
A šta ti želiš da radiš? Ti želiš da pratiš.

Svi su bolesni, a za tu bolest nema leka. Že-
lja da budeš normalan. Zašto želiš da budeš 
normalan? Šta znači “normalan”? Reći ću ti 
šta je to tvoje normalno: “Želim da budem 
kao i svi drugi.”

Bolest je kada neko kaže: “Svi me ignorišu.” 
A bolest je i kada ljudi kažu: “Ljudi misle da 
sam drugačiji.” Tako da ne možeš biti druga-
čiji i ne možeš biti isti kao i drugi. A ja kažem: 
“Pronađi svoju snagu.” Kažem: “Pronađi tu 
jasnost u svom životu.” Jer bez toga, nećeš da-
leko stići.

Ako ti kažem da je najveći dar koji ćeš ika-
da dobiti dar daha, da li bi mi poverovao? Ili 
bi posumnjao? Međutim, to je istina. To je 
dar nad darovima – i tako se oblino daje da 
nikada ne treba da se moliš da bi ga dobio. 
Zar te to ne zanima?

Ima ljudi koji obilaze sveta mesta, mole se 
da imaju decu, mole se da imaju cipele, mole 
se da imaju žene, mole se da imaju muževe, 
mole se da imaju momke, traže – bilo šta. 
Sam Bog zna šta sve ne traže!

A niko ne kaže: “Samo nastavi da daješ vaz-
duh, molim te. Taj dah koji ulazi i izlazi, neka 
se to stalno dešava, molim te.” Niko to ne tra-
ži. Suviše je obično. A šta ako je to blagoslov? 
Jer sve dok dah dolazi možeš da misliš, možeš 
da posmatraš, možeš da razumeš, da postojiš. 
A bez tog dara, odmah bi nestao.

Umesto da traže mir, umesto da traže ja-
snost, ljudi raspravljaju i raspravljaju. Ja im 
kažem: “Kako to znate?” “Čitao sam.” Čitao 
si šta? Neko je nešto napisao. To se štampa-
lo. Ako je napisano i odštampano, onda bi to 
bilo to? Sasvim sigurno?

Sumnjaš u istinu. Sa lažima nemaš proble-
ma. Ako bi ti neko prišao i rekao: “Upravo si 

dobio deset miliona dolara”, tvoja reakcja bi 
bila: “Stvarno? Šališ se! Nisam ni kupio loto 
listić.” Ako bi ti neko prišao i rekao: “Pukla ti 
je guma na kolima.” “Oh, ne opet! Ali čekaj 
malo, pa ja nemam kola.” Kako to može biti? 
Tako se ne može živeti. Ti želiš da živiš, da 
stvarno živiš? Onda živi slobodno. Živi u toj 
lepoti. Živi u tom postojanju koje bi trebalo 
da bude tvoje.

Neki ljudi kažu: “Ali ja sam u braku, ja ni-
sam sveta osoba koja živi na nekom poseb-
nom mestu i koja se odrekla svega.” “Svete 
osobe” se ničega nisu odrekle. Zato što se u 
njihovim glavama motaju iste misli: “Na-
-da-da-da, da-da-da…” Tu sumnju treba da 
ukloniš.

Ono što tražiš nalazi se u tebi. Tebi! Za-
što tražiš na raznim mestima, kada bi tre-
balo da potražiš u srcu? U srcu su tvoji od-
govori, tvoja radost, tvoje ispunjenje, tvoja 
stvarnost. To se nikada neće promeniti. Baš 
nikada.

Da li se sve drugo promenilo? Naravno. 
Tolike stvari su se promenile. Koji je bolji si-
stem vladavine? To se promenilo. Nekada je u 
mnogim zemljama bilo: “Socijalizam je prava 
stvar!” Sada: “Oh, možda i nije.” Onda: “Ne, 
ovaj predsednik bio bi bolji.” Onda: “Možda 
i ne bi.” Onda: “Ovo je najbolji sistem za 
snažnu ekonomiju.” Onda: “Možda i nije.” 
Tolike stvari se menjaju i menjaju. Ali jedna 
stvar se nikada nije promenila kod ljudskih 
bića, i nikada se neće promeniti: činjenica da 
je mir unutar nas. 

Ljudi imaju na hiljade pitanja. A niko ne 
postavlja očigledno pitanje. Ako budeš pro-
našao nekoga ko ti može pomoći, pitaj ga 
ovo: “Da li mi možeš pomoći da imam osećaj 
mira?” Ali ne. Ljudi pitaju: “Dakle, šta mi-
sliš o tom-i-tom poglavlju, toj-i-toj stranici?” 
Kao i: “Da li bi to mogao defi nisati?” – i još 
defi nišu.

Tolike stvari se menjaju i 
menjaju. Ali jedna stvar se 
nikada nije promenila kod 

ljudskih bića,
i nikada se neće promeniti: 

činjenica da je mir unutar nas.   
ISTINSKA SNAGA
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Dah koji
ulazi u tebe
jeste tvoja kap.

Ulazi u tebe
i zapljuskuje te 
životom.

Da li čekaš?

Ili si spreman?

SPREMNA,    NE ČEKA
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može se odgovoriti samo drugim pitanjem: 
Zar ga nikada nisi osetio? Ako nisi, trebalo bi. 
Zato što je to važno. A kada budeš osetio taj 
mir, onda ćeš u svom životu početi da uviđaš 
i ceniš lepotu svake kapljice.

To nije ništa komplikovano. Priča je jedno-
stavna. Došao si na ovaj svet i data ti je prilika 
da postojiš. Od svih stvari na ovome svetu, 
u svemiru, tebi je dat najveći dar, prilika da 
živiš.

A kada si otvorio oči – ne onda kada si se 
rodio, nego mnogo kasnije – razumeo si ri-
tam koji prolazi kroz tebe; ples koji je svuda. 
Ta lepota koja se nadmeće za tvoju pažnju, 
pleše i kaže: “Pogledaj me. Oseti me. Doživi 
me. Dozvoli mi da te ispunim.”

Da li si ikada video reku kako se stapa sa 
okeanom? Vidi se iz aviona gde se reka za-
vršava. Postoji jasna linija. Reka više ne teče, 
a talog u njoj počinje da se skuplja. Reka je 
stigla do mora. Nema više kuda da ide. Za-
dovoljna je. To je bio njen cilj. Zato je neu-
morno tekla preko stena i nikada nije spavala 
i nikada se nije odmarala, nikada – ni jedan 
jedini trenutak – nikada nije oklevala, samo 
je tekla i tekla i tekla, sve dok se nije stopila 
sa okeanom. A to je okean iz koga je potekla.

Tako jednostavno. Para se izdiže iznad oke-
ana, postaje oblak, prenosi se i pada kao kiša. 
Sva ta voda je podeljena. Jedan deo ovde, 
drugi deo tamo. Podeljena ali tako da bi bila 
ponovo jedno, i ne samo da bi bila ponovo 
jedno nego da bi se stopila sa izvorom iz koga 
je potekla.

Tako da je sada, kada se stopila sa okea-
nom, putovanje reke završeno. To je mir. To 
je ispunjenje: biti deo ritma ove pesme života, 
ovog otkucaja – ne analizirati, nego samo pri-
hvatati svaki trenutak života. Nažalost, razmi-
šljamo o ovim stvarima kada osećamo tugu 
zbog neke situacije u kojoj smo se našli.

Prihvati ovaj život, ne iz tuge nego iz veli-
kog zadovoljstva. Prihvati trenutak s velikim 

uživanjem. Unesi radost koju tvoje srce želi 
da ti osetiš. Ne iz nezadovoljstva, nego s je-
dnostavnošću.

Ovo je priča. Ovo su mogućnosti. Teško je 
napisati knjigu o tome, zato što je to nešto 
živo. To treba osetiti svaki dan nasuprot svemu 
ostalom što se dešava: ovo se događa, ono se 
događa, “ovo treba ovako”, “ono treba onako”, 
a ti pokušavaš da se izboriš – boriš se, boriš se 
i boriš se – i pokušavaš da što više poboljšaš 

U teoriji, odgovor koji dobijate od ljudi, 
glasi, naravno, da bi oni iskoristili tu mo-
gućnost najbolje što mogu. Dakle, ako je to 
istina, zašto onda traćimo vreme? Zašto gu-
bimo vreme? Nijedan trenutak ne može se 
nadoknaditi, ne može se povratiti. Nijedan 
izgubljen trenutak nikada se ne može vratiti. 
Toliko je ozbiljna tema o kojoj ja govorim.

Život treba živeti svesno. Ti ne možeš do-
pustiti sebi ništa drugo osim svakodnevne je-
dnostavne težnje ka ispunjenju. Da bi ti bio 
ispunjen. Da bi ti doživeo radost.

To svaka kap vode čini. Ne tako davno 
slikao sam kapi vode. I kada slikate kapljice 
koje padaju, postajete posmatrač prave čaroli-
je. Zato što ne postoji ništa što biste vi mogli 
uraditi u vezi s tim. Kap će pasti, ne zato što 
ste vi uzrok njenog pada, nego zbog starog 
dobropoznatog zakona gravitacije. Voda plus 
gravitacija jednako je pad. A vi samo možete 
posmatrati to i uhvatiti taj 1/64 delić sekunde 
dok je fotografi šete.

Potrebno je mnogo strpljenja. Čekate da pa-
dne kap i da škljocnete. A na snimku se ništa ne 
vidi. Propustili ste trenutak. Pokušate ponovo, 
opet ništa. Onda pokušate da uhvatite ritam. 
Približavate se sve više. A onda se desi čarolija.
I taj snimak koji ste upravo uradili nikada ne 

možete ponoviti. Jer se ne može ponoviti. Je-
dnom sam napravio 1.800 snimaka fotoapara-
tom. Slike na kojima ničeg nije bilo neverova-
tno su ličile jedna na drugu. Ali one na kojima 
se vidi čarolija, uopšte nisu bile slične.

Tako je i u životu. Ti si fotograf, i ako ne 
uhvatiš ritam, svaki put kada se okreneš ekra-
nu, ništa se neće pojaviti na njemu. A onda 
se može desiti neka slučajnost. A kada se ona 
desi, možda će se nešto pojaviti. A onda kre-
neš ponovo. Ništa se ne dešava, ništa se ne 
dešava i ništa se ne dešava – sve dok se ne 
pojavi upozorenje: “Potrošili ste karticu.” To 
bi bilo to. Nema više.

Zar nije tako i u našem životu? Neko nam 
kaže: “Postoji čarolija.” “O, da, želeo bih da 
budem deo te čarolije.” Neko izgovori tu reč, 
mir. “Uh, dobro zvuči. Gde je mir?” Unutar 
tebe je. “U redu, dozvolite mi da se pripre-
mim. Ja tražim sada mir. Mir, mir, mir.” Ni-
šta. “Mir.” Ništa – ništa, ništa, a onda škljoc: 
“O moj Bože. Mislim da nešto tamo svetluca. 
Da li je to mir?”

Šta je mir? Sve počinje sa ličnim mirom – 
unutrašnjim mirom, a ne sa svetskim mirom. 
Da li postoji takav mir? Postoji. Onda pitanje 
glasi: Kakav je osećaj mira? A na ovo pitanje 

Ja govorim o nečemu što je veoma jednostavno: o radosti, o 
miru, koji možeš doživeti zato što si živ. Ako ti je već data ta 
fantastična mogućnost, šta bi odgovorio kada bi te neko upitao 
šta bi ti uradio? Da li bi protraćio, ili bi prihvatio tu priliku i 
iskoristio je najbolje što možeš? Prvo ili drugo? 

Para se izdiže
iz okeana,

postaje oblak,
prenosi se

i pada kao kiša
da bi se

ponovo spojila
sa izvorom

iz koga je
potekla.



TVOJE VREME

52

između i prodre duboko unutra. Do dubine 
žeđi. Ta pukotina je zemlja koja kaže: “Dođi. 
Spremna sam.” A onda počinje. Munja. Gr-
mljavina. Najavljujući dolazak vode koja gasi 
žeđ. Kakva je to samo truba ta grmljavina. 
Kakva je to samo predstava ta munja. I vla-
žnost počinje da se oseća u vazduhu. Jer kiša 
nadolazi. A onda pada velika kap kiše jedna 
za drugom, jedna za drugom, jedna za dru-
gom. Koliko si ti žedan? Zato što kiša dolazi. 
Vazduh ispunjava miris zemlje natopljene či-
stom, veličanstvenom vodom koju je čekala. 

U tom trenutku, nema više čekanja. Voda 
počinje da ispunjava zemlju i teče. Ispunjava 
i teče. I sve što je čekalo – čudna je to reč 
‘čekati’. Zato što u prirodi ne postoji reč ‘če-
kanje’. U prirodi je sve ‘spremno’. Spremno, 
spremno, spremno, spremno. Čekanje je za 
ljude na aerodromu. One koji su izgubili sva-
ki pojam o vremenu jer znaju da neće poleteti 
za još tri sata. To je čekanje. Ljudi čekaju kod 
lekara, dok im misli jure brzinom od sto mi-

lja na sat: “Da li ću živeti? Da li ću umreti? 
Da li će me boleti? Čekam. Čekam. Čekam.”

Tako ova osoba čeka, ona osoba čeka, dok 
u prirodi ništa ne čeka – sve je spremno. Evo 
dolazi kap, spremna. Spremna da prihvati, 
spremna da bude, spremna da bude deo toga. 
Zelena trava je spremna. Mali žir je spreman. 
Spreman, i spreman, i spreman.

Zato se, molim te, zapitaj, da li čekaš? Ili 
si spreman? Jer ako čekaš, to se neće desiti. 
Ali ako si spreman, desiće se. Uvek se dešava. 
Uvek. U tome je razlika. Da li je okean spre-
man? Da. Da li je para spremna? Da. Da li je 
sunce spremno? Da. Da li je oblak spreman? 
Da. Da li je vetar spreman? Da. Da li je kiša 
spremna? Da. A to malo seme koje leži u ne-
koj pustinji, leži negde u nekoj zemlji, da li 
je ono spremno? Da. Bilo gde. Bilo kada. I 
desiće se ispunjenje.

Dah koji te ispunjava jeste tvoja kap. Ulazi 
u tebe, i zapljuskuje te životom. Da li čekaš, 
ili si spreman? Nemoj čekati. Dah je suviše 

stvari. I imaš svoje nade, i imaš svoje snove i 
imaš svoje ideje, i posmatraš svet, i posma-
traš sebe, i u nekim danima želiš biti dobar, 
u drugim danima želiš da svet bude dobar: u 
nekim danima želiš da tvoj sused bude dobar, 
i želiš da tvoja mačka bude dobra, ili tvoj pas, 
i želiš da tvoja kola budu dobra. Želiš da sve 
ove stvari budu dobre, i to postaje tvoja težnja. 
Smešno zvuči. Tvoja odeća, tvoje cipele, tvoja 
kola, tvoji prijatelji. Na kraju krajeva, da li je u 
tome suština života? I usred svih ovih stvari, ti 
si svoje vreme potrošio do poslednje sekunde. 
I ne možeš pronaći ključeve od automobila. 
Pogledaš na sat, koji si upravo podesio prema 
superpreciznom satu u Koloradu. Sada si sa-
svim siguran. “Zakasniću.”

I u tome što kasniš – jednog dana, biće 
prekasno. I to je razlog zašto ja putujem i 
obraćam se ljudima. Jer ne želim da za tebe 
bude prekasno da budeš ispunjen. Nije važno 
ko si, koliko imaš godina, koliko si inteligen-
tan, koliko nisi inteligentan – to nije važno.

Svi smo mi samo ljudska bića. Šta bi drugo 
mogli biti? Nemoj reći: “Želeo bih da budem 
drugačiji. Želeo bih da budem neki mali pro-
svetljeni svitac.” To nije moguće. Ti si ljudsko 
biće. I naravno da ćeš grešiti. I pokušavaćeš 
da ne grešiš, a onda ćeš još više grešiti, jer je 
greška tvoje nastojanje da ne grešiš. To je pre-
uzimanje nečega što ljudska bića jednostavno 
ne mogu da urade.

Ali umesto da učimo na greškama, mi 
ignorišemo tu pouku i nastavljamo da pravi-
mo greške u našem životu. “O, pogrešio sam. 
Izgubio sam još jedan dan.” U redu. Dobro. 
A šta ćeš uraditi sutra? Da li će ti i sutra tek 
tako proći? Moraš imati plan. Kakav plan? 
Ako izgubim današnji dan, neću propustiti ni 
jednu sekundu očajavajući što sam ga izgu-
bio, nego ću smisliti plan za sutra. Moj plan 
je da uložim više napora. Samo je to potreb-
no: biti malo svesniji. Videti. Ceniti.

Cenjenje ne počinje od drugih ljudi – cenje-
nje počinje u tebi. Ceniti, pre svega, to što 
si živ. I da u tebi postoji nešto što te iznova i 
iznova poziva da budeš ispunjen. Biti zahva-
lan i na tome. Jer bez toga što me ponovo i 
ponovo nagoni da budem ispunjen, bio bih 
izgubljen. Taj unutrašnji poziv daje mi snage 
da svaki dan nastavim dalje i da budem ispu-
njen. Da razumem.

Da li si na ovom svetu da bi promenio stvari 
ili da bi ih razumeo? Kao što molitva sv. Fra-
nje glasi: Neke stvari možeš samo prihvatiti. 
Neke stvari možeš promeniti. A ono što treba 
da shvatiš jeste razlika između njih. Zato što 
svi mi trošimo mnogo vremena pokušavajući 
da promenimo ono što ne možemo promeni-
ti. Zbog toga pomislimo: “Ja sam heroj.”

U jednom trenutku želimo biti heroji, u 
drugom trenutku smo prosjaci. U jednom 
trenutku znamo sve, u drugom trenutku ni-
šta ne znamo. To su te naše suprotnosti. I one 
nisu prijatne. Dosta čudnih stvari dešava se u 
pozadini, a ti pokušavaš da izgledaš naočito. 
Ponekad gledaš na vestima spikera koji govori 
o najozbiljnijoj temi, a tamo neki tip iza nje-
ga pravi grimase i radi čudne stvari. I svi se 
veoma trude da tu osobu izbace iz kadra da bi 
se ti mogao fokusirati.

Tako je i u tvojoj pozadini – dešavaju se 
mnoge stvari. Ponekad se desi ovo; ponekad 
se desi ono. A heroj na slici traži stabilnost 
usred oluje.

Gledao sam jedan TV dokumentarac. Pri-
kazivala se pustinja. Kada korito reke zaista 
presuši tako da više nema vode – pojavljuju se 
sve veće i veće pukotine. Pukotine, pukotine, 
pukotine, pukotine, pukotine, pukotine.

Pomislio sam: koji je smisao tih pukotina? 
Onda sam video kišu kako nadolazi kap po 
kap – pada, pada, pada, a kada ne bi bilo 
tih pukotina, sva ta voda bi se samo slivala. 
Međutim, ta pukotina dopušta vodi da prođe U prirodi ništa ne čeka, već je sve spremno.

SPREMNA, NE ČEKA

53



TVOJE VREME

54

“Grozna si bila.” Tvoja žena će možda reći: 
“Bio si grozan.” Tvoje dete će možda reći: 
“Oh, tata, najgori si!” A dah? Dolazi, dolazi, 
dolazi. Još jedan, još jedan, još jedan – i ne 
prosuđuje. Kako to može biti?

To je davanje. Mi pišemo ček i mislimo da 
je to davanje – to nije davanje. Dah daje u 
obilju. Upoznamo nekog: “O, očaran sam.” 
Dah je očaravajući – naravno da je očara-
vajući. Ako ti ne misliš da je dah očaravajući, 

ja onda ne znam šta je ako to nije. Da bi cenio 
svoj život ne moraš ništa da uradiš – samo da 
ceniš. To nije kao torta koju moraš da isečeš i 
pojedeš. Samo treba da ceniš: “Ah!” A ako ne 
možeš ceniti sebe, kako ćeš ceniti svoju decu? 
Kako ćeš ceniti svoju porodicu? Kako ćeš bilo 
koga ceniti? A umetnost je ceniti to što si živ. 
To je istinska umetnost, a za to, ne postoji 
nijedna knjiga pod nazivom “Zadovoljstvo za 
početnike”. To treba da osetiš.

brz. Brži je od te kapi vode. Treba da se skon-
centrišeš. I kada uhvatiš taj ritam, napravićeš 
sliku. A kada ta kiša bude došla, i kada to 
seme bude bilo spremno, trava – koliko mora 
da je krhko to malo seme, pa ipak, koliko je 
snažno to seme, da može reći: “Spremno sam. 
Dođi. Spremno sam. I kiša dolazi.” 

To je najveća moguća dobrota – to što kiša 
zaista dolazi. Celog života. Neki ljudi će po-
smatrati svoj život i meriti ga u odnosu na ono 
što se dešava. Neki ljudi će posmatrati svoj 
život i meriti ga prema onome što se moglo 
desiti. Šta se moglo desiti? Mogao bi se čuti u 
daljini taj divan zvuk grmljavine, i mogle bi 
se videti munje. I dolazak kiše. A to ne bi bile 
samo puste želje, jer se na licu ove zemlje to 
dešava ponovo i ponovo, i ponovo, i ponovo.

Šta to menja sa svim tim kontrastima u po-
zadini? Nikada ih nećeš videti. Nemaš oči na 
drugoj strani glave, srećom. Nemoj obratiti 
pažnju i nestaće. Obrati pažnju na ono što 
je blizu.

U svakom trenutku kada kažeš sebi: “Ništa 
se ne dešava, ništa se ne dešava.” Zaustavi se. 
Okreni se unutra, i znaj da kada ti se čini da 
se ništa ne dešava, nešto se ipak dešava. I to 
nešto najveličanstvenije. Dolazak i odlazak 
ovog daha.

A kada se to ne bi dešavalo, ti se ne bi pitao: 
“Kako to da se ništa ne dešava?” Zavoli način 
na koji to funkcioniše. Jer se zbog toga sve de-
šava. Sve. Dobro, loše; ispavno, pogrešno. Svet 
se samo vrti i vrti i vrti. Nesreće, radost. Kao 
da neko prstima okreće novčić koji se zausta-
vlja i pokazuje: radost, nesreća; radost, nesreća; 
radost nesreća. A onda, nekako, u toj radosti, 
nesreći, vidiš nešto sjajno i kažeš: “Ah.”

Mnogi su rekli da je ovaj svet iluzija. Neki 
mađioničar ti pokaže nešto i ti vidiš loptu 
kako nestaje i kažeš: “Ah.” Da li znaš šta je 
mađioničarski trik? Jedno veoma važno pra-
vilo u tom mađioničarskom triku jeste od-

vlačenje pažnje. Dok ti je pažnja usmerena 
na jednu stranu, mađioničar sklanja loptu na 
drugu stranu.

Kada ti je pažnja odvučena, magla ti se sta-
vlja preko očiju. Kada ti je pažnja odvučena, 
prave budalu od tebe. Jer mađioničar nije za-
ista ništa uradio da bi lopta tek tako nestala 
– lopta je i dalje tu.

Ja imam problem sa fi lmovima. Ljudi se to-
liko uživljavaju u fi lmove, da plaču. A to je 
samo fi lm. “Oh, ali on na kraju umire.” Ne, 
ne umire. I dalje je živ. Ali je odglumio scenu 
u kojoj te je ubedio da je umro. I ne samo da 
si morao da se rastaneš od svog teškom mu-
kom zarađenog novca, nego te je glumac još 
i rasplakao. A ti toliko voliš da plačeš, da bi 
vrlo rado ponovo platio da bi mogao i dalje 
da plačeš.

A kada te rasplače neko ko ti je blizak, tvoje 
dete, tvoj muž, tvoja devojka, tvoj dečko, tvo-
ja žena, ti im ne daješ novac. Kada te tvoj muž 
rasplače, ti ne kažeš: “Dragi, to je bilo dobro! 
Evo daću ti deset dolara.” Kada ti priđe tvoje 
dete i kaže: “Znaš, omanuo sam u svemu”, i ti 
se rasplačeš, ne daješ mu novac i ne kažeš: “O, 
to je bilo stvarno dobro. Rasplakao si me!”

Kada nam je pažnja odvučena, onda nas svi 
iskorišćavaju. Neka ti ništa ne odvlači pažnju. 
Ljudi kažu: “Tog-i-tog dana desiće se čudo.” 
Stvarno? Pričaj mi o tome. Ne. Zato što se 
čudo dešava svake sekunde u tebi. Kakvo 
čudo? Neverovatno! Dah dolazi, donosi život, 
ovde, a onda odlazi. Kuda odlazi? A evo drugi 
dah već dolazi.

To će se dešavati čitavog tvog života. Mi 
pitamo svoju suprugu, pitamo svoju devoj-
ku, pitamo svog momka: “Da li ćeš me voleti 
celog života?” A nikada ne pitamo dah: “Da 
li ćeš me voleti čitavog života?” Zato što od-
govor glasi: “Sigurno!”

To je ljubav. Svet će možda reći: “Nisi bio 
dobar, grozan si.” Tvoj muž će možda reći: 

Onda počinje.
Dolazak vode 
koja gasi žeđ.

SPREMNA, NE ČEKA
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Pogledao si unutra?

 ADI knjiga
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“To nije obična kutija” je uzbudljiva i zanimljiva 
knjiga koja budi osećanja. 

—Tim Gallwey, autor knjiga iz edicije Unutrašnja igra

“Jedna sasvim obična kutija sadrži 
u sebi neprocenjivi dijamant. Ako ti ne 
znaš da je u njoj dijamant, možda ćeš 
postupati prema njoj kao prema bilo 
kojoj drugoj kutiji.

Ali ako saznaš da je veoma dragocen 
dijamant u toj kutiji, odjednom, to više 
nije obična kutija. ”

Knjiga je dostupna
na engleskom,
španskom i nemačkom
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