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SADRŽAJ

DONESITE PRAVOG SLAVUJA
STRANA 06 
Problemi koji postoje na svetu nisu od juče. 
Odavno su počeli da se pojavljuju. Zato što je 
car zaboravio na slavuja. Mislio je da će neka 
mehanička ptica biti dovoljna. Sada je ta 
mehanička ptica slomljena. I mnogi ljudi 
raspravljaju o tome kako da je poprave. Ali ono 
što treba da urade jeste da ostave mehaničku 
pticu i donesu pravog slavuja. 

TRi budale 
STRANA 12 
Bio jednom jedan kralj koji je tražio od svog 
generala da mu pronađe tri budale. Ovaj ge-
neral se malo zbunio, alo pošto je to bilo kralje-
vo naređenje, krenuo je na put da traži tri bu-
dale. Evo ih i mi ih nazivamo budalama. Misli-
mo da su smešne. A smejemo im se zato što 
uviđamo izvesnu sličnost. Možemo da se pre-
poznamo u njima.

POSTAVI PRAVO PITANJE 
STRANA 20   
Ako postaviš pogrešno pitanje, odgovor koji 
ćeš dobiti ne vredi ni saslušati. Samo će 
povećati tvoju zbunjenost. Tako da ćeš imati 
još jedno pitanje, i još jedno pitanje, i još jedno 
pitanje. Ako postaviš pravo pitanje, dobićeš od-
govor koji će ukloniti svaku sumnju ili zbu-
njenost, i doneti jasnost.

MALA PTICA ZVANA 
JEDNOSTAVNOST
STRANA 28
Otkada vam se život iskomplikovao, stalno 
pokušavate da smislite način kako da ponovo 
bude jednostavan. A bez te ptice zvane jed-
nostavnost, život vam neće postati jednosta-
van. Stvari će se sve više i više komplikovati. 
A onda ćete se u jednom trenutku osvrnuti na 
svoj život i zapitati: “Šta se desilo?” Poku-
šavaćete da shvatite. Pokušavaćete da tražite, 
pokušavaćete da saznate. Svi se svuda na sve-
tu bave time, pokušavajući da saznaju šta se 
desilo.

ŠTA JE U KUTIJI?
STRANA 36
U kutiji se nalazi 40-to karatni dijamant. Da li 
ćeš prema njoj postupati isto kao prema bilo 
kojoj drugoj kutiji? Ako to ne znaš, sasvim je 
moguće da ćeš postupati prema njoj kao pre-
ma bilo kojoj drugoj kutiji, jer ćeš posmatrati 
samo njenu spoljašnjost i videti koje je boje i 
kako je ukrašena, tako da ćeš reći: “Ništa 
posebno. Ima mnogo takvih kutija.” Ali ako 
znaš da se u toj kutiji nalazi najvredniji di-
jamant na svetu, odjednom, to više nije neka 
obična kutija. To je jedna veoma dragocena ku-
tija. I postupaćeš s njom imajući to u vidu. 

Prem rawat   
STRANA 44
Rođen 1957. godine, započeo je mirovnu misiju 
i humanitarna zalaganja još kao dete. Kada je 
imao 13 godina počeo je da se obraća svetskoj 
javnosti...



Biti sam sa sobom
postalo je kazna.

U takvoj situaciji,
države započinju rat.
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DONESITE PRAVOG 
SLAVUJA

Zašto pitamo: “Da li je mir moguć?” Zar ne znamo 
da je mir svojstven srcu svakog ljudskog bića? Zašto 
pitamo: “Da li se može uspostaviti mir?” Naravno, 
mir se može uspostaviti. Ali se onda postavlja pitanje: 
“Zašto se to ne dešava?”   

Ponekad nam nisu potrebne nove ideje. Samo treba 
da nas neko podseti na ono što već znamo. Stoga ću 
ja početi od jedne divne priče koju već znate.
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CAR I SLAVUJ
Bio jednom jedan car. Želeo je da ga zabave 
nečim što bi mu zaista dotaklo srce. Rekli su 
mu da postoji jedna ptica koja ume da peva 
lepše od bilo koje druge ptice koju je ikada čuo. 
Tako je u njegovom carstvu počela potraga za 
pticom koja ume da peva tu najlepšu pesmu. 
Obećana je nagrada: onaj ko pronađe tu pticu, 
biće bogato nagrađen.

Javila se jedna devojčica i rekla: “Ja znam gde 
slavuj živi. On živi u šumi. Mogu te odvesti 
do njega.” Tako je i bilo. Doveli su devojčicu i 
slavuja u carsku palatu. Car je u početku bio 
zapanjen. Slavuj je izgledao tako obično. Bila 
je to samo jedna mala ptica! Očekivao je nešto 
glamuroznije. Ali kada je slavuj počeo da peva, 
car je bio očaran njegovim pevanjem. I od tada 
je svake noći slavuj sletao na granu ispred pro-
zora careve sobe i pevao mu. 
 
Onda mu je jednog dana jedan car iz drugog 
carstva poslao poklon u vidu nekog meha-
ničkog slavuja. A kada je taj slavuj počeo da 
peva, car je shvatio da ga može kad god poželi 
samo naviti i ovaj divan slavuj će zapevati. 
Nema potrebe da čeka noć. Nema više potrebe 
da zavisi od ove male sive ptice. Sada ima slo-
bodu. Tako je car bez neke posebne najave ot-
pustio pravog slavuja: “Tvoje usluge nam više 
nisu potrebne.”

Onda se jednog dana slomio mehanički slavuj. 
Potpuno iskorišćen, zloupotrebljen. “Navijte 
ga”, rekao je car. “Hoću da čujem pesmu ptice.” 
Lekar je došao, ali nije imao pojma kako da po-
pravi mehaničku pticu. Doveli su sajdžiju, ali 
ni on nije znao kako da popravi tu mehaničku 
pticu. 

Uskoro su na dvoru počeli da vode čitavu di-
skusiju o tome zašto se mehanički slavuj 
slomio. Predlagali su lekove. Razmatrali su 
rešenja. Ali bez ikakvog uspeha. 

Sve to vreme car je čeznuo da čuje slavujevu 
pesmu. I u toj čežnji postajao je sve slabiji, 
i slabiji, i slabiji. Sve dok se jednog dana nije 
našao skoro na samrti, sa željom i nadom da 
će se pravi slavuj ponovo pojaviti i pevati mu, 
jer je to bila jedina stvar koja bi mogla da ga 
izleči. I pravi slavuj je došao—i zapevao. Car je 
ozdravio. I od tada su svi zauvek živeli srećno.  

MEHANIČKI MIR
Države su car. Slavuj je mir. U tom smislu, 
stvorili smo mehanički mir. I to nam odgovara 
jer ne moramo da se zalažemo za pravi mir. 
“Samo ga navijte i postići ćete mir!” Zar ne? 
“Uradite to, to i to, i ljudi će postići mir! Pro-
menite ekonomsku situaciju, i mir će biti us-
postavljen.”
   
Negde u našim formulama, dok smo pokušavali 
da nađemo rešenje, zaboravili smo najosnov-
nije stvari. Ko treba da bude u središtu 
čovečanstva? Izvinite. Šta treba da pada iz 
oblaka? Kiša. I naravno mogli biste reći: “I 
šta je tu novo?” Pa, nema ništa novo. To oblaci 
rade milionima godina na ovoj planeti Zemlji: 
donose kišu. Zar nemam dobru vest za vas? Ili 
je to dobra vest da oblaci i dalje donose kišu?  
 
Ponekad zaboravljamo najosnovnije stvari, a 
jedna od njih je ta da smo ljudska bića. Ko bi 
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Mehanička ptica je 
slomljena.

I mnogi ljudi raspravljaju 
o tome kako da poprave 
tog slavuja.



onda trebalo da bude u središtu čovečanstva? 
Ljudi! Ne formule. Ne ideje. Ali u svetu se veo-
ma često dešava obrnuto: Bavimo se formula-
ma, ne ljudima.

Problemi koje imamo nisu od juče. Odavno su 
počeli da se pojavljuju. Zato što je car zaboravio 
na slavuja. Mislio je da će neka mehanička 
ptica biti dovoljna. Sada je ta mehanička ptica 
slomljena. I mnogi ljudi raspravljaju o tome 
kako da je poprave. A ono što treba da urade 
jeste da ostave mehaničku pticu i da donesu 
pravog slavuja. Jer je to potrebno. To smo mi.

ŠTA DRUGI LJUDI MISLE 
Naišao sam na jedan divan citat. On glasi: “Šta 
ljudi misle o tebi nije tvoja stvar!” To mi se za-
ista dopalo.

Pa ipak je u prvom trenutku bilo zapanjujuće. 
A onda sam razmišljao o tome koliko smo pre-
okupirani time šta drugi misle o nama, sve dok 
nas to potpuno ne parališe. Mi smo na ovoj zem-
lji jedina bića koja treba da nauče da budu ono 
što jesu. Psima nije potreban pseći trening. Oni 
će po ceo dan lajati i mahati repom bez ikakvih 
uputstava. Mi smo jedini mladunci koji su zabo-
ravili kako da mašu repom, kako da laju, kako 
da njuše, kako da čuju.
  
Kada vidimo neku osobu, zapitamo se koje je re-
ligije. Tebe se to ne tiče. To je između te osobe i 
njenog Boga. Daj toj osobi malo prostora. Kada 
vidimo neku osobu, zapitamo se: “Koliko je bo-
gata?” To se tebe ne tiče. To je njen novac. Mi po-
smatramo ljude i sudimo o njima, pretvarajući 
se sve vreme da ne sudimo. Bolest? “Šta će dru-
gi ljudi misliti o meni?”
 
Želimo da drugi misle o nama kako smo ljuba-
zni. Zato što je ljubaznost fina. A da li smo do-
bri? Prema drugima? I naročito prema sebi? 
Svako ljudsko biće jeste tvoj bližnji. Zašto? Zato 
što van ove planete nema drugih bližnjih. Ni na 

Mesecu. Ni na Marsu. Ni na Veneri. Ni na mili-
jarde i milijarde kilometara. Svi tvoji bližnji jesu 
na ovom mestu koje se zove Zemlja. 

Želimo da nas ljudi primete, želimo da ih ube-
dimo kako smo u dobroj formi, kako smo or-
ganizovani. Ali kada se jedni s drugima ne ra-
zumemo zbog razlika u jeziku, boji kože, religiji, 
onda je to najneorganizovanije stanje stvari 
koje se može zamisliti. Tada ne razumemo čak 
ni suštinsku vrednost nas samih.  

SNAGA NARODA
Da li će se ekonomske krize dešavati ponovo 
i ponovo? Dešavale su se u prošlosti. Ne jed-
nom, ne dva puta, ne tri puta i ne četiri puta. 
A kakvu pouku smo izvukli iz njih? Nikakvu! 
Šta učimo iz istorije? Kako da pravilno pišemo 
reči. Jasno je da su svi zapisi tu—vešto uređeni, 
možda, ali su tu. A čemu nas oni uče? Ničemu.
 
Kada carevi, kraljevi, kraljice, vlade nisu 
slušali svoj narod, uvek su usledile nesreće. 
A kada su slušali, mogli su da prevaziđu ve-
like krize i prepreke. Tolika je snaga naroda! 
Neko me je pitao: “Šta je demokratija?” Moj 
odgovor je glasio da bi demokratija trebalo da 
bude nekolicina koja služi većini. Danas je de-
mokratija postala većina koja služi malom bro-
ju ljudi. To nije demokratija!

Ja nisam političar. Ali sam ljudsko biće kome 
su veoma važni osnovni principi humanosti i 
mogućnost uspostavljanja mira na ovoj planeti. 
Ma šta se dešavalo, treba pružiti šansu miru. 
To je jedina stvar koju nismo probali. Trenutno 
je sve samo ponavljanje jednog te istog.

Ratovi se dešavaju zato što ljudi više ne poštuju 
jedni druge. Ideje, principi, definicije i pravila 
postaju važniji od ljudi. Kada se to dešava, rat 
ne samo da nas pogađa fizički nego nam nanosi 
i duševni bol.

10



U našim kazneno-popravnim domovima, sam-
ica je jedna od najtežih kazni na koju te mogu 
osuditi. Da budeš sa samim sobom. A većina 
ljudi ne može podneti da bude sama sa sobom. 
Šta ti to govori? Meni to govori da ne znamo 
neke osnovne stvari. 

Ljudi su izgubili poverenje u sisteme u tolikoj 
meri da su počeli da gube poverenje u sebe. A 
kada biti sam sa sobom postane najveća kazna, 
kada nastane takvo stanje—onda se države 
spremaju za rat.
 
Ja ti samo skromno predočavam jednostavnu 
činjenicu da zadovoljstvo nije toliko daleko 
od tebe, da mir nije toliko daleko od tebe. Ni-
kada nije bio i nikada neće biti. A pronalaženje 
mira nije proces stvaranja, nego otkrivanja. 
Pronalaženje mira nije proces stvaranja, nego 
skidanja svih velova koji su stavljani preko 
tebe, godinama i godinama. 
 
JA, JA, JA
Udaljenost Meseca nije toliko velika koliko 
je velika udaljenost jednog ljudskog bića od 
drugog. Nažalost, nijedna raketa i nijedan 
svemirski brod ne može preći tu udaljenost. 
Reč je o tebi. Reč je o meni. Mi delimo ovo 
vreme na ovoj planeti. Na nama je da iskori-
stimo sva sredstva, pamet i dobrotu srca da 
bismo uspostavili mir, bez obzira koliko to 
možda izgleda nemoguće.

Mi imamo takvu snagu koja može prevazići bilo 
koju prepreku: rešenost i pronalazaštvo. Ula-
gali smo u prošlost i ulagali smo u budućnost. 
Došlo je vreme da uložimo u sadašnjost. Ti 
možda ovo ne znaš. Sadašnjost je mesto na 
kome ćeš najduže boraviti. Ne u budućnosti i 
ne u prošlosti. 

Upravo to ulaganje u sada imaće suštinski uti-
caj na buduće generacije. Iz semena koje sada 
posejemo nići će usev sledećeg leta. Mi to ne 

možemo da zaboravimo. Toliko smo zavoleli 
tu ideju ‘ja, ja, ja’. Takvo je društvo u kome 
živimo. Toliko ima toga ‘ja, ja, ja’ da ‘ti, ti, ti’ 
skoro i ne postoji u našem rečniku.
 
Trenutno, ljudska bića se nalaze na dnu siste-
ma. Tu im nije mesto. Mesto im je na vrhu. 
Sistemi treba da budu u službi čovečanstva, a 
ne čovečanstvo u službi sistema. Za mene je to 
mogućnost. Treba da otvorimo prozor i da po-
zovemo slavuja. I treba da čujemo pesmu koja 
će nam olakšati život. Da se opet osećamo do-
bro, jer nama jeste dobro. 

U demokratiji manjina 
treba da služi većini.

Danas u demokratiji 
većina služi manjini.
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To se dešava u tvom životu: Nikada
ne stižeš do trenutka koji se zove sada.

Uvek tražiš onaj sledeći ili onaj prethodni.
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TRI BUDALE
Bio jednom jedan kralj koji je tražio od svog generala 
da mu pronađe tri budale. Ovaj general se malo 
zbunio, ali pošto je to bilo kraljevo naređenje, krenuo 
je na put da traži tri budale. Sreo je dosta ljudi, ali mu 
niko od njih nije ličio na budalu. 
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Pošto je tražio, i tražio, i tražio, konačno vidi 
jednog čoveka kako leži na zemlji. Pomera 
noge, ali ruke čvrsto drži raširene u vazduhu. 
I pokušava da ustane, ali ne može—zato što 
su mu ruke u vazduhu. Tako general priđe 
ovom čoveku i pita: “Šta nije u redu?” Čovek 
mu odgovori: “Prvo mi pomozi da ustanem.” 
Tako mu general pomogne da ustane. I dalje 
držeći raširene ruke, čovek mu onda kaže: 
“Moja žena uređuje našu kuću. I rekla mi je 
da kupim zavesu ove širine. A ja ne želim da 
pomeram ruke, jer ako ih budem pomerio, di-
menzije neće biti iste, pa moja žena neće biti 
nimalo zadovoljna.”

General ga je pitao: “Da li možemo sutra da se 
nađemo na gradskom trgu?” A onda je otišao da 
traži drugu budalu. Tražio je, tražio i tražio—
ali nikoga nije mogao da nađe. Konačno ugleda 
jednog čveka kako jaše na magarcu noseći ve-
liki drveni teret na glavi. Tako on priđe ovom 
čoveku i kaže mu: “Ti jašeš na magarcu. Zašto 
nosiš toliki teret na svojoj glavi?” A ovaj čovek 
mu odgovari: “Ja volim mog magarca. On mi 
toliko pomaže, a i nosi me. Nisam želeo da 
drvima dodatno opterećujem magarca, pa ih 
zato nosim na svojoj glavi.” 

General ga je pitao: “Da li možemo sutra da se 
nađemo na gradskom trgu?” Onda opet odlazi 
da traži, traži, traži, sve dok ne padne mrak. 
Onda ugleda jednog čoveka na kolenima kako 
rukama nešto traži ispod ulične svetiljke. 
Priđe ovom čoveku i pita ga: “Šta to radiš?” On 
mu odgovori: “Danas po podne bio sam sa ne-
kim prijateljima u džungli—a imam jednu lošu 
naviku. Igram se sa prstenom kada pričam. 
Dok sam se tako igrao sa prstenom, on mi 
je ispao. Zato ga sada tražim.” General ga je 
pitao: “Ako ti je ispao u džungli, zašto ga ovde 
tražiš?” Ovaj čovek je odgovorio: “U džungli 
nema svetla, a ovde ga ima. Zato ovde tražim.” 

MI SMO TE BUDALE
Evo ih. I mi ih nazivamo budalama. Mislimo 
da su smešne. A smejemo im se samo zato što 
uviđamo izvesnu sličnost. Možemo da se pre-
poznamo u njima. I mi u svojim životima hoda-
mo raširenih ruku. “To je to! Bogat sam. Imam 
sjajan posao. Imam ovo. Imam ono, i ne želim 
ništa da menjam.” A ako padneš, da li možeš 
da ustaneš? Ne. Da li treba da izdržiš patnju? 
Da. Pretrpiš bol? Da. Da li si daleko od mira? 
Da. Pa ipak kažeš: “Ne želim ništa da menjam.”
 
I ti tako koračaš kroz čitav život. “Takav je 
život. Ponekad je dobar. Ponekad nije. To je to.”

A kao što naša druga budala kaže: “Ja volim 
mog magarca. I ne želim da ga opterećujem” 
—tako i ljudi kažu: “Sve što radim jeste za 
moju porodicu. Želim da moja porodica bude 
srećna.” Iako su ovi ljudi nesrećni, oni misle da 
time što trpe nezadovoljstvo nekako pomažu 
svojoj porodici.

Oni kažu: “Ja nosim teret na mojim plećima. 
Porodica neće trpeti.” Ovo je prosto neznanje. 
Krenimo korak dalje. Ljudi kažu: “Ma šta da 
sam, ma šta da mislim, utiče samo na mene, i 
ni na koga drugog.” To nije istina. 
 
Pogledajte situaciju u svetu. Svaka država 
opravdava ubijanje. “Oh, ubijanje iz predos-
trožnosti. Pošto oni nas  mogu napasti, hajde 
prvo mi njih da napadnemo.” Ono što ti radiš 
utiče na tvoju porodicu, tvoju zemlju, tvoj 
grad, tvoju kuću. Utiče na sve, čak i na tvog 
psa, čak i na tvoju mačku! Zbog toga ti treba—
ne da veruješ, nego da znaš. 

Onda treća budala izjavi: “To što tražim nala-
zi se negde drugde, ali ja ovde tražim jer mi 
tako više odgovara.” Božansko obitava unutar 
svakog od nas, a svi traže to božansko spolja. 
Zašto? Zato što je tako zgodnije! 
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VEROVANJE ILI ZNANJE
Gde je Bog? Svi kažu: “Bog? Gde? Što je dalje 
moguće!” Dok su jedan za drugim, i jedan 
za drugim, govorili: “Bog je u tebi. U tebi!” A 
ljudi kažu: “Ovde? Nema šanse!” Zašto? Zato 
što je tako zgodnije. Ti smatraš da bi odgovor-
nost koja bi ti bila data time što u stvari znaš 
da božansko obitava u tebi, bila ogromna. “O, 
Bože! Misliš—u meni?” Ali to je istina. 

U današnje vreme čovečanstvo je uhvaćeno u 
mrežu verovanja. Sve je: “Veruj, veruj, veruj”. 
Šta se desilo sa znanjem? Koja je vrednost 
znanja? U verovanju nema nikakvog znanja; 
ali u znanju verovanje je automatski sadržano.

Kada ti se dešava nešto važno u životu, da li 
želiš da veruješ ili da znaš? To je jednostavno 
pitanje. Kada se muškarac zaljubi u ženu, da 
li taj muškarac treba samo da veruje da će se 
ona udati za njega? Ne, on je pita: “Da li hoćeš 
da se udaš za mene?” A ako ona kaže: “Veruj 
šta hoćeš”—to znači ‘ne’!

Stoga, kako mi možemo samo verovati u posto-
janje nečega što se naziva ‘mir’ koji je potre-
ban svetu? Ljudi mi kažu: “O, tako mi je drago 
što Vi radite na postizanju svetskog mira.” A ja 
im kažem: “Ne radim ja na tome.” 

Proputovao sam svet, ni sam ne znam koliko 
puta, i mogu vam reći jednu stvar. Svetu nije 
potreban mir. Nama kao ljudskim bićima potre-
ban je mir—ne vranama, ne bubašvabama. 
Ako neko bubašvabama otežava život, onda 
smo to mi. Nama je potreban mir. Po svojoj 
pravoj prirodi, mir treba da bude u našim sr-
cima, tako da ga možemo osećati svaki dan. Ne 
samo jednom—“O, da. Jednom sam osetio mir, 
godine 1922. I to je bilo to.” Ne. Ti treba svaki 
dan da osećaš mir. A gde se on nalazi? Kao 
ona naša treća budala, tražimo ga na nekom 
drugom mestu. 

SVET JE KOMEDIJA
Krajem 15. veka Kabir je napisao jednu divnu 
pesmu. U njoj ovaj pesnik kaže: “Riba je žedna u 
vodi. I zbog toga se nasmejem svaki put kada to 
čujem.” Kabir ne plače zbog ljudskog neznanja. 
Zar ne bi trebalo da plačemo? Pa, Kabir je na-
lazio da je ljudsko neznanje komično—komično 
isto onoliko koliko ona čuvena komedija u kojoj 
nosiš naočare, a raspituješ se okolo: “Da li ste 
videli moje naočare? Gde su moje naočare?” 
“Ha-ha-ha-ha. Upravo ih nosiš!” Kabir je stanje 
sveta smatrao toliko komičnim. 

Zatim on kaže: “Božansko obitava unutar 
svakog ljudskog bića, kao što miris mošusnog 
jelena obitava unutar mošusnog jelena. A 
mošusni jelen ga traži, i tužan je zato što ga ne 
nalazi.” Isto tako i mi postajemo tužni kada ne 
nalazimo ono što tražimo. 

Neki ljudi smatraju: “Bog ne postoji.” Kada 
neka žena muškarcima slomi srce, onda oni 
kažu: “Nikada se više neću zaljubiti! Prava 
ljubav ne postoji.” I žene kažu isto to: “O, ti 
muškarci! Nikada više nijednog neću pogleda-
ti!” One kažu: “Ljubav je precenjena. Ne postoji 
tako nešto kao što je prava ljubav.” Da li ste to 
već čuli? 

Sećate se priče o lisici koja je pokušavala da
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Nazivamo ih budalama.

A smejemo im se samo 
zato što vidimo izvesnu 
sličnost.







skače i skače kako bi dohvatila grožđe. A zato 
što nije mogla dohvatiti grožđe, lisica je rekla: 
“Ah, ovo grožđe je kiselo.” Ista stvar, potpuno 
isti stav, potpuno isti način razmišljanja—“Ne, 
mir nikada ne može vladati”.

Želeo bih da ti kažem da mir već postoji—u 
tebi. A isto tako znam da ti to znaš. A isto tako 
znam da ti ne znači ništa ako ga ne osećaš. Ti 
treba da znaš, bez ikakve sumnje. I to treba da 
se desi. Ne ideje i filozofije, molim vas! Stvar-
nost! Želim da ti kažem da ti kažeš ‘da’ toj 
žeđi. Ne: “Ne, ne. Ne želim da budem žedan.” 
Ja kažem: “Reci ‘da’ toj žeđi—jer će te ta žeđ 
dovesti do vode.” 

SADA
Hajde da govorimo o jednom drugom aspektu, 
koji će za neke od vas predstavljati zanimljive, 
nove vesti. Ovaj trenutak sada jeste trenutak 
u kome ti živiš. Tačka! Ti ne živiš u trenutku 
koji je upravo prošao.

Ovo sada je mesto na kome se dešava sve ono 
što se naziva postojanje. Da li ti razumeš ovo 
sada?

Koliko bi bio zadovoljan ako svaki put kada bi 
pošao kući, nikada ne bi stigao do nje? Stigao 
bi do susedove kuće, one ispred ili iza, ali ni-
kada do svoje. Koliko bi bio zadovoljan? A to 
se dešava u tvom životu. Nikada ne stižeš do 
trenutka koji se zove sada. Uvek tražiš onaj 
sledeći ili onaj prethodni.

A mir obitava u ovom sada. Božansko obitava 
u ovom sada. Ti obitavaš u ovom sada. A ako 
to tražiš negde drugde, onda dobro došao u 
svet treće budale, one koja svoj prsten traži 
pod uličnom svetiljkom.

Šta se nalazi u ovome sada? Postojanje laga-
no klizi kroz vreme. Nema bola. Nema patnje. 
Nema razmišljanja. Nema sećanja. Ništa iz 

prošlosti i ništa iz budućnosti. Mir se nalazi u 
ovom trenutku. Mir nije u budućnosti. 

Tvoje brige nastaju ili kada se prošlost 
odražava na budućnost, ili kada razmišljaš: 
“Šta će mi se dogoditi?” Kada si u trenutku 
koji se zove sada, ti znaš da si dobro. Kod kuće 
si!

ZEC I LAV
Još jedna priča. Jednog dana mali zeka se 
našao u džungli. Sasvim iznenada, jedan veliki 
lav skoči pred tog zeca. “Grrrr! Poješću te!” 

Zec kaže samom sebi: “Misli brzo, inače su ti 
zečji dani odbrojani. Ovaj lav izgleda veoma 
gladan. Poješće te.” 

Onda zec pogleda lava i kaže: “Nećeš me poje-
sti.” 

Lav pogleda zeca i kaže: “Zašto misliš da te 
neću pojesti? Ti si samo jedan mali zec. Ja sam 
lav. Gladan sam. Poješću te!”

Zec kaže: “Ne-ne-ne-ne, ne-ne-ne. Nećeš me 
pojesti, zato što sam ja jedan poseban zec. Po-
slao me je Gospodar džungle da brinem o  svim 
životinjama. Ja sam zaista njihov vladar. Ne 
možeš me pojesti.”

A lav je rekao: “Dokaži.”

Zec je rekao: “U redu. Dokazaću ti. Pođi sa 
mnom—idi iza mene, ja ću biti ispred, pa ćeš vi-
deti.” Tako ovaj zeka skakuće putem, a lav ga 
prati, i gde god se pojave, nema nikakve sum-
nje, sve životinje se razbeže! Nestanu.

Lav nije nikako mogao zamisliti da će se sve 
ove životinje razbežati, kada budu videle zeca. 
Naravno, one se nisu plašile zeke. Lava su se 
bojale. Ali je ovaj lav zaboravio ko je on. A kada 
zaboraviš ko si ti, preplave te sumnje, strah, 
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bes, bojazni, sve one stvari koje ne voliš—i u 
vezi sa kojima ništa ne možeš uraditi.

Ako želiš da pronađeš mir, mir se nalazi u 
tvom srcu, s tobom je sve vreme, 24/7—ali 
dostupan samo u trenutku koji se zove sada.

Znam da si u svom životu naučio dosta stvari. 
Ali treba još jednu stvar da naučiš: kako da 
živiš u ovom trenutku koji se zove sada. 
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Kada si u trenutku
koji se zove sada,
znaš da si dobro.

Kod kuće si!
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Jednog dana, 
dok sediš u dnevnoj sobi,
pomisliš: “Ovo nije moja kuća.”

Stoga ustaneš i izađeš iz te kuće
u potrazi za svojom kućom.
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POSTAVI PRAVO 
PITANJE

Ljudi postavljaju razna pitanja. A koja su to pitanja 
koja nas mogu dovesti do jasnijeg razumevanja toga 
šta znači biti živ?

Ovakva pitanja, kao što je: “Zašto sam živ?”, prvi put 
su se postavila pre hiljadu godina. Šta mislite, koliko 
je knjiga napisano od tada? A niko se nije pojavio sa 
odgovorom. Ljudi i dalje postavljaju isto pitanje. Po 
mom mišljenju, postoje samo dve vrste ljudi: oni koji 
su postavili to pitanje i oni koji ga  još nisu postavili. 
Pre ili kasnije, svako će se zapitati: “Šta ja radim 
ovde?”
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Mnogi ljudi postavljaju pitanja kao što je: “Gde 
je Bog?” A odgovora ima dosta. “O, pa on živi 
tamo gore.” “On živi tamo negde u oblacima; 
tamo gde je kapija zlatna; tamo gde je tempera-
tura savršena.”

Svi ti odgovori zasnivaju se na pretpostavka-
ma. Ali kada bi se postavilo pravo pitanje, 
možda bi se pojavio pravi odgovor koji nije 
neka pretpostavka, koji nije neka definicija. 
A pravo pitanje koje treba postaviti nije gde je 
Bog, nego: “Šta je ovo postojanje?” Kada bi se 
posvetio traženju odgovora na to pitanje, ot-
krio bi da Bog očigledno nije u nekim oblacima, 
nego da on obitava u tvom srcu, unutar tebe.

ZNANJE
U gradu ima mnogo saobraćajnih znakova. 
“Skreni levo”, “Skreni desno”, “Stani”, “Kre-
ni”. Tu su i svi ti semafori. Postoje čak i elek-
tronske table koje pokazuju kolika je tempera-
tura. Ali nigde ne možeš da vidiš oglasnu tablu 
na kojoj piše: “Sunce sija.” Zašto ne? Zato što je 
to isuviše očigledno.
 
Ako ne znaš kako da upravljaš avionom, a 
razgovaraš sa nekim koji isto tako ne zna, 
možete da o tome razgovarate koliko god 
hoćete. Jer jedna osoba može da kaže: “Ja mi-
slim da avion leti zato što ima rep.” A dru-

ga osoba može da kaže: “Ne, ne ne. Krilo je 
najvažniji deo aviona. Zato on ima dva krila. 
Ako jedno otpadne, tu je i dalje drugo. Ali avion 
ima samo jedan rep, tako da on ne može biti 
veoma važan deo. Ako rep otpadne, ništa se 
neće desiti. Zar ne?” 

Šta bi pomoglo u ovakvom razgovoru? Postoji 
samo jedna stvar koja bi ikako mogla da po-
mogne: neko ko zna kako avion leti. Jer ova-
kav razgovor nema ni glavu, ni rep, ni ideje, 
ni značenje, ni početak, a zaista nema ni kraj. 
Beskrajan je kao i sama glupost.

A znanje sve to menja. U jednom trenu. Neko 
ko zna mogao bi da im kaže: “Da i ne. Avion 
ima samo jedan rep, ali mu je potreban ceo, jer 
on kontroliše pravac tako da ne dođe do toga 
da avion kruži i pada, što se zove kovit. I avi-
on u stvari nema dva krila, levo i desno. To je 
samo jedno krilo koje se nalazi sa obe strane 
trupa aviona. I celo krilo je potrebno da bi se 
izborilo sa gravitacijom, jer stvara vazdušni 
pritisak.” Kraj razgovora.  
 
Mi nastojimo da pretpostavkama dokučimo 
upravo one stvari čija inspiracija potiče iz nas. 
Odredili smo šta je dobro; odredili smo šta je 
loše. Kada se stvari odvijaju onako kako ja 
želim, to je dobro. Kada se stvari ne odvijaju 
onako kako ja želim, to je loše. 

KARMA
Odredili smo šta znači biti srećan a šta znači 
biti nesrećan. Ljudi kažu: “Treba da imaš ovo, 
treba da imaš ono, da bi bio srećan.” A kada 
ljudi nabave sve te stvari a i dalje nisu srećni, 
onda pitaju: “Šta se desilo?” 

Neki ljudi kažu: “Mora da je to zbog karme.” 
Karma je jedan divan način da sve objasnimo. 
Znaš zašto? Zato što je to razgovor između 
dve osobe koje nemaju pojma o čemu pričaju. 
Ni najmanje! 
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Da li se život desio ranije?
Da li je to uopšte bitno?

Da li će se ponovo desiti?
Da li je to uopšte bitno?



Dakle, kako ja mogu tako nešto da kažem? Vi 
znate gde sam ja rođen? Rođen sam u Indiji. 
A u Indiji, ma kuda da idem, ljudi očekuju od 
mene da podržim ovu ideju o karmi. A ja je 
ne podržavam! Zato što mi je rečeno da sam 
u prošlom životu bio car. A to meni ništa ne 
znači. Ne mogu da odem u banku i da kažem: 
“Vi znate ko sam ja? Dajte mi sav novac koji 
imate i nemojte očekivati da vam ga vratim, 
jer sam ja car.”
 
Ne mogu da odem u Luksor u Egiptu i da 
kažem: “Ja sam nekada bio faraon. Sve ovo je 
moje. Ispraznite ove palate, useljavam se.” Ne 
mogu da odem u Kinu i da kažem: “Ja sam bio 
car. Sada ću boraviti ovde, u Carskoj palati.” 
Vrlo brzo bi me strpali u zatvor.

PRISUTAN!
Ja govorim o važnosti daha a mnogi ljudi to 
ne shvataju. Smatram da je to velika šteta, 
jer ako bi razumeo, tebi bi to koristilo. U čemu 
je važnost daha? Dah je blagoslov koji dolazi 
i omogućava proces odvijanja života. Šta je 
život? Tvoje prisustvo na ovoj divnoj planeti. 
Tvoje prisustvo, to je život. 

Kako možeš biti odsutan? Ako ovo ne razumeš, 
to znači da jesi odsutan! Da li se ovaj život 
desio ranije? Da li je bitno? Da li je to uopšte 
bitno? Da li će se ponovo desiti? Da li je to 
uopšte bitno?

Kada si išao u školu, nastavnik te je prozivao 
da bi video da li si prisutan na času. A kada bi 
ti čuo svoje ime, rekao bi: “Prisutan!”

Ja osećam to prozivanje svaki dan kada se 
probudim. I u tom prozivanju, ja želim da 
kažem: “Ovde sam! Da, ja sam danas prisutan. 
Ne znam kako se to desilo, ali ovde sam. I bitno 
mi je to što sam danas ovde. Meni je to bitno!”

Jer ja znam i to da je nekada davno odgovor na 

to pitanje bio: “Odsutan.” Ja nisam bio ovde. A 
isto tako znam da će jednog dana odgovor na 
to pitanje biti: “Odsutan.”

ZADOVOLJSTVO
U mom životu današnji dan predstavlja ono 
što je stvarno moje. Tako bi ti mogao da kažeš: 
“Ali ja danas ne mogu uraditi sve ono što želim. 
Šta ako poželim da odem na neko lepo mesto 
na obali mora sa nekom divnom plažom, a 
možda nemam dovoljno novca? Možda nemam 
dovoljno vremena?” 

Da, možda postoje stvari koje ne možeš ura-
diti danas, ili sutra ili nikada. Ali postoji nešto 
što možeš postići danas i sutra, i prekosutra i 
nakosutra, i svaki dan do kraja života, ono u 
čemu te ni društvo ni tvoji prijatelji, ni narod, 
ni vlade, ni materijalna sredstva nikada ne 
mogu sprečiti. Znaš šta je to? Da budeš zado-
voljan.

Danas možeš biti zadovoljan i niko te tog zado-
voljstva ne može lišiti. Svi oni koji osećaju da 
su žrtve ovog sveta, trebalo bi da zapamte ovo. 
Niko ti ne može ukrasti tvoje zadovoljstvo. 
Samo ga ti možeš napustiti. Niko drugi ti ne 
može oduzeti radost u tvom srcu. Niko.

U Americi se prikazuje izvesna televizijska 
emisija. Gledao sam je jednom i pomislio kako 
je neverovatno zanimljiva. Zove se—znate 
ono veliko čudovište, guštera Godzillu? A ova 
emisija se zove Bridezilla. Slikovito opisuje 
sve te mlade koje se venčavaju kao užasne 
neveste. Na dan svog venčanja, one su najne-
zadovoljnije osobe na svetu!

U toj emisiji sve kreće naopako. Prava pro-
past. Buduće supruge nisu koncentrisane na 
sklapanje braka. Misle na tortu. Misle na foto-
grafije. Misle na muziku. A suprug jadničak 
samo što ne kaže: “Šta ja radim?” Vidiš—ili 
čuješ—to oklevanje kada nastupi onaj poseban 
trenutak: “Da li uzimaš ovog ili ovu...” 
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Recept za sigurnu propast jeste usmeravanje 
pažnje na sve ostalo a ne na ono na šta bi tre-
balo. Kada voziš na putu, a pažnja ti je usme-
rena na stereo sistem ili mobilni telefon, a ne 
na put, na saobraćaj, na prepreke, šta će se 
desiti? Nesreća. 

Zar se to ne dešava i u našem životu, kada ne 
obraćamo pažnju na ono na šta bi trebalo da je 
obraćamo?

Na šta bi trebalo da obraćaš pažnju? Na one 
stvari koje su tebi važne. A koje stvari su 
tebi važne? Sada se vraćamo na postavljanje 
pravog pitanja. Ako postaviš pravo pitanje, 
dobićeš odgovor koji će ukloniti sumnju; koji 
će ukloniti zbunjenost, tako da će ti biti jasno. 
Ako postaviš pogrešno pitanje, dobićeš odgo-
vor koji ne vredi ni saslušati. A kako će takav 
odgovor delovati na tebe? Samo će povećati 
tvoju zbunjenost. Tako da ćeš imati još jedno 
pitanje, i još jedno pitanje, i još jedno pitanje.

Kada neka osoba umre, našminkaju je da bi 
izgledala dobro. U stvari, stave toliko šminke 
da preminuli zaista izgledaju kao da su zdra-
vi. Crvene usne, divan ten, čak i šišanje ako 
je potrebno. Onda ih lepo obuku, ponekad u 
smoking, sa leptir-mašnom, u košulju, odelo.

MIR NIJE SLIKA
Tako da je sada preminuli kao prava slika i pri-
lika zdravlja. Mislite da će ustati i prošetati? 
Pa, izgleda zdravo. Ljudi čak i kažu: “Izgleda 
kao da spava.” Šta to uopšte nije u redu s tom 
osobom? 
 
Jedna stvar uopšte nije u redu s tom oso-
bom: ona više nije živa! Neće je povratiti u 
život našminkan zdrav izgled. Voleo bih da 
je to rešenje. Onda nam ne bi trebale bolnice. 
Bolesni ste? Nema problema. Samo ćemo vas 
našminkati i bićete kao zdravi. 

A ljudi upravo to rade. U suštini, samo se 
šminkaju. Stavi malo šminke ovde, stavi malo 
šminke tamo, pusti lepu dugu kosu i smeši se. 
I onda si ‘čovek koji je pronašao mir’!

Neki ljudi kažu: “Zaustavite sve ratove i sve 
će biti u redu.” To je kao šminkanje mrtvaca. 
Postoji nešto što je prouzrokovalo rat. Ako to 
nije u miru, rat će se ponavljati iznova, i izno-
va, i iznova.

Neki ljudi poistovećuju mir sa tišinom. A za-
misli da letiš u avionu i da se on iznenada sruši 
usred pustinje Sahare. Nema preživelih, avion 
je uništen. Samo si ti ostao živ. I zaista je tiho. 
Nema nikog da pravi buku. Na stotine milja 
oko tebe nema čak ni kamile.
  
Da li bi zaista rekao: “Oh, tako je mirno?” 
Ne. Pitao bi se kako ćeš preživeti sledećih 
pet minuta. “Svi su poginuli! O, Bože, kakva 
vrućina! Gde je voda?” Tiho je. Zar nije mirno? 
Ne. Mir je mnogo više od tišine. Mnogo, mnogo 
više. 

Ljudi idu da posmatraju zalazak sunca. “Oh, 
ovo je tako smirujuće.” Stalno slušam kako 
ljudi to govore. I ne moram da kažem: “Ali nije. 
Nije.” Oni očigledno vole zalazak sunca, pa do-
bro. Neka onda uživaju u njemu. 

Međutim, mir je stanje ravnoteže. Ne stanje 
uznemirenosti, nego uravnoteženosti. Stanje 
jasnosti, a ne zbunjenosti. Postoji jedno ra-
zumevanje, a ne sumnja. Tada razumeš i 
nemaš pitanja. Zato što si to osetio. Samo onda 
možeš da kažeš: “Da, pronašao sam mir!” Zato 
što si ga osetio.

I mir nije nešto što osetiš samo jednom u životu 
i onda kažeš: “To mi je dovoljno!” Da li možeš 
zamisliti da je to pravilo? Okusio bi testeninu 
jednom u životu, i to bi bilo to! Ne bi trebalo da
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opet jedeš? Ne. Mi ne samo da moramo svaki 
dan da se hranimo nego i spremamo ukusnu 
hranu tako da možemo uživati u njoj.

PROCES SAZNAVANJA
Viđao sam najbolje kuvare. Oni kuvaju, kuva-
ju, kuvaju, a onda probaju. Mislim da to nije 
neka higijenska navika, ali oni ponekad umoče 
prst u ono što spremaju a onda ga stave u usta. 

Taj jedan ukus potvrđuje sve ono što je kuvar 
pripremao. Nema potrebe da se postavljaju 
pitanja. Nema potrebe da se diskutuje. Nema 
potrebe da se odlučuje. Nema potrebe da se 
potraži u pomoćnoj literaturi. Ništa od toga. 
Probaj, i proverićeš ukus.

Ovaj proces se zove saznavanje. Viđao si 
ljude kako se penju na merdevine. Uhvate 
merdevine, prodrmaju ih, uvere se da su sta-
bilne. Zar oni ne mogu da vide da su stabilne? 
Ne. Vide da su tu. Ali u to da li su one stabilne 
ili ne, uveriće se dodirom. 

Zašto si živ? Odgovor nikada nećeš pronaći u 
rečima. Ali to možeš osetiti.

LJUDSKA SITUACIJA
Ljudi se jednog dana nađu u situaciji da, sedeći 
u dnevnoj sobi, pomisle: “Ovo nije moja kuća.” 

Stoga ustaneš i izađeš iz te kuće u potrazi za 
svojom kućom.

Tražiš i tražiš i tražiš. A ima ljudi koji će te 
pitati: “Kako izgleda tvoja kuća?” A ti kažeš: 
“Ima krov, ima prozore, ima vrata.” O, da, ali i 
sve druge kuće to imaju.

Samo je mali broj onih koji će ti reći: “Ti jesi bio 
u svojoj kući. Vrati se tamo odakle si došao!” 
Za tako nešto potrebno je da znaš; za tako 
nešto potrebno je da ti bude jasno. A nije baš 
svakom toliko jasno. 

Oni koji tragaju treba jedno da shvate: želja za 
mirom dolazi iznutra, kao što i ostvarenje te 
želje za mirom leži unutra. Potreba za srećom 
dolazi iznutra, kao što i zadovoljenje te potrebe 
za srećom leži unutra, ne spolja.
 
Ako ti sve tražiš spolja, uključujući svoj mir i 
svoju sreću, razočaraćeš se, jer se oni ne na-
laze spolja. Stoga pitanje postaje: da li ti želiš 
da se okreneš unutra?

Kada se budeš okrenuo unutra, pronaći ćeš 
odgovor, i taj odgovor pojaviće se kao osećaj. 
Osetićeš šta radiš ovde. Kada jednom budeš 
doživeo tu radost, postaće ti jasno zašto si 
ovde. Kada jednom budeš doživeo taj mir, 
postaće ti sasvim jasno zašto si živ. 
 
Postavi pravo pitanje. Dobićeš pravi odgovor.
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Kada jednom budeš doživeo
tu radost i taj mir, postaće ti 
jasno zašto si živ.



Nekada davno jednostavnost
je odletela iz tvojih ruku.

I život ti je postao
neverovatno komplikovan.
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MALA PTICA ZVANA 
JEDNOSTAVNOST

Mi smo sebi neverovatno iskomplikovali život. 
Imamo vremena, ali samo za druge ljude, za 
druge stvari. Stalno se pitamo: “Kada će se ovo 
dogoditi?” i “Kada će se ono dogoditi?” A trebalo 
bi da imaš vremena za sebe. To je tvoj život. To je 
tvoje postojanje. 
 
Stvari su se toliko iskomplikovale da svi pokušavaju 
da nađu rešenje za svoje probleme. U suštini, sve 
knjige, sve vlade, svi gurui sveta, govore isto: 
“Dozvoli da ti ponudim rešenje za tvoj problem.” 
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Svi ti astrolozi i panditi u Indiji tvrde ovakve 
stvari: “Imaš taj problem, zato što si rođen u 
subotu.” Čekaj malo. To nije kao da si ti birao 
dan kada ćeš se roditi, dok si bio u stomaku 
svoje majke. Ali oni tako nešto izjavljuju.

Svako bi želeo da zna kako da reši svoje pro-
bleme. Niko ne želi da zna zašto ima pro-
bleme. Ali ja mislim da bi trebalo da se zapi-
tam: “Zašto ja imam ove probleme? Koji je ra-
zlog? Da li tako treba da bude? Da li je u tome 
smisao života?” Ima ljudi koji smatraju da je 
smisao života u tome da dođu na ovaj svet i 
da pate. Ali čak i ti ljudi ne vole patnju i isto 
tako traže neko rešenje. A zašto mi imamo sve 
svoje probleme? 

DODAJTE JEDNOSTAVNOST…
Zato što mi više ne razumemo značenje jed-
nostavnosti. Jednostavnost nam ništa ne 

znači. Ali dodajte jednostavnost ljubavi, i lju-
bav postaje čista. Nije više komplikovana. Ne 
gradi se više na: “Ti uradi ovo, a ja ću uraditi 
ono.” Kada su tu ljubav i jednostavnost, onda 
odjednom imaš nešto što možeš osetiti, nešto 
u čemu možeš uživati, nešto što ti dotiče srce.

Uzmite Boga, uzmite jednostavnost. Kada spo-
jite te dve stvari, šta dobijate? Čistu ljubav. Ne 
religiju. Zato što ja znam mog tvorca. Osećam 
mog tvorca u mom srcu. Nema nikakvih kon-
cepata. Nema nikakvih ideja. Raj i pakao ne 
igraju nikakvu ulogu. Jer ti jesi u raju! 
  
To znači biti prisutan, da sve ostalo—sve ideje, 
svi koncepti—nestaje. Pretvara se u trenutak 
koji večno traje. I samo to postoji. Jedino što 
ostaje jeste unutrašnji osećaj.

Dakle, čemu još možemo dodati jednostavnost? 
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Dodajte jednostavnost životu, i više ništa ni-
je komplikovano. Nema ničega što treba da 
uradiš. Samo treba da budeš. Da budeš živ, da 
budeš u tom trenutku. Da budeš u dahu. Dah je 
čudo koje se dešava u tvom životu, i samo je to 
bitno. Više ne postoji sutra, više ne postoji juče. 
Nema nikakvih vezanosti. Nema nikakvih 
koncepata. Nema nikakvih ideja. Postoji samo 
jednostavnost života. 

Čemu još možemo dodati jednostavnost? Ako 
dodaš jednostavnost razumevanju, onda ćeš 
razumeti ono najvažnije. A najvažnije je ono 
što obitava u tebi.

Ima ljudi koji veruju da je Bog za šest dana 
stvorio Zemlju. Sedmog dana je rekao: “Oh, 
umorio sam se.” I onda se odmorio. Izvinite. 
Razmislite malo. Zemlja je još u procesu stva-
ranja. Taj proces i dalje traje. 

Svemir je još u procesu stvaranja. Uništava se 
i ponovo stvara, uništava se i ponovo stvara, 
uništava se i ponovo stvara. Ko se odmara? 
Kako je moguće da se Bog odmarao sedmog 
dana? Svako normalan bi razumeo da to nije 
moguće. Ali mi verujemo i verujemo, i ve-
rujemo, i stičemo razumevanje svega ostalog 
osim ispoljavanja te sile koja je u nama.  

Unesi jednostavnost u svoje razumevanje, i 
odjednom ćeš razumeti ono najdivnije, naj-
vrednije dešavanje: dolazak i odlazak daha.

Zašto imaš svoje probleme? Razlog je taj što si, 
nekada davno, dopustio da ti iz ruku pobegne 
i odleti ta mala ptica zvana jednostavnost. A 
kada je ona odletela, život ti je postao neve-
rovatno komplikovan. 

I otkada vam se život iskomplikovao, stalno 
pokušavate da smislite način kako da vam 
on ponovo bude jednostavan. A bez te ptice u 
rukama, one koja se zove jednostavnost, život 

vam neće postati jednostavan. Stvari će se sve 
više i više, i još više komplikovati. 

A onda, kada se u jednom trenutku budete 
osvrnuli na svoj život, zapitaćete se: “Šta se 
dogodilo?” Pokušavaćete da nađete razloge. 
Pokušavaćete da tražite, pokušavaćete da 
saznate. Svuda na svetu, svi pokušavaju da 
saznaju šta se desilo.

U tom šta, nećete pronaći nijedan odgovor. 
Odgovore ćete pronaći unutar sebe.

ZADOVOLJSTVO ILI OBAVEZE?
Da li se ti budiš kada se dovoljno naspavaš ili 
navijaš sat da te probudi? Kada se probudiš, 
na šta prvo pomisliš? Da li na nešto u vezi sa 
tvojim obavezama? Ili na nešto što se odnosi na 
zadovoljstvo? To je dobro pitanje. Obaveze ili 
zadovoljstvo? Kao ljudsko biće, imaš taj deo u 
sebi koji želi zadovoljstvo. A ako prvo pomisliš 
na svoje obaveze, onda ostaješ praznih ruku. 
I napustićeš ovaj život praznih ruku. Zašto? 
Zato što obavezama nema nikad kraja.

To je propala stvar. Uvek će postojati još nešto 
što treba uraditi. Još nešto što treba uraditi. 
Još nešto što treba uraditi. Ljude koji leže na 
samrtnoj postelji najviše brine: spisak stvari 
koje nisu urađene. Ali ako je tvoj cilj postizanje 
zadovoljstva, onda ćeš biti ispunjen. Onda će ti 
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U suštini svi gurui 
sveta govore isto:

“Dozvoli da ti ponudim 
rešenje za tvoj problem.”
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život biti drugačiji. Onda ćeš doživeti sreću, ne 
zbunjenost. Ne natezanje, ne sukob. Ne odsu-
stvo, nego prisustvo.

Uživaj. Svaki dan. Osećaj zahvalnost. A kada 
jednom budeš osetio tu zahvalnost, oseti i 
kako se dobro osećaš kada imaš tu zahvalnost.

Tvoji roditelji učili su te da kažeš: “Hvala.” A 
kada si to govorio, nisi osećao neku posebnu 
zahvalnost, zar ne? Ali kada je srce stvarno is-
punjeno, osećaš pravu zahvalnost. I to je jedan 
tako božanstveni osećaj. Povezan si.

Spoznaj u svom životu. Smisao i svrha tvog 
života ne treba da potiču od odštampane stra-
nice, nego bi trebalo da poteknu iz dubine tvoje 
duše. Tu je najmudriji od najmudrijih položio 
knjigu tvog srca.

ŠTA SE DESILO SA CARSTVOM NEBESKIM?
Nikakvi sukobi i nikakvi ratovi ne mogu posto-
jati kada se čita knjiga napisana na strani-
cama srca. Svaka religija ima jednu knjigu 
koja kaže: “Ovo je Reč Božja.” Da li je onda Bog 
pokušavao da započne sukob? Da stvori nešto 
što će biti dato ljudima da oni po svojoj volji 
preuređuju i menjaju?

Šta se desilo sa mirom? Šta se desilo sa 
osećajem ispunjenja? Šta se desilo sa onim: 
“Carstvo nebesko je u nama?” Zašto svi po-
kušavaju da organizuju autobuski prevoz do 
nekog drugog raja, kada je onaj koji ti tražiš u 
tebi? “Otvori oči i videćeš.” “Kucaj i otvoriće ti 
se.” O tome niko ne govori.

Ja govorim o tome. Jer ja to znam. Zato ja obi-
lazim razna mesta i pitam ljude: “Šta radite? 
Zašto se upuštate u sve te druge stvari kada 
stvarnost pleše unutar vas? Zašto se upuštate 
u sve te ideje, kada ono što tražite obitava 
upravo unutar vas? Zašto?”

Sve ostalo je postalo izgovor da ne obratite 
pažnju na stvarnost koja je tako divna. Svi se 
plaše istine. Ali istina nije zastrašujuća, istina 
je divna.

NAJVIŠA IGRA
Ko smo mi? Svi smo mi isti. Kako to onda da 
smo se odjednom upustili u razlike po boji kože, 
po jeziku? Po izjavama: “Ovo je tvoja zemlja, 
ovo je moja zemlja.” Odakle je to poteklo?

Nalazim se u Barseloni i primam telefonski 
poziv iz Indije. “Znaš šta!!” Rekao sam: “Šta?” 
“Indija je osvojila Svetski kup u kriketu!!!” 
Rekao sam: “Dobro.” Nisam ja igrao kriket. 
Neće meni pripasti zasluga. U čemu su oni po-
bedili? U nekoj beznačajnoj igri koju su sami 
izmislili i za koju su sami odredili pravila. Pri-
premali su se za nju i pobedili su.

Ko je pobedio? Ljudska bića su pobedila. “Ne. 
Moja zemlja je pobedila!” A kada izgube: “Ha, 
ha, ha, ha.” Neozbiljno. Zabavno da. Ali neozbi-
ljno.

Stoga, hajde da razgovaramo o najvišoj igri. 
U toj najvišoj igri, ti si igrač. Svet je stadijum. 
Sada igraj. Nema pravila. Nema igre. Šta ćeš ti 
odigrati? Bilo je mnogo, mnogo predloga. Neki 
su predlagali: “Igraj ovo”, neki su predlagali: 
“Igraj ono”, ali je bilo i onih koji su rekli: “Igraj 
igru zadovoljstva. Igraj igru ispunjenja. Igraj 
igru stvarnosti. I pobedi!” To je Kabir rekao. 
To je Buda rekao. 

Da su ljudi toliko oduševljeni mirom kao što 
su oduševljeni nekom fudbalskom utakmicom, 
ovaj svet bi bio drugačiji. Ljudi ne bi bili toliko 
gladni. Postojala bi uljudnost. Postojalo bi ra-
zumevanje. Ali njih ne uzbuđuje mir, uzbuđuje 
ih fudbal. U Indiji—ako ne igraju fudbal, igraju 
kriket. U Americi, ako ne igraju fudbal, igraju 
bejzbol. 
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Jedan glas tiho kaže: “Umesto da igraš na 
loptu, igraj na mir.” Umesto da viče: “Igraj na 
loptu!”, taj glas kaže: “Igraj na zadovoljstvo. 
Budi zadovoljan.”

To je mala promena u načinu razmišljanja. Ali 
ima ogroman značaj za ljudski život.

Zašto se upuštaš u sve te 
ideje, kada ono što tražiš 
obitava upravo u tebi?
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Ovo ljudsko telo je jedna kutija,
i u toj kutiji nalazi se božansko.



37

ŠTA JE U KUTIJI?
Ako bi stavio 40-to karatni dijamant u neku kutiju, 
šta misliš kako bi se to odrazilo na tu kutiju? Ako 
znaš da se u njoj nalazi 40-to karatni dijamant, da li bi 
prema njoj postupao isto kao prema bilo kojoj drugoj 
kutiji? Ako to ne znaš, sasvim je moguće da bi postu-
pao prema njoj kao prema bilo kojoj drugoj kutiji, jer 
ćeš posmatrati samo njenu spoljašnjost i videti koje 
je boje i kako je ukrašena, tako da ćeš reći: “Ništa po-
sebno. Ima mnogo takvih kutija.”

Ali ako znaš da se u toj kutiji nalazi najvredniji dija-
mant na svetu, odjednom, to više nije neka obična ku-
tija. To je jedna veoma dragocena kutija. I postupaćeš 
s njom imajući to u vidu. 
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Za sve nas—naše telo je kao neka kutija. A na 
ovoj planeti ima preko šest milijardi kutija. 
Koja je onda vrednost takve kutije?

Pre dva dana bio je rođendan mojoj ćerki. 
Otišao sam u jednu veliku robnu kuću da joj 
kupim poklon. Ulazim, i vidim sve te ljude. Oni 
vide mene kao što ja vidim njih, ali ne kažu: 
“Zdravo” ili bilo šta drugo. Oni žele da idu 
tamo kuda su pošli, a i ja samo želim da idem 
tamo kuda sam pošao. Zato što su to samo ku-
tije, još jedna kutija iz Madrida, još jedna ku-
tija iz Barselone. Vidiš neku kutiju koja nosi 
sari, pomisliš, kutija iz Indije. Vidiš nekog sa 
isečenim farmerkama, širokim pantalonama, 
čudnim cipelama, pomisliš, kutija iz Amerike, 
onda mlade kutije, stare kutije. Ponekad, neka 
lepša kutija, ili: “To je bila lepa kutija.” Mi to 
tako posmatramo. Svaki dan!

SADRŽINA
Želeo bih da govorim o sadržini ‘ljudske ku-
tije’, a onda vi procenite da li je njen sadržaj 
može učiniti dragocenom.

Sadržaj koji je smešten u ovu ljudsku ku-
tiju jeste ono božansko. Šta je to božansko? 
Božansko je lepota koja je bila, jeste i koja će 
biti. To je ona sila koja održava sve stvoreno. 
Koja od praha stvara neverovatne stvari—i 
ponovo ih pretvara u prah. Nazivati je moć-
nom silom, ili čak svemoćnom, umanjilo bi 
njenu veličinu, koja je tolika da je uopšte ne 
može pojmiti nijedan ljudski um.

Ponekad odlazimo u restoran i kada nas neko 
pita kakva je bila hrana, mi kažemo: “O, toga 
nema na kugli zemaljskoj.” A po meni postoji 
samo šačica ljudi—astronauta—koji mogu da 
kažu: “To je vanzemaljski.” A šta su oni jeli 
tamo? Nešto što nije bilo sveže. Ali ljudi govore 
stvari poput: “Vanzemaljski.” “O, bilo je neza-
mislivo.” 

Sveti spisi napisani pre mnogo hiljada godina 
kažu da je samo božansko nezamislivo. Sve 
drugo se može zamisliti. A to božansko je unu-
tar tebe. 

Biti živ u ograničenom vremenu zove se posto-
janje. Ja postojim. Ti postojiš. Ali pitanje je: Da 
li mi znamo da to božansko obitava u ovoj ku-
tiji?

Prava reč je znanje—ne verovanje—znanje. 
Kako znaš? Kako bilo šta znaš? Da znaš, treba 
da budeš svestan, a da ne znaš, treba da budeš 
nesvestan.

Ovo ljudsko telo je jedna kutija, i u toj kutiji na-
lazi se božansko—ne Deda Mraz. To je velika ra-
zlika, jer Deda Mraz ispunjava želje mališana. 
Božansko nije na tom nivou. Pa ipak, mnogi od 
nas gledaju na božansko kao na Deda Mraza. 
Deda Mraz nije božansko. Zašto? Zato što 
Deda Mraz mora da dođe i da ode. Samo ono 
božansko ne može da dođe i da ode. Kako bi 
moglo? Odakle će božansko doći? Ono je svuda. 
Kuda će otići? Nikuda, ono nema kuda da ode. 
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Vidiš neku kutiju koja
nosi sari, pomisliš, kutija

iz Indije.
Vidiš nekog sa isečenim

farmerkama,
širokim pantalonama,

čudnim cipelama,
pomisliš, kutija iz

Amerike.
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Dakle, to je božansko. Naše postojanje je tra-
janje ovde, ograničeno vremenom. Postojimo. 
A tu se pojavljuju dve mogućnosti: znanje i ne-
znanje. Neznanje? Ova kutija je samo još jedna 
usred svih drugih koje su ovde. Znanje će sve 
promeniti u smislu pažnje, postupanja, vred-
nosti, poštovanja koje bi ova kutija zasluživala. 
Ne zbog nje same, nego zbog onoga što se na-
lazi u njoj. 

MISLI, MISLI, MISLI
Neznanje ti donosi sumnju. Sumnja ti donosi 
nemir. Znanje ti donosi mir. Mir nije na vrhu 
neke planine. Sigurno ne! Mada neki ljudi to 
misle. Ključna reč je misle! Da li ova kutija 
misli? O, da. Ova kutija misli i misli i misli. 
Jednog dana ova kutija pomisli: “Sjajna sam.” 
Drugog dana ova kutija pomisli: “Nisam tako 
sjajna.” Jednog dana ova kutija pomisli: “Na 
samom vrhu sveta sam.” Drugog dana ova ku-
tija pomisli: “Čitav svet mi se srušio.” Jednog 
dana ova kutija pomisli: “Sve je onako kako ja 
želim.” Drugog dana ova kutija pomisli: “Sve 
je onako kako drugi žele—niko ne radi ono što 
ja želim.”

Ali zašto ova kutija tako mnogo razmišlja? 
Pogledaš neke ljude, pogledaš im lica, a onda 
posmatraš kako oni tebe posmatraju. Osmeh 
je u redu. Ozbiljno lice nije u redu, a okretanje 
glave je veoma loše. A ova kutija čak želi da 
zna šta drugi ljudi misle. Preplavljena misli-
ma, kutija želi da zna: “Šta ti misliš?” A kutiju 
fascinira kada joj neko kaže: “Ja znam šta ti 
misliš.” Kutija kaže: “Ah! Ti znaš šta ja mislim. 
Mora da si prosvetljen.” 

Svi samo misle i misle i misle. Odemo kod dok-
tora, i on nam kaže: “Znate šta ja mislim?” I 
sve što mi možemo da kažemo: “Nadam se da 
ne mislite isto što ja mislim.” Kada vas mili-
cioner zaustavi, kaže vam: “Prebrzo ste vozi-
li.” Vi kažete: “Znate šta sam ja mislio? Da ćete 
me možda ovog puta pustiti.” To je igra misli.

A za onu osobu koja nam je draga, tu je di-
van restoran, divan obrok, držanje voljene 
za ruku. Tako je pre braka. Držiš je za ruku, 
a onda kažeš: “Pa, o čemu razmišljaš?” Mi 
razmišljamo i razmišljamo i razmišljamo. A 
naši svetski lideri stanu iza mikrofona, u svoj 
svojoj veličini. I kažu: “Znate šta ja mislim?” 
A mi njima kažemo: “Nadam se da mislite isto 
što ja mislim.”

Kada naručiš jelo u restoranu i konobar ti 
kaže: “Znate šta sam mislio?” , ti kažeš: “Ne 
želim da znam šta si mislio. Samo mi donesi 
ono što sam naručio.”

Dakle, evo nas ovde—okruženi mislima, mi--
slima, mislima. Šta bi moglo taj proces raz-
mišljanja učiniti sasvim suvišnim? Znanje! 
Kada znaš, ne moraš da razmišljaš, zato 
što znaš. Ali zato što ne znamo, mi mi-
slimo i mislimo i mislimo – sve dok bukvalno 
ne poplavimo—dok ne legnemo u mrtvački 
kovčeg—poplaveli. A neko nam priđe i kaže: 
“Znaš šta sam mislio?” Ti ne znaš. Ova ku-
tija ne pokazuje uvek ono o čemu razmišlja.

POŠTOVANJE POSTOJANJA
Ja govorim o znanju. To ne znači da ti moraš 
prestati da razmišljaš. Ali kada znaš, ti imaš 
taj luksuz da razmišljaš o onome o čemu ti 
želiš. Zato što je sposobnost razmišljanja Božji 
dar tebi; a ono o čemu razmišljaš jeste tvoj 
poklon samom sebi. Ako ne znaš, uhvaćen si u 
mrežu sumnji, i izgleda da ti ništa ne uspeva. 
Ti kažeš: “Ja ulažem napor. Kuda ovo vodi? 
Kako će se ovo završiti?” Odgovor leži u zna-
nju da je već postignuta ona najneverovatnija 
stvar koja se može postići. Ti si živ!

Dakle, o čemu ti razmišljaš? Šta znaš? Da li 
si živ, i stvarno svestan da božansko obitava 
unutar tebe? Ako jesi, ti bi bio ona kutija koja 
bi rekla: “Učiniću sve iz poštovanja prema tom 
dijamantu koji je unutar mene i biću savršen 



koliko god mogu. Bez prašine, bez ijedne mrlje, 
što čistiji, što sjajniji, što više u miru.” 

Tako je kada poštuješ božansko. Ne plakat na 
zidu. Ne rečenica, ne molitva, ne reč. Ne glagol, 
ne imenica, ne poslovica, ne prilog—nego 
stvarno poštovanje postojanja.

Znam da se u mislima boriš sa svakom reči 
koju kažem. Pa ipak, u svom srcu, nemaš ni-
kakav problem s njima. Srce razume. Ono 
ne nalazi da je to nešto novo, niti jedinst-
veno, niti nemoguće, nego uživa—ne u mi-
slima, nego u znanju. Odgovor koji dolazi iz 
srca glasi: “Tako je!” Ali tvoj razum kaže: “Da 
malo razmislim o tome.”

Ima mnogo toga da se nauči iz knjiga, ima mno-
go toga da se sazna od nauke, ima mnogo toga 
da se uči u svetu. Mnogo. A ima mnogo toga 
da se nauči iz razumevanja. Ima mnogo toga 
da se nauči od saznanja sadržaja ove kutije. 
Zato što je, s jedne strane, ono o čemu ja govo-
rim neverovatno jednostavno—jer je to već tu. 
Hoću da kažem, ja ne govorim o tome kako da 
udahnemo božansko u tebe. Božansko je već u 
tebi. 

Za neke ljude ova kutija predstavlja stvarnost; 
za neke druge ljude, ono što je u kutiji pred-
stavlja stvarnost. Oni poštuju ovu kutiju ne 
zbog nje same. Koliko ljudi poštuje ovu kutiju 
zbog nje same, zbog toga kako izgleda? A kada 
kutija više ne izgleda dobro? “Uh!” A kutija će 
se sigurno promeniti. Takva je priroda kutije. 
Ti se menjaš svaki dan.

PROMENA
Ta promena počinje jedva primetno, kao što 
ti svaki dan otpadne po neka vlas. Čak i ako 
imaš bujnu kosu, jedna vlas otpadne; druga ot-
padne. Koža se odbacuje, ćelije se regenerišu, 
ćelije odumiru. Na jednom neverovatno malom 
nivou, stalno se menjaš. Tebi se to ne sviđa. Ne 
sviđa ti se ono neizbežno. 

Mnogi mladi ljudi misle: “Čekam na promenu 
poslednjih 10 godina. Još nemam bradu, 
nemam ovo, nemam ono.” Strpljenja. Dolazi 
važan period, a onda počne rat, a nikada pre-
poznavanje, nikada razumevanje da se vred-
nost ove kutije može izmeriti samo prepozna-
vanjem njenog sadržaja, tako što će se saznati 
ono što se nalazi u njoj.

Za mene je to tako jednostavno. To je sve što 
treba da znaš, a može sve promeniti. 

Kada znaš, onda počinje da se javlja istinsko 
oduševljenje time što si živ. Postaješ svestan. 

Ne prolaženja vremena, nego vrednosti posto-
janja. Jer, seti se šta je postojanje; to je život 
ograničen vremena. 

Da li mi svi jedemo istu hranu? Ne. Da li 
živimo u istim kućama? Ne. Da li volimo iste 
boje? Ne. Da li volimo da slušamo istu miziku? 
Sigurno ne. Da li izgledamo isto? Svakako ne, 
volimo sasvim različite stvari. Neki ljudi leže 
na leđima dok spavaju. Neki ljudi leže na levoj 
strani, neki ljudi leže na desnoj strani. Neki 
ljudi leže naopako. Neki ljudi hodaju u snu. 
Neki ljudi pričaju u snu. Neki ljudi ne mogu da 
spavaju. Dakle, da li smo svi mi različiti? Svet 
kaže da jesmo.
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Ne plakat na zidu.
Ne rečenica, ne molitva, 
ne reč.
Nego stvarno poštovanje 
postojanja.
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DAH
Ja kažem da si jednog dana došao na ovaj svet 
i da je tada nešto trebalo da se dogodi. I dok 
se to nije desilo, doktor je bio veoma uporan 
smatrajući da to treba da se desi. Kao što su 
i svi ostali bili veoma uporni. A da li znaš šta 
je to bilo? Neki ljudi misle: “O, da, ime.” Drugi 
misle: “Saznajte pol deteta.” Ne. Nije bilo to. 
Bila je to samo jedna stvar. Da li dete diše ili 
ne? 

Mogao si izaći iz majčinog stomaka tako 
savršeno da si već imao negovane brkove, lepo 
trodelno odelo, dugmad za manžetne, lepu 
košulju, kravatu—savršeno očešljanu kosu. Ali 
da nisi disao i nikada nisi počeo disati, ne bi 
se vratio kući sa svojim roditeljima. Išao bi na 
neko drugo mesto.

Diše ili ne diše? Tako počinje život za svaku po-
jedinu osobu na licu ove zemlje—kralja, kralji-
cu, siromaha, prosjaka, političara, nastavnicu, 
domaćicu, nezaposlenog. U stvari, u tom tre-
nutku, svako je nezaposlen. Ali ne govorim 
ja o tome. Ja govorim o tome da sve počinje 
sa dahom. I zar nisi fasciniran onim kako se 
sve završava? Ne onda kada ti nestane novca, 

ne kada ti nestane hrane, ne kada ti nestane 
vode. Ovako se dešava. Čak i da si prikačen na 
aparate, a ti aparati kažu da si umro, a ti i dalje 
dišeš; doktor neće reći da je tvoja greška. Dok-
tor će reći da aparat greši. Zato što ti i dalje 
dišeš, nisi umro. Još si živ. 

Život počinje sa dahom; završava se sa dahom. 
Trebalo bi to da znaš, zato što dolazak i od-
lazak daha ima veze i sa onim božanskim. Tvo-
je postojanje ima veze sa božanskim. Život se 
sastoji od radosti koju ti treba da doživiš. Mir 
bi trebalo svuda da pleše. Trebalo bi da postoji 
zadovoljstvo, trebalo bi da postoji stvarnost. I 
trebalo bi da imaš na raspolaganju jedno sred-
stvo koje te može ponovo povezati s tim isku-
stvom, ako se ikada udaljiš od njega i počneš 
da razmišljaš o znanju. Trebalo bi da imaš. To 
je osiguranje! 

Ovde je reč o tome da stojiš na sopstvenim 
nogama. Ovde je reč o tome da ti znaš. Ne o 
nečemu što si samo čuo. Ne: “Pročitao sam to u 
nekoj knjizi.” Reč je o tebi i poznavanju samog 
sebe. 

PREPOZNAVANJE
Ja želim da znam. Želim da u svom životu 
budem oslobođen od sumnje koliko god je to 
moguće. Znam da sam rođen i da ću jednog 
dana morati da odem. Znam šta će mi se desiti. 
Mnogi ljudi ovo ne shvataju. Ali sa društvenim 
pokretima za očuvanje okoline, i oni počinju da 
razmišljaju o recikliranju. Božansko je davno 
došlo na ideju recikliranja. Do naše planete 
Zemlje vrlo malo novih stvari stiže. Reciklira-
no je sve što se nalazi na njoj, i sve biva recikli-
rano. Ova kutija će biti reciklirana, isto tako. I 
drago mi je da ću se vratiti, ali samo kao kutija. 

Stvar je u znanju, zato što te u ovom ogra-
ničenom vremenu koje imaš na ovoj zemlji, 
samo ono čini zaista posebnim. Ne tvoje ideje. 
Mišljenja se menjaju—menjaće se. Naravno, 

Božansko je davno
došlo na ideju

recikliranja.

Do planete Zemlje
vrlo malo novih 

stvari stiže.



pojaviće se nova otkrića. Ali to tebe ne čini 
posebnim. Kada poštuješ taj mir, to te čini 
posebnim. Kada prepoznaš ono božansko u 
sebi, to te čini posebnim. Čak i ako si toliko 
zauzet u životu da tvoje prepoznavanje traje 
jedan sat, pet minuta, deset minuta ili jednu 
sekundu. To prepoznavanje te čini posebnim, 
kada prepoznaš da nisi samo jedna obična ku-
tija.

Uživaj u ovom životu. Poštuj taj mir. Blistaj. 
Sve dok živiš, sve dok postojiš, božansko zauzi-
ma ovu kutiju. A to nije mala stvar. Možeš li 
zamisliti da svako ljudsko biće shvati ovo? Ma-
kar i na jedan minut? Kada bi dopustili svom 
srcu da vlada, i kada bi razumeli i prepoznali 
vrednost ove kutije, naš svet bi bio drugačiji. I 
ne samo da to mislim. Ja to znam, jer sam vi-
deo tu neverovatnu promenu u životima ljudi. 

43

Možeš zamisliti da svako
ljudsko biće shvati ovo,
makar i na minut?

Naš svet bi bio drugačiji.



PREM RAWAT
Zalažući se za mir, Prem Rawat, poznatiji kao 
Maharadži, posvetio je život pružanju pomoći 
ljudima da pronađu mir u sebi, ne kao neki 
utopijski ideal ni kao odsustvo sukoba, nego 
kao unutrašnje lično iskustvo.

Rođen 1957. godine, započeo je mirovnu misiju 
i humanitarna zalaganja još kao dete. Kada je 
imao 13 godina, počeo je da se obraća svetskoj 
javnosti, odazivajući se na pozive da govori u 
Londonu, Los Anđelesu, kao i u drugim gra-
dovima širom sveta. 

Tokom svog života Prem Rawat je lično preneo 
poruku mira preko 12 miliona ljudi u više od 
50 zemalja. Od malih, neformalnih skupova, 
do velikih međunarodnih programa, od uni-
verzitetskih sala do otvorenih stadijuma koji 

mogu primiti stotine hiljada gledalaca, njego-
vu poruku rado su prihvatili ljudi iz svih 
društvenih slojeva. 

Trenutno, njegova nagrađivana televizijska 
serija Poruka mira širom sveta (Words of 
Peace Global TV) dostiže gledanost od preko 
115 miliona domaćinstava na globalnom 
nivou, sa titlovima i prevodom na više od 20 
jezika.

Godine 2001. osnovao je Fondaciju Prem 
Rawat (The Prem Rawat Foundation—TPRF), 
neprofitnu organizaciju posvećenu prenošenju 
poruke mira širom sveta i obezbeđivanju 
osnovnih životnih namirnica i vode, kao i 
pružanju neophodne humanitarne pomoći 
najsiromašnijim ljudima.





ODGOVOR NIKADA 
NEĆEŠ NAĆI U REČIMA.

ALI TO MOŽEŠ OSETITI.





Pet priča o životnim mogućnostima—
iz obraćanja uživo publici širom sveta. 
DONESITE PRAVOG SLAVUJA 
Car je mislio da će neka mehanička ptica biti dovoljna. Sada je slomljena. I mnogi 
ljudi raspravljaju o tome kako da je poprave. Ali ono što treba da urade jeste da 
vrate pravog slavuja… 

Tri budale 
Jednom je kralj tražio od svog generala da mu pronađe tri budale. Evo ih. 
Mislimo da su smešne. A smejemo im se zato što vidimo sličnost. Možemo se 
poistovetiti…

POSTAVI PRAVO PITANJE
Koja su to pitanja koja nas mogu dovesti do jasnijeg razumevanja toga šta znači 
biti živ? Ko si ti? Zašto si živ? Odgovor nikada nećeš pronaći u rečima. Ali to 
možeš osetiti…

MALA PTICA ZVANA JEDNOSTAVNOST 
Nekada davno iz ruku ti je odletela mala ptica zvana jednostavnost. I život ti je 
postao neverovatno komplikovan. I od tada stalno pokušavaš da smisliš način 
kako da ti život ponovo bude jednostavan. Tražiš razloge. Tragaš. Svi pokušavaju 
da saznaju šta se desilo…

ŠTA JE U KUTIJI? 
U kutiji se nalazi 40-to karatni dijamant. Ako to ne znaš, posmatraćeš samo 
njenu spoljašnjost i zapaziti njenu boju i ukrase. Ali ako to znaš, odjednom to 
više nije neka obična kutija. Veoma je dragocena…

prem rawat IZABRANI GOVORI

POSTAVI
PRAVO
PITANJE




