
ISPUNI SVOJU POSUDU 
Zamisli da imaš neku glinenu posudu.  Ona nije antikvitet 
niti je nešto posebno. Ona je to što jeste: jedan relativno 
jeftin glineni ćup.

Ako taj ćup napuniš dijamantima, njegova vrednost će 
porasti. I obratno, ako je pun smeća, njegova vrednost će 
opasti. A kada se ono što je u njemu izvadi, vratiće se na 
osnovnu vrednost.

Ljudsko telo je kao taj glineni ćup.  Njegova vrednost je 
takva kakva je. Ali kada se u njega stavi nešto neverovatno, 
njegova vrednost se stostruko uveća. Kada je ljudska 
posuda ispunjena dragocenostima kao što su jasnost, 
razumevanje, ljubav, mir, iskrenost, zadovoljstvo, onda 
ona postaje neprocenjiva.
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Ono čemu se ti diviš kod neke osobe nije 
njen glineni oblik, nego vrednost onoga što 
je u njemu. A ako želiš da uvećaš vrednost 
sopstvenog bića, onda svoj ćup moraš 
napuniti predmetima od neprocenjive 
vrednosti.

Da li si zainteresovan da uvećaš vrednost 
vremena koje imaš na Zemlji? Ne želim 
da ti punim glavu onim šta će biti s tobom 
posle tvoje smrti, jer smatram da sebi ne 
možeš dopustiti da razmišljaš o tome. Ono 
što treba da uradiš, treba da uradiš sada.

VREDNOST VREMENA
Šta ako je raj upravo sada u tebi? Šta 
ako je raj oduvek bio u tebi, takav raj koji 
ti može ulepšati život?  Od gorčine—tog 
otrova nerazumevanja—do neverovatne 
slatkoće?   Kada osećaš ljubav, ljubav ti 
daruje nektar. Kada ti je jasno, jasnost ti 
daruje nektar. A kada ti nije jasno, kada 
sumnjaš, kada preispituješ, zbunjenost ti 
daruje otrov. I to jeste zbunjujuće, jer znaš 
da se ne osećaš dobro kada si zbunjen. Ne 
znaš kako da izađeš iz takvog stanja, ali 
znaš da ono nije dobro. Kada osećaš bol 
i kada patiš, znaš da to nije dobro. Ali bi 
trebalo da znaš i to da rešenje leži u tebi.

Ti treba da ispuniš svoju posudu nečim 
dragocenim.  Ne samo jednom. Nego po-
novo i ponovo i ponovo, dok se sasvim ne 
ispuni. Sve što je manje od toga predstavlja 
kompromis. Svaki trenutak koji prođe bez 
osećaja ispunjenja, izgubljen je trenutak.

Pokušavaš da shvatiš vrednost vremena. 
Ne bi trebalo da se brineš oko vremena, 
jer ništa ne možeš da uradiš oko toga.  
Jedini način da uradiš nešto s vremenom 
bio bi da svemirskim brodom poletiš sa 
zemlje i putuješ brzinom svetlosti tokom 
vremenskog perioda dugog kao večnost. 
Onda bi možda mogao da uradiš nešto s 
vremenom.

Ali na ovoj planeti Zemlji,  pogrešno je 
brinuti se oko vremena. Ono o čemu treba 
da brineš jeste šta ćeš ti uraditi u vremenu 
koje ti je na raspolaganju.  Zar ne znaš da 
je tvoje vreme ograničeno? Kako to brzo 
zaboravljaš.

Ta stvar koja je tako krhka, zaboravila 
je na svoju krhkost. Ta ista stvar koja je 
predodređena da jednog dana ode—kao 
što je jednog dana došla—zaboravila je na 
odlazak.

MIR ILI ZBUNJENOST?
Ima dosta ljudi koji kažu: ,,Ja nemam 
nikakvih iluzija.” Stvarno? Ja mislim da 
ti imaš jednu prilično veliku iluziju ako 
ne razumeš da ćeš jednog dana morati da 
odeš—i bolje da se spremiš i uradiš ono 
što treba da uradiš dok još možeš. Samo 
navodim činjenicu. Možeš ili zbunjen juriti 
po svetu, ili biti u iskustvu mira. Odaberi 
jednu od te dve stvari.

Da li u tebi postoji nešto što daje prednost 
miru, a ne zbunjenosti?  Ako otkriješ da 
postoji tako nešto, onda čestitam: ljudsko 
biće si. Upravo si dotakao i osetio svoju 
najosnovniju potrebu. Ti imaš mnogo 
stvari u svom životu, i nadam se da ti 
sve one donose radost i da ćeš ih imati još 
više.  Ali dok ne budeš pronašao tu jednu 
stvar koja se zove mir, imaćeš osećaj 
praznine u životu.

Sve dok ne 
pronađeš mir, 
život će ti biti 
prazan.



Nisam ja doneo to pravilo. I nisam ti ja tu 
zamisao stavio u glavu kako bi ti počeo 
davati prednost miru—sam si to uradio. Ja 
sam samo pitao: ,,Čemu ti daješ prednost: 
zbunjenosti ili miru?” A ti si odmah znao 
odgovor.

Stvar je u ovome: Da li možeš svaki dan 
biti ispunjen? Za mene to nije neko pitanje, 
jer ja znam odgovor. A odgovor je: ,,Da, 
možeš. Svaki dan.”

Kada sam gladan, treba mi hrana. Da 
li mogu da kažem sebi: ,,Juče sam jeo, 
prekjuče i nakjuče—danas ne treba da 
jedem”? To tako ne ide. Gladan si; treba 
ti hrana.

Kada ti se spava, treba ti san. Ne možeš 
da zaključiš: ,,Juče sam spavao, prekjuče 
i nakjuče— tako da noćas ne moram da 
spavam.” Ti svaki dan treba da jedeš i 
treba da spavaš.

Šta jeste tvoja potreba? Mnoge tvoje 
potrebe diktira ti tvoje telo, tvoje misli, 
tvoje ideje, tvoje odgovornosti. Ti ih 
razumeš i to je dobro. A šta je sa onim 
potrebama koje ti diktira tvoje srce—
unutar tebe?

Nije reč o objašnjenjima: reč je o osećaju. 
Suština ljubavi nije u objašnjenjima. 
Suština istine nije u objašnjenjima.  Ove 
stvari se mogu samo osetiti, ne zapisati. 
Suština Boga nije u objašnjenjima. Ako 
postoji neka stvar oko koje ima najviše 
nerazumevanja, onda je to Bog. Zato u ime 
Boga na svetu ima toliko mnogo nevolja

BITI BOGAT
Kada osećam u sebi blizinu Boga, osećam 
miris. Mir je miris Boga. Nema više 
podvojenosti. Nema više zbunjenosti. 

Postoji samo razumevanje. Nema pita-
nja. Postoje samo odgovori. Osećam 
zahvalnost jer sam zaista zadovoljan. 
Ispunjen. A onda koračam ovom zemljom 
sa znanjem i razumevanjem, čak i preko 
svih neravnina. Suština života nije u 
neravninama. Suština života nije u 
burama. Suština života je u tome da budeš 
ljudsko biće.

Bol je bol. Patnja je patnja. A mir je mir. 
Bez obzira na tvoje godine. Bez obzira na 
tvoj novac. Bez obzira na tvoj položaj.   
Bez obzira na tvoje uspehe, mir je mir. 
Bez obzira na tvoje neuspehe, mir je mir.  
Srce želi taj mir i to je to. Jedini način 
da budeš ispunjen jeste da osećaš mir. Da 
osećaš radost.

Za bogatstvo su potrebne dve stvari. Pre 
svega, treba da imaš nešto veoma vredno.
Druga stvar, treba da imaš veliku količinu 
toga. Ako imaš malo zlata tek u veličini 
čiode, to te neće učiniti bogatim. Treba da 
imaš mnogo zlata. Da li znaš da tvoj dah 
ne samo što je dragocen nego ga imaš u 
izobilju? Kada bi otkrio vrednost daha, bio 
bi bogat. Veoma, veoma bogat.

Možeš biti  
ispunjen?
Da, svaki dan!



Argentina (011)  43 72 03 73
Australija  1300 303 169
Austrija 01 535 8136
Belgija (Holandska)  02 521 86 04
Belgija (Francuska) 02 524 38 58
Benin 67 29 56 79
Bolivija 2 214 6647
Bosna i Hercegovina  (033) 619 678
Brazil  0300 100 3330
Čile (02)  979 0732
Danska  70 22 60 04
Ekvador  1 700 725 227
Fidži  338 2961
Finska  0400 382 727
Francuska 01 48 40 68 05
Gana  0289 120 112
Grčka  210 7488650
Holandija 187 64 27 88
Hong Kong 6371 9977
Indija  011 2665 4700
Irska  01 247 5424
Italija 051 2328 71
Izrael 1 800 388 188
Japan 050 3786 2121
Južna Afrika 0861 4 73223
Kanada 855 367 9674
Kipar 99 450 979
Kolumbija 1 408 9769
Madagaskar  034 97 544 91
Malezija 3 203 55 950
Mauricijus 448 1015
Meksiko Siti 8421 6083
Meksiko 01 800 880 1111
Nemačka 0800 588 9710
Nepal 01 402 0090

Norveška  95 33 72 32
Novi Zeland 0800 233 323
Obala Slonovače 02 695 210
Peru 1 241 3726
Portugal  800 919 634
Severna Irska 00 353 1 247 5424
Sjedinjene Države 1 855 367 9674
Slovenija  051 399 422
Srbija 00 381 62 427 262
Španija 91 83 7 12 77
Šri  Lanka  011 725 0001
Švajcarska  0848 000 345
Švedska 0771 35 00 00
Tajvan 07 332 6030
Trinidad  i Tobago (Karibi)  868 628 8993
Ujedinjeno Kraljevstvo 0 8450 76 77 78
Urugvaj  2696 6226
Venecuela  0212 731 2765
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