
Prem Rawat 
izabrani govori

iz ADI  magazina

Words of Peace Global © 
Sva prava zadržana www.wopg.org

SLUŠAJTE GLAS

Samo sam 
ti pokazao

ko si.

Postoji glas koji poziva na mir i koji ne pravi 
nikakvu razliku između bogatih i siromašnih, 
između drugačijih vrsta vladavina, između 
neke obrazovane i neke neobrazovane osobe.

Molim vas, ne gušite taj glas. Podržite ga, jer je 
mir urođena potreba svake osobe.



Mnogi ljudi govore o miru, a ja ih 
ponekad upitam: “Šta vama znači 
mir?” Za mnoge, mir predstavlja 
odsustvo nečega. Odlazite nekuda 
da biste se udaljili od saobraćajne 
buke. Ubrzo posmatrate lepo jezero, 
gde je sve puno spokoja, i kažete: 
“O, ovde je tako mirno.” Ili možete 
pomisliti da ako se popnete na Mont 
Everest ili postignete neki cilj u ži-
votu, možda ćete se onda smiriti.

Ali šta je mir? Da li je to nešto uro-
đeno što obitava u srcu svakog ljud-
skog bića? Ili je to neko stanje koje 
se može iskonstruisati i uneti spo-
lja? Postoji suštinska razlika izme-
đu ove dve stvari. Kada govorim o 
miru, ja kažem da želja za mirom 
obitava u ljudskim bićima od pamti-
veka i traje i danas. A postoji poziv 
na mir koji stalno izlazi na površi-
nu—uprkos tome što je mnogo puta 
bio ignorisan.

Treba da ga priznamo. Treba da ga 
saslušamo. Ovaj glas ne pripada 
nekoj određenoj grupi ljudi; ne pri-
pada nijednoj zemlji. Svako ljudsko 
biće traga, na sopstveni način, po-
kušavajući da pronađe mir. Toliko je 
taj glas moćan.

Taj glas ne pravi nikakvu razliku iz-
među bogatih i siromašnih. Taj glas 
ne pravi nikakvu razliku između 
drugačijih vrsta vladavina. Taj glas 
ne pravi nikakvu razliku između 
neke obrazovane i neke neobrazo-
vane osobe. Molim vas, ne gušite taj 
glas. Podržite ga, jer je mir urođena 
potreba svake osobe—baš kao što je 
to potreba za vodom i hranom, za 
vazduhom i skloništem.

RAZLOZI ZA MIR

Ljudi širom sveta vape za mirom. 

Znam. Srećem ljude koji su izuzet-
no siromašni i ljude koji su izuzetno 
bogati. Kada oni počnu da govore o 
onome što im je potrebno u životu, 
postaje očigledno da ono što svako 
želi jeste potpuno isto.

Ponekad vidimo razloge zašto se ne 
dešava mir. A ne shvatamo da mir 
nije tako daleko od svakoga od nas.
Uopšte nije slučajnost što se iznova 
i iznova nalazimo na neželjenom po-
četku. Kada se vode ratovi, ljudi tra-
že razloge da ih opravdaju. Vreme je 
da počnemo tražiti razloge za mir, jer 
miru nije pružena šansa.

Niko ne želi rat. Zašto? Kome rat na-
nosi najviše bola? Nevinima. A ti ne-
vini ljudi jesu jednostavni. Nisu ništa 
skrivili. Žele da se prehrane. Možda 
ne mogu čak ni sanjati da imaju tri 
obroka dnevno, ali se nadaju da će 
imati bar dva dnevno. Sanjaju o pri-
stojnom smeštaju, nekom boljem ži-
votu za svoje porodice, nekoj buduć-
nosti za svoju decu. To je sve što žele. 
Odlazak u svemir nije obavezan. Ne 
razmišljaju toliko daleko.

Ne tako davno, vozio sam se u taksiju 
i razgovarao s vozačem. On je pitao: 
“Šta će biti s našom decom?” Taj čo-

Potraga za mirom 
potiče iz tvoje 
unutrašnjosti, 
i mir koji tražiš isto tako 
nalazi se unutar tebe.



vek je samo želeo priliku da živi u 
miru.

Gde god da pogledaš, ma kuda da 
ideš, ovo je osnovna ljudska potreba. 
Da li je to tako teško? Da li je nemo-
guće? U lošim periodima, šta nam je 
potrebno? Kada imamo lične pro-
bleme, treba nam snaga. A na kra-
ju krajeva, ta snaga potiče iz tvoje 
unutrašnjosti. Drugi ljudi su možda 
posrednici, ali snaga potiče iz tvoje 
unutrašnjosti.

Potraga za mirom potiče iz tvoje unu-
trašnjosti, i mir koji tražiš isto tako 
nalazi se unutar tebe. Ljudi kažu: 

“Pa, koja je formula?” Formula je oči-
gledna.

LAV ILI JAGNJE? 

Jednom je neki farmer pronašao mla-
dunče lava. Video je da je ovo lavče 
bolesno i veoma slabo, pa ga je zato 
odneo kući, dao mu mleko i smestio 
ga u ambar, gde je bilo puno ovaca.

Tako je ovo mladunče odraslo provo-
deći sve vreme sa ovcama, sve dok 
se jednog dana nije pretvorilo u lavi-
ća. Mladunče je postalo mladi lav.

Jednog dana, dok su ovce pasle, ve-



liki lav je došao iz džungle i zarikao. 
Pokušavajući da se sakriju, ovce su 
se razbežale na sve strane, a tako je 
uradio i mladi lav. Veliki lav ga je vi-
deo i upitao: “Zašto se ti kriješ?”

On je odgovorio: “Pa, ti ćeš me poje-
sti.”

Veliki lav je rekao: “Ne! Zar ti ne 
znaš ko si?”

A mali lav je rekao: “Ja sam ovca. 
Ali ma šta da kažeš, složiću se s tim, 
zato što ne želim da me pojedeš.”

Veliki lav je rekao: “Ne, ne, ne. Pođi 
sa mnom. Hteo bih da ti pokažem 
nešto.” Odveo ga je do jezera i rekao 
mu: “Pogledaj.”

A kada je mladi lav pogledao svoj 
odraz u vodi, video je da nije ovca. 
Stvarno je bio lav. Počeo je da zahva-
ljuje velikom lavu, a veliki lav je re-
kao: “Ja nisem ništa uradio. Samo 
sam ti pokazao ko si.”

VIŠE OD TOGA 

Ponekad se i nama to dešava. Zabo-
ravljamo svoju suštinsku prirodu. A 
kada ne možemo videti ko smo, kako 
se možemo odazvati potrebama onih 
oko nas? To je nemoguće. Mi nismo 
ono što mislimo da jesmo. Mi smo je-
dan dragocen dar usred veličanstve-
nosti stvorenog sveta.

Sinoć sam pogledao nebo i video div-
ne zvezde. Pa ipak, ne tako davno, 
gledao sam jedan televizijski doku-
mentarac koji je prikazivao burne 
promene u vasioni. Crne rupe. Plane-
te. Zvezde. Ogromne eksplozije. Dok 
sam sinoć stajao tako, bilo je neve-
rovatno mirno. Kako to može biti? 

Da li je to neka greška? Da li je sve 
greška? Ili postoji nešto više od toga?

Ja kažem da postoji nešto više od 
toga. Želja za mirom pleše u srcu 
svakog ljudskog bića. To je dobra 
vest. Dokle god ima ljudi na licu ove 
zemlje, postojaće potreba za mirom. 
Ako priznamo ovu potrebu i tražimo 
njeno zadovoljenje, možemo osetiti 
kako je to kada smo srećni.

Ako u svom životu želiš sreću, prvo ti 
treba mir, onda će sreća uslediti. To 
je moje lično zapažanje sa putovanja 
i iz razgovora s ljudima širom sveta. 
I ja pokušavam da im omogućim da u 
svojim životima pronađu taj mir.

Ako želiš sreću 
u svom životu, 
prvo ti treba mir.
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