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SADRŽAJ
BIĆE POTREBAN NAPOR
SVIH NAS
STRANA 04

Pojedinačna ljudska bića su ta koja žele
mir i kojima je mir potreban. I mir treba
da pleše na pozornici svakog ljudskog bića.
Da li je to moguće? Potrebno je da sasvim
izvesno znamo da ako možemo stići na
Mesec, onda sigurno možemo preći i
najmanju moguću razdaljinu – od jedne
osobe do njenog srca—i osetiti radost koja
postoji u svima nama.

DA LI IGNORIŠETE ONO
OČIGLEDNO?
STRANA 10

Nešto te svaki dan nagoni da budeš sve
bolji i bolji. Da ti bude sve lakše i lakše. Da
ti postane sve jasnije i jasnije.
Kako možemo ignorisati tako jak glas
unutar svakog ljudskog bića, onaj koji nas
poziva da budemo ispunjeni? Kako ga
možemo ignorisati? Da li ignorišete ono
očigledno?
Šta je očigledno? To što si živ. To što si
jedinstven. To je očigledno. Očigledno je da
se raj nalazi unutar tebe. Očigledno je da
mir obitava u tebi.

ISPUNI SVOJU POSUDU
STRANA 18

Ti treba da ispuniš svoju posudu nečim
dragocenim. Ne samo jednom. Nego ponovo
i ponovo i ponovo. Dok se ne ispuni. Sve
što je manje od toga predstavlja kompromis.
Svaki trenutak koji prođe bez osećaja
ispunjenja izgubljen je trenutak.
Da li možeš svaki dan biti ispunjen? Da,
možeš. Svaki dan.

prem rawat
STRANA 23

Rođen 1957. godine, počeo je mirovnu
misiju i humanitarna zalaganja još kao
mali. Kada je imao 13 godina, počeo je da
se obraća globalnoj publici …

Ako možemo napraviti takav haos na
ovoj zemlji, ako toliku moć imamo, onda
sigurno možemo i uspostaviti mir.
Pitanje koje se postavlja jeste da li je to
nešto što mi želimo uraditi ili ne?

BIĆE POTREBAN NAPOR
SVIH NAS
Ja sam osoba koja smatra da je dobro razgovarati
o miru ali da je bolje osećati ga. Da je u redu
razgovarati o napretku čovečanstva ali da je
zaista bolje ostvariti ga.
Ljudska bića već veoma dugo pokazuju izvesnu
sklonost. Ta sklonost jeste težnja ka usavršavanju.
Ljudi su mogli ostati u pećinama ali su nastojali
da stvore neko lepo mesto za život. Mogli su i dalje
da nose kožu životinja ali postoji jedna izrazito
ljudska osobina: da se usavrše, da budu bolji.
U duhu ove težnje ka usavršavanju sebe, postigli
smo spoljašnje poboljšanje … ali postoji i osnovna
potreba da se usavršimo unutra. Ne samo iz
uma nego i iz srca. Ne samo u idejama nego i u
stvarnosti.
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To smo mi. To su geni, ideje, elementi koji
su nas oblikovali i doveli do mesta na
kome se danas nalazimo.

govorimo drugačije, ali da imamo iste
osnovne potrebe i da delimo ovo zajedničko
mesto koje se zove planeta Zemlja.

Uvek nas je brinula budućnost. U davna,
veoma davna vremena, kada smo sišli
sa drveća i prešli u pećine, pitali smo se:
,,Šta će biti s nama?” I danas, posle svih
promena koje su se od tada dogodile, i dalje
se pitamo kakva nam je budućnost. Ima
ljudi koji kažu da će Zemlja biti uništena.
A kada tako nešto čujemo, zabrinemo se.
Naravno. Upravo sada, ljudi se pitaju šta
će biti s njima zbog ekonomske situacije
u svetu. Ratovi se nastavljaju. Navode
se razlozi. Zasipaju nas opravdanim
razlozima. Ginu nevine žene i deca. Radi
čega? Radi razloga. Radi objašnjenja. Radi
ideja. Radi ideala koji su ljudi stvorili.

Treba da razumemo koliko je važno da
se slažemo jedni s drugima, kao i da
prihvatimo međusobne razlike. Ne treba
svi da budu isti. Treba da pozdravimo i

IDEAL
Po mom mišljenju, ideal bi trebalo da bude
mir na zemlji i da ljudi osećaju i slave taj
mir. Mi razgovaramo o prosperitetu. Po
mojoj formuli—i to samo zato što sam to
primetio—prosperitet bez mira predstavlja
haos.

potreba koja potiče iz

Samo pre nekoliko godina sve je izgledalo
divno. Svi su bili ponosni. ,,Da, ekonomija;
da, ekonomija; da, ekonomija. . .” A onda
sasvim iznenada … haos! Prosperitet bez
mira vodi u haos. Ako želimo da izbegnemo
ovaj haos, onda moramo razumeti šta je u
stvari mir.
Mir se ne nalazi u nekom manastiru.
Mir nije odsustvo buke. Mir nije neko
proglašenje. Mir nije odsustvo rata.
Mir je osnovna ljudska potreba koja
potiče iz svakog ljudskog bića. Mir će
biti uspostavljen prvo u srcima ljudskih
bića, kada jednostavno prepoznamo—to
da možda izgledamo drugačije, možda

Mir nije odsustvo rata.
Mir je osnovna ljudska
svakog ljudskog bića.
prihvatimo naše razlike—bez obzira da li
su u kulturi ili u jeziku. Ja govorim dva
jezika i znam da ono što možemo reći
na engleskom, možemo reći i na hindiju.
Uopšte se ne razlikuje. Samo drugačije
izgovaramo: drugim rečima, drugim
glasovima. Ali značenje je potpuno isto.
Mi smo deo jednog mnogo većeg sveta.
Osnovniji elementi su u pitanju u ljudskom
postojanju nego što smo toga svesni a
jedan od tih osnovnih elemenata jeste
potreba i želja za mirom. Kao što je dobro
govoriti o hrani ali je bolje jesti, kao što je
u redu pričati o vodi ali je bolje piti—tako
je dobro razgovarati o miru, ali je u stvari
mnogo bolje kada ga možemo osetiti.
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DEFINICIJE
Ljudi me pitaju: ,,Ako misliš da je mir
toliko jednostavno postići, kako to da on
ne vlada na ovom svetu?” To je veoma
važno pitanje. Svako ima svoje viđenje
toga šta je mir. Mi ne uviđamo da je mir
nešto univerzalno kao što je to sunce. Mi
ne uviđamo da je mir od suštinske važnosti
kao što su to voda i vazduh. A ovo je još
jedna ljudska osobina: kad god ne možemo
pronaći ono što tražimo, odmah počinjemo
da definišemo to. I tako naše definicije
postaju očekivanja onoga što tražimo.
Ne moraš da zamišljaš neku planinu.
Možeš je videti, možeš je dodirnuti, možeš
je uneti na mapu. A mir definišemo zato
što ga nemamo. I svako ko ume da definiše,
tako je uradio. Umesto da se ujedinimo, mi
raspravljamo o tome: ,,Šta je mir? Kako
će nastati mir?” Prepiremo se jedni s
drugima. Da li znate da se rat dugo vodio
između ljudi koji vole Boga, mnogo duže
nego što se to može i zamisliti? Svi oni vole
jednog Boga ali se prepiru oko toga čije je
viđenje Boga istinito. Postavlja se pitanje:
Da li to isto radimo i sa mirom? Da li tu
potrebu za mirom koju imamo u našim
životima komplikujemo definicijama? Ili
prihvatamo jednostavnu činjenicu da je
mir stvarna potreba i da se ta potreba
mora zadovoljiti—ne u mislima, nego u
srcu svakog ljudskog bića?
DA LI JE TO MOGUĆE?
Svako ljudsko biće treba da bude uključeno.
Ima onih koji mogu navesti pet, šest,
možda deset razloga zašto mir ne može da
vlada. Ja imam sedam milijardi razloga
zašto treba da vlada mir. Ovo je vreme
kada države treba da se ujedine. Setite
se onih kraljeva i vladara koje smatramo
najuspešnijima jer je za vreme njihove
vladavine uspostavljen mir. U njihovo
vreme sledio je prosperitet.
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Smatram da ako uspostavimo mir, odmah
će uslediti prosperitet, pojaviće se na
pozornici i zaplesati za svakog.
Ovo nisu nemogući snovi. Predstavljaju
stvarnost u kojoj svi mi možemo imati
udela. Ako možemo napraviti takav haos
na Zemlji—ako toliku moć imamo—onda
sigurno možemo i uspostaviti mir. Pitanje
koje se postavlja jeste da li je to nešto što
mi želimo uraditi ili ne—jer mir počinje
od svakoga od nas. Pojedinačna ljudska
bića žele mir. Pojedinačnim ljudskim
bićima treba mir. I mir treba da pleše na
pozornici svakog ljudskog bića.
Da li je to moguće? Za ostvarenje mira nisu
potrebne molitve nego razumevanje. Za
ostvarenje mira nisu potrebne želje nego
rešenost. Za ostvarenje mira nisu potrebne
definicije nego izvesnost da ako možemo
stići na Mesec, onda sigurno možemo
preći i najmanju moguću razdaljinu—od
jedne osobe do njenog srca i osetiti radost
koja postoji u svima nama.
Rešenost, razumevanje i izvesnost. To su
temelji na kojima će se ova palata izgraditi.
Mere treba da nam budu naše sličnosti,
ne naše razlike. Onda možemo početi da
polažemo temelj za mir u ovom svetu. Ne
isključivanjem, nego uključivanjem.
KO ĆE IMATI KORISTI?
Ko će imati koristi? Mi ćemo imati koristi.
Buduće generacije će imati koristi. I
njihova deca i unuci će imati koristi. Ovaj
svet može postati jedno mesto koji oni s
ponosom mogu zvati svojim. Ne u smislu
svojine, nego kao građani ove planete
Zemlje, koja je zasigurno nešto najređe
što postoji u rasponu svetlosnih godina i
svetlosnih godina.

Ja imam veoma, veoma snažan osećaj da
ako stvarno želimo, možemo to postići.
Suviše bi bilo lako reći da će jedna osoba
to uraditi. Ne. Biće potreban napor svih
nas. To je odgovornost svih nas jer je
svima nama potreban mir—ne samo
našem susedu.
Mnogo vam hvala. I neka mir jednog dana
dođe svima.

Suviše bi bilo lako reći
da će jedna osoba to
uraditi.
To je odgovornost svih
nas jer je svima nama
potreban mir—ne samo
našem susedu.
Biće potreban napor svih
nas.
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Prilazim cvetovima i kažem:
,,Hoćete li, molim vas, da cvetate?
Jer ste tada najlepši.
Ovde ste radi tog punog cvata.”

DA LI IGNORIŠETE ONO
OČIGLEDNO?
Bio jednom jedan doktor. Znao je da kada Smrt
dođe, dozvoljeno joj je da povede samo jednu
osobu. Takvo je bilo pravilo. Stoga je on naporno
radio da bi napravio identičnu kopiju sebe. Kada
je došlo vreme, legao je i stavio kopiju odmah
pored sebe. Smrt je došla. ,,Šta je ovo?” Smrt je
znala da može samo jednog da povede. A bilo ih
je dvojica. Tako je doktor tu ležao koliko god je
mogao mirnije. Smrt se našla u neprilici. ,,Bože
moj. Koga da uzmem? Ne smem da pogrešim.”
Stoga je Smrt razmišljala i razmišljala a onda
rekla: ,,Doco, moram da ti odam priznanje. Ti si
najbolji. Čak si i mene prevario. Skidam ti kapu.
Ali napravio si jednu grešku.”
Doktor je tako ležao tu i razmišljao:,,Koju
grešku sam uopšte mogao da napravim? Ja
sam najbolji!” I koliko god je pokušavao da odoli
iskušenju, rekao je: ,,Koju grešku?”
A Smrt je rekla: ,,Tu!”
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Ovaj doktor je sve uzeo u obzir. Izgled,
kožu, dodir. Da je bio skroman i držao
zatvorena usta, Smrt bi se vratila praznih
ruku. Ali skromnost nije bila njegova
vrlina.
Neko me je nedavno pitao: ,,A ego?” Rekao
sam: ,,To je stvar pravog ega nasuprot
lažnom egu. Lažni ego će ti doneti dosta
problema. Ali ako zaista imaš pravi ego,
shvatićeš značenje poniznosti.”
Koliko nam je poniznosti potrebno? Tek
toliko da se slažeš sa samim sobom. To je
sve. Jer ako se slažeš sa samim sobom,
onda se možeš lepo slagati i sa svojim
bližnjim. Ako se slažeš sa samim sobom,
onda se možeš lepo slagati i sa nekom
drugom osobom. Ali ako se ne slažeš sa
samim sobom, onda se ni sa kim ne možeš
lepo slagati.
CVEĆE
Mir donosi mnogo radosti. Divan je,
predstavlja nešto što nam je potrebno.
Mir nije neka ideja, nije luksuz—mir je
potreba. A želja za mirom potiče iz svakog
ljudskog bića.
Mir je kao vrt. Šta čini vrt? Cveće. Šta
je cvet? Cvet je istovremeno tako nežan i
tako lep. Zbog te nežnosti, pomislili biste:
Šta on može uraditi, šta on može postići?
Začudo, neki cvetovi hrane mnoge. Ta mala
stvar koja cveta samo kratko vreme, sve je
uredila—uključujući vezu sa suncem koje
je može uništiti. Hrani mnoge, privlači,
divno miriše. Čak su i boje cveta posebno
namenjene onim insektima koje želi da
pozove.
Poseje se seme. Ono nikne. Postane cvet.
A on u svom punom cvatu ostvaruje svoj
pun potencijal, svoju punu lepotu. A to je
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suština cveta. Ona se ne ostvaruje kada
seme nikne i kada cvet uvene. Suština
se ostvaruje u tom cvetanju koje je toliko
privlačno.
Po mom mišljenju, i mi smo cvetovi.
Treba da procvetamo. Ali u vrtu u kojem
postojimo, cvetovi su pronašli izgovore
zašto ne bi trebalo da procvetaju. ,,Ah, koji
je smisao? Jednog dana svi ćemo umreti.
Samo ostani čitav, zaboravi o cvetanju,
zaboravi o tome da bilo koga hraniš. Samo
čekaj svoj trenutak i opstani.”
Kada putujem po svetu i govorim o miru,
osećam se kao neko ko prilazi cvetovima
i kaže: ,,Zaboravite na svoje izgovore.
Hoćete li, molim vas, da cvetate? Jer ste
tada najlepši. Ovde ste radi tog punog
cvata.”
Možete otići na Mesec, to je u redu. Ako
odete na Mars, i to je u redu. Ali vi, kao
cvet, ne možete zaboraviti da cvetate. Jer
ako zaboravite, to bi bila najveća nesreća.
Dopustite mi da vam kažem nešto o vama.
Ja ne znam kako se zovete. Ne znam čime
se bavite, ne znam gde živite. Ne znam gde
ste rođeni. Stoga, da li sam ja kompetentan
da vam kažem nešto o vama? Ne znam.
Ali pokušaću, jer ja nisam drugačiji od
vas. Možda i vi imate istu težnju kao i
ja. A ta težnja je da budete ispunjeni. Da
budete u miru. Da iskusite najviši izraz
života, izraz koji se zove radost.
ISTINSKI USPEH
Vi poznajete tugu. I toliko je ne volite da
biste uradili bilo šta samo da je izbegnete.
U stvari, ja mislim da je vaša definicija
uspeha zaista znači uspešno izbegavanje
tuge. Na tome se zasniva čitava delatnost
osiguravajućih društava. Gledate te

reklame: ,,Da li znate zašto sam nasmejan?
Izgubio sam posao.” Gledate TV i pomislite:
,,Izgubio si posao i smeješ se?” A reklama
se onda nastavlja: ,,Ali ja sam osiguran
i dobijam novac u slučaju gubitka posla.”

mogućnost i da osetiš radost bez granica.
Da li znaš da ne postoji granica za radost?
Veoma malo bola možeš da podneseš, ali
radost koju možeš da podneseš nema
granica.

Za nas je uspeh postao izbegavanje
nevolja i bola. Jer se zbog bola osećamo
najjadnije. Samo tu ima jedna stvar: čak
i ako uspešno izbegneš bol, to ne mora
obavezno da znači da ćeš osećati radost.

Kada prolaziš kroz dobar period, ne
kažeš: ,,Neka ovo prestane!” Ali kada
patiš, kažeš: ,,Bože, pomozi mi!” Takvi
smo mi. Dobro i loše, ispravno i pogrešno:

Ti ne možeš u mračnoj sobi uzeti kofu i
reći: ,,Znam kako da unesem svetlo. Sve
što treba da uradim jeste da napunim
tamom ovu kofu i izbacim je kroz prozor, i
da to radim sve dok se ne pojavi svetlost.”
To ne funkcioniše. Svetlost je prisustvo.
Tama je odsustvo. Ako na ovom svetu
imaš neko bezbedno mesto na kome te
problemi neće uznemiravati, to ne znači
da će radost odmah reći: ,,Evo prostora
u kome nema problema. Ići ću tamo.” Ne.
Neće.
Svet daje ovakvu formulu: izgradi svoj
život tako što ćeš se postarati da nemaš
nijedan problem. Ali onda, bilo je i onih
drugih koji su rekli: ,,Obezbedi radost u
svom životu.”
Šta to znači? Da se nasmešiš svakog
minuta? Da li je to radost? Mnogi
posmatraju one ’prosvetljene’ ljude. Oni
možda nose šafran ili belu odeću; imaju
lepu sedu kosu i indijski tilak na čelu.
Kada vidim te ’prosvetljene’ ljude, poželim
da im ispričam neku šalu da ih razvedrim!
Da li znaš šta znači ’razveseli se’? To znači
’ne budi tako težak’. Ali može da znači i
svetlost— kao u razvedri se! Jer pitanja
postoje u tebi. Ali u tebi su i odgovori. U
tebi je mogućnost da osetiš bol. Ali u tebi je

Možda i vi imate istu
težnju kao i ja: da
iskusite najviši izraz
života, onaj koji se zove
radost.
nije stvar u tome. Ono o čemu ja govorim
nema uticaja na tvoju porodicu, tvoj posao,
tvoje ovo, tvoje ono. Ti dobro znaš da
možeš imati uspeha u svom poslu, ali ne
i u životu. Ono što ja kažem jeste da ako
zaista želiš najveći uspeh, moraš uključiti
i jedno i drugo.
Zar nemaš nikakvu želju za ispunjenjem?
Zar se u tebi nikada nije nešto pobudilo i
reklo: ,,I ja želim ispunjenje?”
Ono o čemu ja govorim vi već znate jer
je to vaša prava priroda. Vi imate jednu
vezu—dugu
vezu—sa
zadovoljstvom.
Možete li zamisliti da se negde u davna,
davna vremena neki pećinski čovek popeo
na brdo, pogledao gore, video sve te zvezde
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i rekao: ,,Zašto sam ja ovde? U čemu je
smisao mog života?” Od tada je toliko ljudi
u knjigama pokušalo da odgovori na ovo
pitanje. Međutim, ljudi i dalje postavljaju
ista pitanja. A po mom mišljenju, ma ko
da si, pre ili kasnije postavićeš pitanje:
,,Zašto sam ja ovde? U čemu je smisao
mog života?”
SLUŠANJE
Ja ti ne mogu odgovoriti u jednoj rečenici:
,,Smisao tvog života jeste u tome da
budeš srećan, da budeš u miru.” To bi bilo
glupo, jer bi taj odgovor potekao od mene.
Odgovor treba ti da daš.
Mi čujemo. Ali ne znamo kako da slušamo.
Slušanje je umetnost. Kada bi političari
slušali ljude, ovaj svet bi bio drugačiji.
Kada bi muževi slušali svoje žene, ovaj
svet bi bio drugačiji. A usudio bih se
da kažem, kada bi žene slušale svoje
muževe, ovaj svet bi bio drugačiji. Kada bi
roditelji slušali svoju decu, ovaj svet bi bio
drugačiji. I kada bi deca mogla da slušaju
svoje roditelje, ovaj svet bi bio drugačiji.
Ali mi ne slušamo.
Kada čujemo poziv srca koje kaže: ,,Budi
ispunjen!”, mi ne slušamo. Mi kažemo:
,,Ah, ja nemam vremena za ovakve
stvari. Pokušaću da nađem vremena …. ”
To je najveće nerazumevanje koje postoji.
Ti nemaš kontrolu nad vremenom; vreme
ima kontrolu nad tobom. Ti nemaš broj
vremena; vreme ima tvoj broj.
Pogledajte ovaj svet. Postavljeni smo na
jednu najdivniju planetu koja se može
zamisliti. Takva planeta ne postoji u
rasponu svetlosnih godina i svetlosnih
godina. A šta mi radimo? Mislimo kako
da je uništimo. Zašto? Jer raj nije ovde,
zar ne? Treba prvo da umremo da bismo

stigli u raj. A to je najveća mana raja—to
da prvo treba da umreš.
Po ovoj predstavi raja tebi će se suditi da
bi se utvrdilo da li možeš da odeš tamo ili
ne. A mi ovako vidimo Boga. Bog sedi tamo
i kaže: ,,Napravi grešku. Ja te posmatram
svuda i svih 24 sata/7 dana u nedelji. Ja

Da, anđeli postoje
ovde na zemlji.
Njih sedam milijardi.
Samo što oni to ne znaju.
te posmatram svih 365 dana—čak i kada
sanjaš. Ako misliš na pogrešne stvari,
moraćeš da mi odgovaraš za to.”
TI SI ANĐEO
A da li si pogledao oko sebe? Ti jesi u raju.
Mnogo lepšem nego što bi se to moglo
opisati. Svaki dan je drugačiji. Svaki oblak
je drugačijeg oblika. Svaka pahuljica snega
koji pada jeste jedinstvena. I, da, anđeli
postoje ovde na zemlji. Mnogo anđela. Njih
sedam milijardi. Samo što oni to ne znaju.
Ti si taj anđeo koji tebi može podariti
slobodu; da letiš, da traješ, da postojiš. Ti si
taj. Ti čekaš da anđeo siđe s neba, a pravo
čudo je način na koji si ti došao na svet.
Ni od čega, sasvim iznenada, pojavio si se.
Izašao si. I udahnuo si svoj prvi dah. I ceo
tvoj svet počeo je da se menja. Kada si
izašao, bio si plav. Kada si udahnuo, tvojoj
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majci su preko posteljice poslati hemijski
signali koji kažu: ,,Dosta krvi; sada sam
samostalan. Ovde sam.” Veliki nastup.
Onda čitavog tvog života traje ovaj
veličanstven ritam daha koji ulazi i izlazi.
Ulazi, izlazi, ulazi, izlazi. A da li znaš kako
se završava? Ova simfonija se završava sa
tvojim poslednjim izdisajem. Ne udisajem,
izdisajem.
A u čemu je suština svega u ovom
periodu od tog prvog udaha do poslednjeg
izdaha? Suština je u mogućnosti da
budeš zadovoljan, u mogućnosti da budeš
ispunjen. Suština je u tome da budeš u
raju—ovde na zemlji.
Mnogi ljudi su veoma religiozni. Stalno
čitaju svete spise. Ali ne slušaju, jer da
slušaju ne bi u ime Boga ubijali jedni druge.
OČE NAŠ glasi: ,,Oče naš koji si na
nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe
Carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na
zemlji kao na nebu.”
,,Na zemlji.” Ljudi su odustali od tog
dela. ,,Oh, to je nemoguće. Suviše smo
pohlepni.” Imaju zatvorene oči i pitaju: ,,O
kojim bojama ti govoriš?” Pa, otvorite oči.
,,O kakvom svetlu ti govoriš?” Otvorite
oči. ,,O kakvoj mogućnosti ti govoriš?”
Otvorite oči. Dajte šansu svom srcu. Dajte
sebi šansu. Vidite. Slušajte. Slušajte taj
ritam unutar sebe.
Nešto te svaki dan nagoni da budeš sve
bolji i bolji. Da ti bude sve lakše i lakše. Da
ti postane sve jasnije i jasnije. To nešto te
svaki dan nagoni da budeš u tom raju, i to
radi još od kada si bio sasvim mali.
Kako možemo ignorisati tako jak glas
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unutar svakog ljudskog bića, onaj koji
nas poziva da budemo ispunjeni? Kako
ga možemo ignorisati? Šta ti praktikuješ
svaki dan? Ma šta da praktikuješ, imaćeš
uspeha u tome—stoga, šta ti praktikuješ?
OČEKIVANJA
Da li praktikuješ nervozu? Ako to radiš,
iznerviraćeš se vrlo brzo. Razlog mogu
biti neka kola koja ti zatrube. ,,Ko mi
to trubi?” Ili kada pozoveš svoje dete, a
ono ne dolazi. ,,Rekao sam ti da odmah
dođeš!” Dešava se da ljudi uđu u restoran,
sednu, a konobar se ne pojavljuje. ,,Kakav
je ovo restoran?” Pa, ti si ušao unutra. Mi
imamo izvesna očekivanja, zar ne? Ljudi
mi se obraćaju, a onda i od mene nešto
očekuju.
Kažu mi: ,,Daj mi mir”, a ja im kažem:
,,Žao mi je, ali mir je već u tebi.” Ljudi
kažu da traže mir. Ja kažem: ,,Zašto? Već
ga imate.”
Ljudi pitaju: ,,Gde treba da tražim?” Evo
jednog nagoveštaja: u tebi je mesto na
kome nikada nisi tražio. Nikada. Zato što je
lakše verovati da će odgovor doći odavde,
odande, iz neke knjige, sa nekog sastanka,
sa nekog kursa, iz škole, iz ovoga, iz
onoga. A niko ti nikada nije rekao: ,,Ono
što tražiš već se nalazi u tebi!” Dok ne
naiđeš na mene i dok ti ja ne kažem: ,,Da
li si ovo probao?”
Mnogi ljudi se plaše da upoznaju sebe. Oni
kažu: ,,Kada počnem da upoznajem sebe—
šta ako pronađem nešto užasno?” Ti imaš
više razloga za strah od otvaranja fioke
kod kuće—tamo bi mogla biti neka zmija—
nego od pogleda unutar sebe. Ljudi zaista
misle da tama postoji kao posebna stvar.
Navedeni su da veruju u postojanje nečega
što se zove đavo. On ima vile, on tebe

hoće i ako si neki otpadnik, bićeš njegov.
Zašto? Jer se jedan pesnik, veoma davno,
jako iznervirao zbog pape svog vremena,
tako da je napisao dramu o tome šta će
se desiti s tim papom posle njegove smrti.
Pržiće se u ključalom ulju. I od tada mi
to prihvatamo i mislimo: ,,Ne želim da se
pržim u ključalom ulju.”

NEZNANJE
Treba da shvatiš sopstvenu vrednost.
Onda kada počneš da shvataš ko si ti. Ako
ti neko pruži novčić i kaže: ,,Na celom
svetu postoji samo jedan ovakav”, ti bi
rekao: ,,O, Bože! Baš sam srećan što imam
ovaj novčić—niko drugi ga nema.” Kada
ljudi tako rade, ja pomislim: ,,To je glupo!”

Da li znaš da je svetski bol i patnja kroz
koju neki ljudi prolaze mnogo ozbiljniji od
prženja u ključalom ulju? Kada neka osoba
skoči kroz prozor, da li možete zamisliti
stanje njenog uma u tom trenutku i koliko
patnje nosi u sebi? Da joj ponudite opciju
prženja u ključalom ulju, rekla bi: ,,Hvala!
Kad počinjemo?”

Ti sam jesi jedinstven a baviš se mislima
o nekom novčiću! Tu dolazi buđenje, jer
mi spavamo snom neznanja. Mi obično
reč neznanje (engl. ignorance) dovodimo u
vezu sa rečima tup, glup. Međutim koren
ove reči nije nešto što znači ’glup’ —nego
je ignorisanje. Ignorisanje onog očiglednog
predstavlja najveću vrstu neznanja.

Stvarnost je zaista veoma jednostavna.
Ljudi mi prilaze i kažu mi: ,,Blagoslovi me.”
Ja kažem: ,,Zašto da ti dam blagoslov?
Ti već imaš jedan izuzetan blagoslov.” Da
li to znaš? Sledeći put kada posumnjaš
da imaš jedan izuzetan blagoslov, samo
udahni. Jer taj dah koji ulazi i izlazi iz
tebe jeste taj najneverovatniji blagoslov. Ti
si stvoren od različitih minerala i vode i
nekih drugih elemenata. Da li znaš koliko
od toga ima ova zemlja? Mnogo. A od svog
tog potencijala, ti postojiš. Da li znaš da
si jedinstven? Jedinstven kao pahuljica
snega. Jedinstven kao cvet. Niko nije kao
ti. I nikada, nikada, neće biti nikoga kao
što si ti.

Šta je očigledno? To što si živ. To što si
jedinstven. To je očigledno. Očigledno je da
se raj nalazi unutar tebe. Očigledno je da
se ono što tražiš nalazi u tebi. Očigledno
je da ti je potrebno svetlo da bi odagnao
tamu. Očigledno je da mir obitava u tebi.
Očigledno je da si neverovatno blagosloven.
Ti si cvet. Molim te, cvetaj!

Način na koji se ti osmehuješ, način
na koji ti razmišljaš, način na koji se ti
smeješ, način na koji ti plačeš. Način na
koji ti spavaš, način na koji se budiš, kako
ti izgledaš kada si velikodušan, kako ti
izgledaš kada si ljubazan. Kako ti voliš,
kako ti primaš, kako ti razumeš. Nikada,
nikada na licu ove zemlje neće biti nikoga
kao što si ti. Nikada. Šta to tebi znači?
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Da li možeš svaki dan biti ispunjen?
Da, možeš. Svaki dan.

ISPUNI SVOJU
POSUDU
Zamisli da imaš jednu glinenu posudu. Ona nije
antikvitet niti je nešto posebno. Ona je to što
jeste: jedna relativno jeftina glinena posuda.
Ako tu posudu ispuniš dijamantima, njena
vrednost će porasti. I obratno, ako je puna smeća,
njena vrednost će opasti. A kada se ono što je u
njoj izvadi, vratiće se na osnovnu vrednost.
Naše ljudsko telo je kao ta glinena posuda. Njena
vrednost je onakva kakva jeste. A kada se u
nju stavi nešto neverovatno, njena vrednost
se stostruko uvećava. Kada je ljudska posuda
ispunjena dragocenostima, kao što su jasnost,
razumevanje, ljubav, mir, iskrenost, zadovoljstvo,
onda ona postaje predmet od neprocenjive
vrednosti.
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Ono čemu se ti diviš kod neke osobe nije
njena glinena posuda, nego vrednost
onoga što je u njoj. A ako želiš da uvećaš
vrednost sopstvenog bića, onda svoju
posudu moraš ispuniti 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 ti 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. A to jeste zbunjujuće, jer znaš
da se ne osećaš dobro kada si konfuzan.
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 ponovo
i ponovo i ponovo, dok se ne ispuni. Sve što
je manje od toga predstavlja kompromis.
Svaki trenutak koji prođe bez osećaja
ispunjenja, izgubljen je trenutak.
Ti 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
jeste da svemirskim brodom poletiš sa
zemlje i putuješ brzinom svetlosti tokom

Svaki trenutak koji
prođe bez osećaja
ispunjenja izgubljen je
trenutak.
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 imaš. Da li znaš
da je tvoje vreme ograničeno? Kako to
brzo zaboravljaš.
Sama ta stvar koja je tako krhka,
zaboravila je svoju krhkost. Sama ta 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
iluzija.” Stvarno? Ja mislim da ti imaš
jednu prilično veliku iluziju ako ne znaš
da ćeš jednog dana morati da odeš—i bolje
da se spremiš i uradiš ono što treba da
uradiš dok još možeš. Ja samo navodim
činjenicu. Možeš zbunjen juriti svetom, ili
biti u iskustvu mira. Odaberi šta želiš.
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 dosta stvari
u svom životu, i nadam se da ti sve one
donose dobro i da ćeš ih imati još više. Ali
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Jedna stvar oko koje
postoji najviše
nerazumevanja
jeste Bog.
dok ne budeš imao tu jednu stvar koja se
zove mir, život će ti biti prazan.
Ja nisam 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 danas 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?
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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 naka stvar oko koje ima najviše
nerazumevanja, onda je to Bog. Zato u ime
Boga na svetu ima tako 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 pitanja.
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 olujama. Suština života je u
tome da budeš ljudsko biće. Kada nisi biće, i
dalje si čovek, ali nisi 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.

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.
Rođen1957. godine, počeo je mirovnu
misiju i humanitarna zalaganja još kao
mali. Kada je imao13 godina, počeo je da
se obraća globalnoj publici, odazivajući se
na pozive da govori u Londonu, Los
Anđelesu, kao i u drugim gradovima širom
sveta.
Tokom svog života, Prem Rawat je lično
preneo poruku mira preko12 miliona ljudi
u više od 50 zemalja. Od malih, neformalnih
skupova, do velikih međunarodnih pro-

grama, od univerzitetskih sala do otvorenih stadijuma koji mogu primiti stotine
hiljada gledalaca, njegovu poruku su toplo
prihvatili ljudi iz svih društvenih slojeva.
Trenutno, njegova nagrađivana televizijska
serija, 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
pružanju neophodne humanitarne pomoći,
hrane i vode, najsiromašnijim ljudima.
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Promocija poruke mira Prema Rawata tako da ona bude
dostupna publici širom sveta preko programa uživo, TV
emisija i različitih medija.
www.wopg.org
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