ZAKONI ŽIVLJENJA MOJEGA
MOJ

LJUBI

.

BOG!

Pred Tvoja lotosova stopala ponižno izročam svoja življenjska pravila, ki
so mi pomagala najti lepoto svoje Duše in me vodila do razodetja, da je
že Življenje samo po sebi čudovito darilo preko katerega mora vsak najti
svojo največjo oziroma najglobjo osebno srečo.
V Življenju lahko najdeš sebe in Boga, (popoln) notranji Mir, podariš
neznanemu človeku svoje Vse, lahko vidiš samega sebe v soncu in se
gledaš z Bogom iz oči v oči, se srečaš s sorodno dušo in postaneš sam
sebi najboljši prijatelj za vse večne čase ...
Nenazadnje pa lahko greš še naprej skozi temo nevednosti sam s seboj v
nadnaravno blaženost svojega Jaza, v neverjetno doživetje samega sebe,
v zrcalno sliko sebstva in spoznanje tega, da je Bog Ljubljeni in da smo
vsi že od nekdaj samo Njegovi, ter da je pot v lastno notranjost zares
nekaj človeku od Boga podarjenega in brezpogojno veličastnega.

PRVI DEL
1. FILTER RAZUMA  PRVA UMETNOST ŽIVLJENJA JE V TEM, DA SE NA ZMERAJ MANJŠIH NAPAKAH SPOZNA
VEDNO VEČJE NAPAKE ... KI SE JIH TUDI NATO PRIORITETNO ODPRAVLJA.
Kdor zamudi dan – ta naj spregleda, da se lahko enako zgodi z njegovim življenjem. Kdor ne zamudi sebe – ta je
srečal popolnost. Kdor ne zamudi Boga – ta se bo spoznal.
2. PRINCIP DOJEMANJA  SUBJEKTIVNO JE VSE RAZEN SAME SUBJEKTIVNOSTI.
Ker je že naše doživljanje subjektivno, so tudi naše ugotovitve subjektivne. Subjektivnost ne more biti subjektivna,
ker je že osebna - subjektivna za vsakega posameznika. Iz tega izhaja,da moramo biti osebni z Bogom a tudi
objektivno razmišljati o Življenju.
3. PREMOŠČANJE ČASA  ILUZIJA JE ZA VEČINO LJUDI POSTOPEK, V KATEREM V DOLOČENEM ČASOVNEM
INTERVALU AB, DA LAHKO CC IN NATO LAHKO AA NAZAJ.
To je le en (in nikakor ne edini) pogled na pojem »iluzija«. Pri tem je poudarek na tem, da CC in da mora biti
časovni interval omejen. Uporablja se, ko se ne vidi več poti naprej (beri: za premoščanje pretežkih ovir).
Vendar pa pozor: največ ljudi z »izgubljenimi« življenji A za vedno zamenjala z B-jem.
4. STVAR RAZSODNOSTI  BOLJ KOT ŽIVLJENJA, DESETLETJA, LETA, MESECA, TEDNA, DNEVA, URE,
MINUTE, SEKUNDE JE ŠKODA TEGA TRENUTKA.
To ni dejstvo, pač pa cilj, h kateremu naj bi težili, da postane naše osebno Življenje popolnejše. S tem postaja vsak
lastni osebni trenutek samostojnejši in bolj smiseln.
Pogoj: Pri tem je treba premagati strah pred smrtjo in stremeti vsak dan za boljšo prihodnostjo – to pa zato, da se
spozna pomembnost lastnega življenja.
5. TRI ZMAGOVALNE STOPNIČKE  POMEMBNO JE KAJ DELAMO, POMEMBNEJŠE JE KAKO TO NAREDIMO,
NAJPOMEMBNEJŠE JE ZAKAJ NEKAJ DELAMO OZIROMA NAREDIMO.
Kdor dober človek do sebe je (celo preko vsake doživljene krutosti), da bi postal bolj zavesten in dosleden ter
človeški – ta zagotovo ve, da se skozi solze splača živeti - kajti vsak mora v vsakem osebnem življenju hoditi na
svoje privatne stopnice. Na njih pa pride lahko samo, če mu je to dano. Na koncu stopnic pa ga čaka zaklad ali darilo
ali celo lastna Duša, da ga nagradi.

6. STIK S SEBOJ  PRED RESNIČNOSTJO SE NAJBOLJE SKRIJE TAKO, DA SE SOOČI Z NJO.
Vsi ljudje kdaj bežimo pred resničnostjo. Večina ljudi vedno beži pred resničnostjo.
7. NEODVISNOST  VSAK JE ODVISEN OD TISTEGA KAR DELA.
Zato, ker to kar človek dela, to ga spreminja. Ne glede na to, da zmore to pri priči končati. Najvišja oblika dela pa je
ljubiti, kar je nadgradnja dela za mir (mir v splošnem pomenu, svetovni mir, dušni mir, absolutni mir). Pri takem delu
odvisnost ni pomembna (beri: ne moti toliko kakor na drugih področjih), ker se sčasoma preraste in pozabi – to pa
zaradi Miru.
8. NEOMEJENOST  VSAK JE SVOBODEN TAKRAT, KO NEKAJ PO SVOJI VOLJI KONČA.
Ker takrat ko človek nekaj konča, tudi nekaj novega začne  oseba po lastni volji izbere, česa se bo lotila.
9. DUALNOST  KDOR ŽELI OSVOBODITI SVOJA ČUSTVA, TA MORA NAJPREJ RAZUMETI SVOJEGA
OSEBNEGA ČUSTVA BIJEKTIVNI PAR.
Če želim biti radodaren, potem moram biti najprej dovolj sebičen zase, da to tudi storim.
Kdor želi mimo obrambnih mehanizmov priti, bi moral le-to (in to ) razumeti, da je živeti Življenje umetnost. To
najbolj velja za čustvo ljubezni in je pogoj za zdravo čustvovanje.
10. PRONICANJE  DRUGA UMETNOST ŽIVLJENJA JE, DA SE V VSAKI OVIRI VIDI NOVA POBUDA.
Skozi krizo je najkrajša pot tista, v kateri se vidi priložnost ne pa grožnja. Treba pa je vedeti, da je to tudi najožja pot
in tu um ne more čez svoje lastne ovire brez Božjega sočutja, ki je za človeški um kakor neprecenljivo zdravilo v
svetu bolezni in v času tegob.

DRUGI DEL
11. SREČEN KONEC  BOG JE NAD ČASOM IN VES ČAS JE V BOGU ALI DOBRO JE VEDETI, DA JE TO ZADNJI
DAN MOJEGA ŽIVLJENJA, KI JE PRED MANO.
To kar se mi je danes zgodilo je bila moja zadnja priložnost, da se poboljšam – ker človek napreduje drugače kot to
um sam pričakuje.
Iskrica: Čas pa je posebno orodje Boga in kot tako zasluži posebno mesto v filozofiji Življenja. Vedeti pa je treba, da
Bog čas v vsakem pogledu presega – ga z vseh mogočih aspektov in vidikov transcendentira. Čas je z duhovnega
aspekta relativen pojem.
12. NEDVOUMNI POTENCIAL  VSAKDO ŽIVI TAKŠNO ŽIVLJENJE, SKOZI KATERO SE SAM NAJLAŽJE
DOŽIVLJA.
Če živim bedno to še ne pomeni, da sem sam beden. Če ima X slabše izhodišče in noče videti rešitve, je to pač
njegova krivda. Če začnem na XA (z drugimi besedami »na slabšem«) in uspem, potem bo moj rezultat večji za Akrat (mišljeno tako, da za tolikokrat na kolikor slabšem sem začel).
13. MOTITI SE JE ČLOVEŠKO  NEPRIMERLJIVO BOLJŠE JE STORITI NAPAKO, KI JO RAZUMEŠ KOT PA NIČ.
Saj pomnite, da se na napakah se učimo. Bolje pa je imeti v življenju srečen konec kot pa brezkončen začetek. Pri
tem pa je treba paziti zakaj napako naredimo, kajti le takrat lahko gremo v svojem življenju naprej. Pri tem se je
treba zavedati, da Bog ni proti razumu, zato v duhovnosti ni smiselno delati napak zaradi napak samih. Rad bi še
opomnill, da je pogoj da vemo, zakaj napako naredimo.
Naše vodilo naj postane aktivnost in ne pasivnost, zato ker je aktivnost tudi naravno stanje človeka in njegove Duše.
14. PRAVI PROCES OSVOBAJANJA  BOLEČINA JE OPOZORILO, KI NAS OSVOBAJA NEZNANJA.
Opozarja nas na napako ali konflikt v nas samih in na to da moramo spremeniti naš odnos ali način. Ker kadar kdo
česa ne ve, potem tega tudi sam ne želi vedeti – kaže na to kako ljudje podcenjujemo sami sebe.
15. ODSKOČNA DESKA VRLINE  VSE KAR SE DELA IN POČNE JE LE STOPNICA ZA NASLEDNJO STOPNJO IN
ZA NOVO ODKRITJE.
Karkoli delamo v svojem svetu, vse je le poskus, da pridemo na duhovno raven. Tu se pokaže naš um kot
stopnica k sedežu duše, kar je Srček. Če želi um delovati kot stopnica (beri: duhovno) mora sam postati
navdihnjen od višjih nivojev, lahko bi rekli tudi od zvezd.
Navdih: če je filozofiranje, umovanje, razmišljanje ali lahko bi rekli tudi špekulacija pravilno usmerjena (če je
usmerjena navzgor k višjim idealom, k višjim vrednotam, k Bogu) lahko pripomore kot neka začasna bergla ali
stopnica ali v računalniškem jeziku »cash spomin« tako da prinese in prinaša neko delno radost v Življenje; pravo
radost pa prinaša Srce (ter Duša in Božje) in Njihovo delovanje.
16. OD POTENCIRANJA K SPODBUJANJU  RAVNINA RAZUMEVANJA JE STOPNJA ZAVEDANJA Z NAŠO
ZAVESTNO VOLJO.
Preko ravnine razumevanja lahko osvobodite svojo zavest in dvignete raven zavedanja.
17. TEMELJ VERE IN VESTI  ZAVEDANJE JE NAJNIŽJA RAVNINA RAZUMEVANJA.
V našem življenju smo vedno »navzdol« omejeni z zmožnostjo zavedanja.
18. GLAVA NA RAMENIH  ZMOŽNOST DOJEMANJA JE NAJVIŠJA RAVNINA RAZUMEVANJA.

Pri naši največji volji smo še vedno »navzgor« omejeni z zmožnostjo razumevanja.
19. ZAKON LOKALNOSTI  MOJI ZAKONI TI LAHKO POMAGAJO, ČE SKOZNJE VIDIŠ SEBE ALI SVOJE ŽIVLJENJE
ALI ČE VSAJ SKOZNJE SVOJE ŽIVLJENJE RAZUMEŠ.
Zakaj rešitev se najbolje razume, če se obrne na glavo. Pa še v obratnem smislu je zelo prikrita, tako da skozi
pogoje živi. Ker pa je tako zelo pogojna lahko prebiva samo v Srcu … in edino tam je celostna in iskrena do same
sebe (beri: jo lahko svet razume).
20. VERA LJUBEZNI  NATO PA JE RESNICA REKLA, DA KDOR GRE ZANJO V IN SKOZI PEKEL PO POTI
DHARME (DOLŽNOSTI), TA SI JE OSMISLIL PRVI ZAKON ŽIVLJENJA.
Ljubi se tisti, ki si res vse (kar je dobro) verjame.
P.S. za 1. zakon: »To je tako zelo pogojno, da se lahko rodi samo v največjih globinah Srca.«

TRETJI DEL  PRVA NADGRADNJA
21. OSEBNA RAST  ČE ŽELIMO BITI PLEMENITI POTEM MORAMO STREMETI ZA TEM, DA BO JUTRIŠNJI
DAN BOLJŠI OD DANAŠNJEGA.
V tem boste našli srečo in veselje.
22. BOŽANSKA NEBOGLJENOST  VSAK DAN SAM ZASE JE NEZAMENLJIVA MILOST, KI JE TU SAMO ZATO, DA
GA (LAHKO) IZKORISTIMO.
Prav tako bi enako lahko rekli, da je vsako jutro in vsaka ura, minuta ali samo sekunda tu samo zato, da se
dvignemo na višjo raven zavedanja in/ali čustvovanja in/ali razmišljanja. Ta zakon naj bi razumeli tako, da ne bo
nikoli nikogar drugega, ki bi lahko izkoristil priložnost, katero vsakemu sleherni trenutek ponuja njegova oziroma
njena lastna Duša. Vsakega posameznega dneva pa se tudi ne da »zamenjati«, saj je že sam po sebi neskončno
vreden. Z besedo 'zamenjati' sem mislil na to, da bi njegovo funkcijo (funkcijo dneva) opravil nek drug dan. Drži pa,
da so dnevi oziroma z drugim izrazom 'izpiti v notranjem svetu' med seboj povezani, da z njimi in v njih rastemo in
da če kdaj pademo vedno dobimo novo možnost le v drugi – drugačni obliki, tako, da je izpit in s tem njegov dan
enakovreden prejšnjemu oziroma drugim. Osebno globoko verjamem, da je vsak dan enako pomemben ne glede na
to, da so dnevi ko lahko dobimo veliko milosti od kakšnega svetnika ali mojstra in se nam lahko veliko oprosti v
enem samem trenutku ali v eni sami uri. To pa zato [1°], ker je tu na Zemlji evolucija prva in gotovo obstaja način,
da rastemo v težkih, temnih in osamljenih trenutkih. To pa zato [2°] ker se vsega ne da naučiti naenkrat. To pa zato
[3°] ker se moramo kot prvo naučiti spoštovati sebe(vsaj do neke mere) in [4°] živeti samo za in skozi lastno Dušo
in ne drugega (morda še tako vzvišenega človeka); in [5°] ker smo vsi v ciklusu, v katerem rastemo, odraščamo, se
krepimo in se na koncu tudi (bojda vsi) spoznamo kot ena človeška družina.
23. CARPE DIEM  VSTOPITI V VEČNO ŽIVLJENJE POMENI TO, DA SE PREDAŠ NEKOMU MOGOČNEJŠEMU IN
VZVIŠENEJŠEMU
Vstopi in uživaj vsak in sleherni dan na vsak način po vsaki Poti in za vsako ceno. Uživaj v vsakem trenutku in okusi
sleherni trenutek; uživaj – da se užitek ne razblini še preden si Tam sam s seboj in okusiš Večnost in Nesmrtnost ...
24. BOG OBSTAJA!  ZAKAJ NE PREPUSTIŠ VSEGA MOGOČNEMU ZAKONU VESOLJA IN ŽIVIŠ VSAKDAN Z
MIRNIM NOTRANJIM NASMEHOM?
To je triumfantna novica mišljena za Radost naših dni. To je mišljeno za vsakogar in kogarkoli ter kdor sledi temu spi
v Miru.
Če zapovedi niso namenjene praznovanju, potem res ne vem zakaj so ... Mogoče so te omejitve mišljene za
disciplino, vero in zaupanje in so uporabljene za podzemni solidni kamniti temelj za Božanski Mir – s takim temeljem
je ljubiti in biti ljubljen veliko lažje.
25. BODI SREČEN!  BODI HVALEŽEN ZA ČISTO VSAKO JUTRO.
Uživaj Življenje in ne skrbi o stvareh, ki ne bi bile pomembne na daljši rok, recimo deset let. Kar se je nuja naučiti je
to, da ne skrbimo. Skrbi požrejo veliko energije. Vsi poznamo pesem: »Ne skrbi, bodi srečen!« in da bi delovali po
tem prepustimo sreči prevladati v naših Srcih ter s časom bodo sledile ostale Božanske lastnosti v naša Srca, kot
hvaležnost, Mir, celovitost, Božanskost in predani Um kot poosebljena ponižnost.
26. BODI TIH!  ČE HOČEŠ NEKAJ POVEDATI, POTEM MORAJO BITI TVOJE BESEDE PAMETNEJŠE OD TIŠINE.
Moč Tišine je ogromna. Moramo se naučiti resetirati lastni razum, čustva in občutja in s tem izprazniti Srce in Razum.
Tako se v nas rodi Novo Življenje.
26º1ºCILJ: Misli kaj govoriš. Govori kar čutiš in se zavedaš v mislih.
26º2ºDEJSTVO: Iz tišine izvira vse: zvok, Mir, Življenje in Ljubezen ... Tišina je dober prijatelj časa. Čas pa je orodje
Tišine.
26º3ºVZROK: Vzrok tišine je potrpljenje in je Ljubezen.
26º1ºNAMEN: Svetu služimo v Tišini Srca in notranje umirjenosti. Če smo v tem dobri, ta Tišina preraste v besedo in
s tem zdravi.
27. JUTRI UPA, DA SMO SE NAUČILI NEKAJ OD VČERAJ  NE LAŽI -> NE ŽALI
Če ti laž na začetku koristi se na koncu sprevrže v škodo. Če ti resnica na začetku škodi, ti na koncu prinese korist.
Če izrečeš laž boš moral povedati še drugo laž, da prikriješ prvo laž.

28. MOLI KOT DA JE VSE ODVISNO OD BOGA IN DELAJ KOT DA JE VSE ODVISNO OD TEBE  SEDAJ JE
NAJPRIMERNEJŠI TRENUTEK ZA NAPREDEK, SREČO IN USPEH
Ker se bo v prihodnosti od Vas več pričakovalo pomeni, da je sedaj ugodnejši čas za napredek kot jutri (jutri je
drugače opredeljen kot danes in ne obstaja tako kot ga mi vidimo temveč je bolj ovekovečen v principu obstoja in je
tudi del sedanjosti; da pa bi tudi sedanjost postala del jutri moramo bivati tukaj in zdaj).
Ker je v preteklosti bilo težje – kot dokaz lahko pogledamo kolikokrat nas bremeni preteklost in kolikokrat
razmišljamo, da nam je bilo včasih lepo v resnici pa ravno zaradi tega trpimo: prvo bi morali rešiti s frazo preteklost
je pepel, drugo pa je izrodek našega ega oziroma iluzije, ki hlepi po tem, da bi nas obvladoval. To moramo rešiti
tako, da sprejmemo svoje odgovornosti in dokažemo vrednost svojega bivanja kot Duše od Boga poslano na Zemljo,
da izpolni svoj Življenjski smisel in poslanstvo za druge.

Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav zaradi tega dne.
From fantasy to destiny to purity to humility to faith to obedience to hope to courageousness to
acceptance to peace to freedom to love to devotion to surrender to Soul to Mercy to Guru to God.
29. ZAVEDANJE VIŠJEGA IN GLOBJEGA KOT SMO MI SAMI.  VSAK JE SAM SEBI NAJVIŠJI IDIOT ZA SAMEGA
SEBE. SAMEMU SEBI IN OD SAMEGA SEBE
Ker je treba za razumevanje Duše najprej razumeti duhovno abecedo. To je proces. To je del procesa. Duhovno
abecedo lahko razumemo kot lestvico po kateri plezamo do Spoznanja. Ko se pa enkrat navadimo vzpenjati in
sestopati potem moramo naše Srce integrirati s svojim umom na ta način, da dojemamo enako pomembnost vsake
duhovne stopničke in povezanost vseh notranjih kvalitet. Sam sem si svojo Pot zastavil takole: »Od fantazije do
usode do ponižnosti do čistoče do vere do ubogljivosti do upanja do korajže do sprejemanja do Miru do
transformacije do svobode do Ljubezni(vosti) do vdanosti do vdanega služenja do samoizoročitvene predaje do Duše
do Milosti do Guruja do Boga, ki je Gospod Šri Krišna.

ČETRTI DEL  ODLOMKI IZ SVETIH SPISOV
30. ŠRI KRIŠNOVA FORMULA ZA MIR = BHAGAVAD-GITA KAKRŠNA JE, 5.29 [prirejeno po Šrila Prabhupadi] 
SVETOVNI MIR JE ZAČETNIK ŽIVLJENJA. DUHOVNI MIR JE TEMELJ LJUBEZNI. DUŠEVNI MIR JE DOM
RESNICE. OSEBNI MIR JE POGOJ ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE.
Kdor je popolnoma zavesten Mene in ve,da sem končni uživalec vseh žrtvovanj in askeze, vrhovni
gospodar vseh planetov in polbogov ter dobrotnik vseh živih bitij, se reši materialnega trpljenja in
doseže Mir.
KOMENTAR: Pogojene Duše v oblasti slepilne energije bi rade dosegle Mir v materialnem svetu, ne poznajo pa Poti
do Miru, ki je opisana v tem verzu Bhagavad-Gite. Doseči pravi Mir je zelo preprosto: vedeti moramo le, da je
uživalec vseh sadov človekovega delovanja Gospod Krišna. Ljudje bi morali vse nameniti za transcendentalno
služenje Gospodu, kajti Gospod je lastnik vseh planetov in izvor vseh polbogov, ki prebivajo na njih. Nihče ni večji ali
višji ali globlji od Njega. Gospod je večji od vseh polbogov, Šive in Brahme. V Vedah [Švetašvatara Upanišada 6.7] je
Gospod opisan z besedami »tam išvaranam paramam mahešvaram«. Pod vplivom iluzije poskušajo živa bitja
zagospodariti vsemu, kar jih obdaja, v resnici pa so v oblasti Gospodove materialne energije. Gospod je gospodar
materialne narave, pogojene Duše pa so podložne njenim strogim zakonom. Dokler ljudje ne razumejo teh
preprostih dejstev, ne morejo doseči Miru niti kot posamezniki niti kot skupnost. Bistvena ideja zavesti Krišne je, da
je Gospod Krišna vrhovni upravitelj, vsa živa bitja vključno z velikimi polbogovi pa so Mu podrejena. Popoln Mir lahko
doseže le, kdor je popolnoma zavesten Krišne.
To [peto] poglavje [Bhagavad Gite] govori o delovanju z zavestjo Krišne, splošno znano kot karma joga. Tu najdemo
odgovor na vprašanje spekulativnih mislecev, ki jih zanima, kako je mogoče s karma jogo doseči osvoboditev.
Delovati z zavestjo Krišne pomeni delovati s popolnim znanjem o Gospodu kot vrhovnem upravitelju. Tako delovanje
je enako transcedentalnemu znanju. Bhakti joga je neposredno delovanje z zavestjo Krišne (z razliko od karma joge,
da ne pričakujemo in nismo navezani na sadove našega delovanja), jñana joga pa je pot, ki vodi do bhakti joge. Biti
zavesten Krišne pomeni delovati s popolnim znanjem o svojem odnosu z Vrhovnim Absolutom, najvišja stopnja
zavesti Krišne pa je popolno znanje o Krišni, Najvišji Božanski Osebnosti. Čista Duša je sestavni delec Gospoda in
Gospodov večni služabnik. Ker pa želi gospodovati iluziji pride v njeno kraljestvo, zato mora trpeti. Dokler je v
materialnem svetu, mora delati, da bi zadovoljila materialne potrebe. Metoda zavesti Krišne pa privede na Pot
duhovnega Življenja celo človeka, ki je v oblasti materialne energije, kajti to je proces, s katerim lahko v
materialnem svetu obudimo svojo duhovno zavest. Bolj ko človek duhovno napreduje manj je odvisen od materialne
narave. Gospod ni do nikogar pristanski, razen do tistih, ki se mu (brezpogojno) izročijo oziroma mu se predajo. S
predajo je mišljeno to, da nehamo skrbeti za posvetne stvari istočasno pa imamo dušepolno brigo za cel svet in za
vsa bitja. Predani ljudje niso indiferentni, ampak ravno obratno so stopili na »stopnico Ljubezni« in šli še naprej, ko
so predali vse svoje želje, misli ter celo svojo osebnost Gospodu, se tako prečistili in preobrazili in na ta način
dosegli Mir. Vse je odvisno od tega kako opravljamo svoje dolžnosti do Gospoda, ki nam pomagajo utišati, umiriti in
obvladati čutila in čute ter premagovati želje in jezo. Kdor je neomajno zavesten Krišne in obladuje omenjene strasti,
je dejansko na transcedentalni ravni. Kdor deluje z zavestjo Krišne, s tem vadi tudi Patanjalijevo osemstopenjsko
mistično jogo, saj doseže njen končni cilj. Z vadbo yame, niyame, asane, pranayame, pratyahare, dharane,
dhyane in samadhija jogi postopoma (od prve stopnje yama do zadnje samadhija) napreduje v duhovnem

Življenju. Toda popolnost lahko iskalec doseže le tako, da si najde Učitelja oziroma Guruja in mu vdano in predano
služi, kar človeku edino prinese Mir in kar je najvišja stopnja za mnoge ljudi. Ta nivo se lahko primerja z
osvoboditvijo. Še višja stopnja je samospoznanje, resnično najvišja stopnja pa je nepretrgano služenju Zemlji,
človeštvu, živalim in rastlinam s tem,da jim razkrijemo, razodenemo Boga v njihovem Življenju in manifestiramo
Ljubezen v vseh človeških Srcih. Če je osvoboditev zelo zelo težko doseči, potem je realizacijo Najvišjega oziroma
samospoznanje praktično nemogoče. Zakaj enkrat omenjamo SAMOspoznanje, drugič pa spoznanje BOGA kot eno in
isto? V resnici sta to dva zelo povezana aspekta istega pojma. Z vidika samospoznanje govorimo o enosti med nami
(telesom, umom, vitalom in Srcem) in Dušo. Z vidika spoznanja Boga pa govorimo o enosti med našo Dušo in
Vrhovnim Stvarnikom. Ko se popolnoma osvobodimo ne pomeni, da prenehamo živeti na Zemlji, ampak nas to
kvečjemu prizemlji in če smo iskreni ne bomo takoj zaprosili za upokojitev od posvetnih aktivnosti ali celo Vaikuntho
– je pa res, da lahko živimo naenkrat v Gospodovi notranji in zunanji energiji. Ker je to na začetku pretežko izberemo
notranjo, le zavedajmo se, da je krajni Cilj zelo zelo zelo daleč in da je Božja volja, da vsako bitje(ce) napreduje
kolikor zmore. Prej sem rekel, da je za Spoznanje z veliko začetnico treba prehoditi zelo dolgo pot in da jih preveč
obupa, da bi dosegli trajno blaženstvo. Do takrat pa je vse drugo minljivo. Lahko bi še rekel, da je trenutno
razsvetljenje neke vrste pomiritev in odrešitev, vsaj sam sem tako doživel blagoslov Najvišje Mojstrice Ching Hai, ki
je učiteljica meditacije …
31. ?  SE BO NADALJEVALO ...
?
31. SAI BABA  PREIZKUSNI KAMEN, S KATERIM LAHKO POTRDIMO NEKO DEJAVNOST KOT SVETO, JE V
TEM, DA PREUČIMO ALI POVEČUJE ALI PREMAGUJE NAVEZANOST.
?
32. ?  SE BO NADALJEVALO ...
?
P

FIFTH PART  THE MOST IMPORTANT QUALITIES OF A SEEKER
40. POTRPLJENJE JE BOŽJA MAST  POTRPLJENJE POMENI PRIPRAVLJENOST POČAKATI IN SE UPRETI
SKUŠNJAVI, DA BI ZAČELI DELOVATI PREHITRO, NE DA BI SI POPREJ OGLEDALI CELOTNO SITUACIJO S
KATERO SE SREČUJEMO IN SE VPRAŠALI KAJ OD NAS ZAHTEVA.
Smo se res pripravljeni docela posvetiti trenutni situac iji ne glede na to, kakšna je? Ali pa že gledamo naprej v
prihodnjo dejavnost, s katero bi se radi začeli čimprej ukvarjati? Smo nepotrpežljivi s seboj in ali postanemo nestrpni
in radražljivi, če se nam kaj zdi prepočasno? Se razburimo, če nas prekine kdo, ki želi našo pozornost direktno ali
posredno? Smo neorganizirani, zavlačujemo stvari in se zato ne posrečamo drugim nujnejšim zadevam? Smo
nestrpni, ko nas nekdo premoti pri delu z vprašanjem ali »paničnem klicu na pomoč«?

SIXTH PART  BIBLE INSPIRATION
50. EMBRACING CHANGE  GOD GIVE US MERCY TO ACCEPT WITH SERENITY THE THINGS THAT CANNOT
BE CHANGED, COURAGE TO CHANGE THE THINGS WHICH SHOULD BE CHANGED, AND THE WISDOM TO
DISTINGUISH THE ONE FROM ANOTHER.
Smo
51. NICHOLAS OF FLÜE MY LORD AND MY GOD, TAKE EVERYTHING FROM ME THAT KEEPS ME FROM
THEE. MY LORD AND MY GOD,GIVE EVERTYHING TO ME, THAT BRINGS ME NEAR TO THEE. MY LORD AND
MY GOD, TAKE ME AWAY FROM MYSELF AND GIVE ME COMPLETELY TO THEE.
Smo
52. HOLY BIBLE AS AN URGENT CALL DOBIL SEM TA SEZNAM ŠTEVILK ZA KLIC V SILI IN SE MI JE ZDELO
VREDNO, DA GA PODELIM S POSEBNIMI LJUDMI, KOT SI TI. VSTAVI GA V SVOJO BELEŽKO, KAKŠNA OD
TEH ŠTEVILK UTEGNE BITI KORISTNA V NEKEM TRENUTKU TVOJEGA ŽIVLJENJA!!!
Ko si žalosten, odtipkaj Jn 14.
Ko kdo o tebi slabo govori, odtipkaj Psalm 27.
Kadar si živčen, odtipkaj Psalm 51.
Kadar si v skrbeh, odtipkaj Mt 6,19.34.
Kadar si v nevarnosti, odtipkaj Psalm 91.
Kadar se zdi, da je Bog nekje daleč, odtipkaj Psalm 63.
Kadar tvoja vera potrebuje spodbude, odtipkaj Heb 11.
Kadar si sam in te je strah, odtipkaj Psalm 23.
Kadar si nerazpoložen in na tem, da bi koga obsojal, odtipkaj 1 Kor 13.
Da bi odkril skrivnost sreče in zadovoljstva, odtipkaj Kol 3,12-17.
Kadar si pobit in nesrečen,odtipkaj Rim 8,31-39.
Kadar iščeš mir in počitek, odtipkaj Mt 11,25-30.
Kadar se zdi, da je svet pomembnejši od Boga,odtipkaj Psalm 90.
P.S.

Drugače kot prenosni telefon, Sveto pismo ne izgubi signala. “Deluje”, kjerkoli smo.Ni nam treba biti v skrbeh, koliko
denarja je še naloženega, kajti Jezus je vnaprej plačal račun in dobropis je večen. Je tudi najbolj gotova stvar:
povezava se ne prekine in baterija ostaja polna vse življenje.
Everything that irritates us about others
can lead us to an understanding of ourselves.
We've already reached tomorrow's yesterday but we're still far away from yesterday's tomorrow.

SEDMI DEL  ŽIVLJENJE NAGOVORI
Faze Življenja se med seboj prepletajo, dopolnjujejo, večinoma pa sledijo ena
drugi. Pri nekomu gre lahko vse zaporedoma, drugemu hudič zmeša štrene,
tretjemu je dano zmešano Življenje, pri nekomu drugemu (npr. pri meni) pa je vse
postavljeno na glavo.
60. LJUBEZEN  Brez Ljubezni preprosto ne gre. Bog nas prvi je in nas ljubi. Brez tega ne bi obstajali in
šele zaradi tega lahko ljubimo mi – sebe, druge in Boga nazaj. Ljubezen rodi vse, tudi Mir. Tudi Mir rodi
vse, toda Ljubezen je pred Mirom. Ljubezen je vse kar je.
S
61. NAVDIH  Navdih prebudi Ljubezen.
S
62. ZANIMANJE  Vztrajanje v hobijih rodi navdušenje.
S
63. NAVDUŠENJE  Zanimanje in navdušenje omogočata pozornost.
S
64. POZORNOST  Pozornost krepi zanos in omogoča opažanje bistvenih podrobnosti.
S
65. ZANOS = ENTUZIJAZEM  Zanos je glavna hrana Boga (Šri Činmoj), zanos je glavni pogon našega
bitja v aktivnost, zanos se začne, ko se konča pričakovanje.
S
66. OPAŽANJE Opažanje omogoča osredotočenje na pomembne podrobnosti.
S
67. OSREDOTOČANJE in OSREDOTOČENJE  Osredotočenje omogoča pomnenje. Pomnenje pozitivnih misli
je glavno gradivo (bencin, diesel) za gradnjo konstruktivnih mentalnih vzorcev, Katalizator pa je
pozabljanje negativnih bolečih izkušenj. Olje je celjenje duševnih ran. KIS. OLJE! VODA ...
S
68. SPOMIN  Spomin na Boga je Mir in Moč. Je Moč iz Miru in je Moč Miru.
S
69. SLUŽENJE  Služenje je Ljubezen. Služenje sebi je veselje, služenje bližnjim je radost, služenje
ubogim je potreba in Služenje Bogu je Ljubezen. Služenje ni služenje v Ljubezni, če nima od služenja
sebi dobrobit vsaj še nekdo drug. Služenje ni služenje v Ljubezni, če ni služenje bližnjim služenje Bogu
v bližnjih. Služenje ubogim ni služenje Ljubezni, če jim s služenjem ne damo košček sebe. Služenje
Bogu je pravo, resnično in nesebično služenje, če zajema vse to. Iskreno služenje Bogu je Ljubezen, če
ne pozabi na bližnjega, bližnji pa smo si vsi ljudje, vse živali, vsa bitja, vse nepremične stvari. Ljubezen
gori!
S

OSMI DEL  LJUBEZEN SPREGOVORI
70. EMBRACING CHANGE  GOD GIVE US MERCY TO ACCEPT WITH SERENITY THE THINGS THAT CANNOT
BE CHANGED, COURAGE TO CHANGE THE THINGS WHICH SHOULD BE CHANGED, AND THE WISDOM TO
DISTINGUISH THE ONE FROM ANOTHER.
Smo

DEVETI DEL  BOGINJA ŠRIMATI RADHARANI = ŠRI RADHA USLIŠI
80. EMBRACING CHANGE  GOD GIVE US MERCY TO ACCEPT WITH SERENITY THE THINGS THAT CANNOT
BE CHANGED, COURAGE TO CHANGE THE THINGS WHICH SHOULD BE CHANGED, AND THE WISDOM TO
DISTINGUISH THE ONE FROM ANOTHER.
Smo

DESETI DEL  BOŽJI SIN JEZUS KRISTUS DOPOLNI
90. EMBRACING CHANGE  GOD GIVE US MERCY TO ACCEPT WITH SERENITY THE THINGS THAT CANNOT
BE CHANGED, COURAGE TO CHANGE THE THINGS WHICH SHOULD BE CHANGED, AND THE WISDOM TO
DISTINGUISH THE ONE FROM ANOTHER.
Smo

ZADNJI DEL  NAJVIŠJI BOG = ŠRI KRIŠNA ODGOVORI

100. EMBRACING CHANGE  GOD GIVE US MERCY TO ACCEPT WITH SERENITY THE THINGS THAT CANNOT
BE CHANGED, COURAGE TO CHANGE THE THINGS WHICH SHOULD BE CHANGED, AND THE WISDOM TO
DISTINGUISH THE ONE FROM ANOTHER.
Smo

ZAKONI DELUJEJO LE V NAJVIŠJI RAVNINI. ČE PRI VAS NE DELUJEJO RAZŠIRITE
SVOJO ZAVEST NA VIŠJO RAVNINO, TAKO DA STOPITE NA VIŠJO STOPNICO
(PSIHIČNEGA) UMA.

ZAKLJUČNI PARADOKS:
Ljubim tebe, ki verjameš v naju ...

LEGENDA:

.



PRIVATNE STOPNICE

OSEBNA SREČA, SRČEK
SREDIŠČE, SRČNO SREDIŠČE
KORAK
POSTANE
ABSTRAKTNO MIŠLJENJE
ŽIVLJENJSKA POT DUŠE KOT USMERITEV CELOTNE OSEBNOSTI K
ABSOLUTNEMU LJUBLJENEMU NAJVIŠJEMU GOSPODU BOGU.
LAHKO BI REKLI TUDI »OSEBNA LESTEV.«

