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ПРЕДГОВОР

Мои драги пријатели, мои браќа и сестри, 
јас сум човек на молитвата, јас сум ученик на 
мирот. Се молам на Небесниот Татко да ги изнесе 
во преден план сите ваши божествени особини и 
да ги зголеми во неограничена мера. Се молам 
на Бог на секој од вас да му ја подари Пораката 
на Неговиот Сон, која што е мир. Исто така се 
молам Нему да ви даде радост во бескрајна 
количина.

Чувствувам дека преку молитвата, меди-
тацијата и посветеното служење може да се 
оствари светскиот мир. Секој поединец треба да 
се обиде да ги направи другите среќни бидејќи 
само преку радоста можеме да имаме мир. Ако 
со љубов и искрено можеме да му понудиме 
некому радост, тогаш таа личност ќе има само 
добра волја кон нас. Значи од радоста добиваме 
мир, а од мирот добиваме радост. Тие две се 
неразделни.

За жал, овој наш свет сè уште не го видел  
лицето и не го почувствувал срцето на мирот. 
Зошто? Токму затоа што се обидуваме да до- 
несеме мир единствено со брилијантноста и 
сјајот на нашиот ум. Се додека се обидуваме 



да воспоставиме мир врз основа на капацитетот 
на нашиот ум, нема да успееме. Ќе успееме 
само тогаш кога ќе го употребиме капацитетот 
на нашето срце.

Искуствата на срцето нè зајакнуваат, ги 
шират нашите хоризонти и прават да чувствува- 
ме дека сите сме едно семејство со само еден 
дом. Секој поединец е аџија. Со нашите крилја 
на радоста и нашите секогаш нови соништа, ајде 
да летаме на небото на љубовта и ветувањето. 
Со нашата љубов ќе го гледаме и чувствуваме 
светот како наш сопствен. Со нашето ветување 
ќе ја зголемиме убавината и божественоста на 
сите човечки битија и сите нации.

Со најголема понизност, искреност и ду- 
шевност, се молам на нашиот Небесен Татко 
да нè благослови со нов милениум на соништа 
што ќе ја издигнат свеста на човештвото и ќе го 
направат секое човечко битие крајно совршено.
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ГЛАВА 1

ЖИВЕЕЊЕ ВО РАДОСТ

Вистинската внатрешна радост  
 е самосоздадена.

Не зависи од надворешните    
 околности.

Река тече во и низ тебе носејќи ја  
 пораката на радоста.

Таа божествена радост е    
 единствената  
 цел на животот.

Сите сме трагачи и нашата цел е иста - 
да постигнеме внатрешен мир, светлина и ра- 
дост, да станеме неразделно едно со нашиот 
Извор и да водиме живот исполнет со вистинско 
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исполнување.
Да се живее во радост е да се живее внат- 

решниот живот. Тоа е живот што води кон само- 
спознавање. Самоспознавањето е Богоспозна- 
вање бидејќи Бог не е ништо друго, освен Божес- 
твеноста што е длабоко внатре во секој од нас, 
што чека да биде откриена и изнесена на виде- 
лина. На Бог исто така можеме да му се обраќа- 
ме и со терминот Внатрешен Пилот или Севи-
шен. Но без оглед кој термин ќе го користиме, 
мислиме на Највисокото во нас, што е крајната 
цел на нашата духовна потрага.

Само ако го храниме внатрешниот живот, 
надворешниот живот ќе може да има вистинско 
значење. Телото го храниме редовно три пати на 
ден. Но длабоко внатре постои божествено дете 
наречено душа, за кое што не наоѓаме време да 
го нахраниме. Душата е свесен претставник на 
Бог во нас. Освен и се додека дете-душата не 
биде исполнета, никогаш нема да можеме да 
бидеме исполнети во нашиот надворешен живот.

Како ја создаваме поврзувачката врска 
помеѓу внатрешниот живот и надворешниот жи- 
вот? Ако ја знаеме божествената уметност на 
медитацијата, лесно и свесно можеме да ги 
обединиме тие два света. Кога практикуваме 
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медитација, секој момент станува златна мож-
ност да се отфрли депресијата, фрустрацијата, 
бесот, стравот и другите негативни особини, и 
да се изнесат во преден план божествените 
особини на внатрешниот свет: љубовта, мирот, 
радоста и светлината.

Духовната личност треба да биде нормал- 
на личност, здрава личност. За да стигне до Бог, 
духовната личност во нејзините секојдневни 
активности треба да биде божествено практична. 
Во божествената практичност го споделуваме 
нашето внатрешно богатство. Чувствуваме бо- 
жествена мотивација зад секоја акција и го спо- 
делуваме резултатот со другите. Духовноста не 
го негира надворешниот живот. Надворешниот 
живот треба да биде манифестација на божес-
твениот живот внатре во нас.

Свеста - искра на животот

Свеста е искрата на животот што го обе-
динува секој од нас со Универзалниот Живот. Таа 
е врска помеѓу Бог и човекот, помеѓу Небото и 
земјата. Без свест, сè е бесплодна пустина. Кога 
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влегуваме во темна просторија, за да видиме 
каде одиме, користиме батериска ламба. Ако 
сакаме да дознаеме за нашиот непросветлен 
живот, тогаш треба да ја да користиме помошта 
од свеста.

Свеста е како скала. По различните ска- 
лила можеш да одиш и нагоре и надолу. Ако 
можеш длабоко да медитираш, секое ниво на 
свест ќе се претстави пред тебе. Првото скалило 
е физичкото тело. Второто скалило е виталот. 
Виталот е термин што се користи во индиската 
филозофија. Ги отелотворува емоционалните, 
агресивните и динамичните особини. Третото 
скалило е умот. Над умот е духовното срце. 
Духовното срце е тоа во кое се чувствува „разбу- 
дувањето“ на душата. Душата е блескав гласник 
на Бог внатре во нас. Не знае за раѓање, ста-
реење, за смрт. Вечна е. Бесмртна е. Дошла 
директно од Бог, останува во контакт со Бог и 
ќе се врати кај Бог.

Пред да земе човечка инкарнација, ду- 
шата добива внатрешна порака за нејзината 
божествена цел на земјата. Целосно е свесна за 
нејзината мисија. Но за време на нашиот живот, 
работата на физичкиот ум понекогаш може да ја 
прекрие божествената инспирација на душата 
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и нејзината вистинска цел. Тогаш мисијата на 
душата не може да дојде во преден план. Само 
ако тежнееме со умот, срцето и душата, ќе може- 
ме да ја откриеме целта на нашето постоење 
овде на земјата.

Мојата душа е одговорна за моите  
 блескави постапки.

Моето срце е одговорно за моите  
 воздигнувачки чувства.

Мојот ум е одговорен за моите  
 преобразувачки мисли.

Мојот витал е одговорен за мојата  
 движечка енергија.

Моето тело е одговорно за мојот  
 настојувачки живот.

Внатрешен плач

Тежнението е издигнувачки плач, иска-
чувачкиот плач внатре во нашето срце. Преку 
нашиот внатрешен плач можеме да влеземе 
во божествена свест. Овој плач не е за име и 
слава. Овој плач е за наше целосно, безусловно, 
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безрезервно единство со Бог, кој е Внатрешниот 
Пилот на нашиот животен брод.

Некои луѓе воопшто не се свесни за Вна- 
трешниот Пилот. Некои знаат за постоењето 
на Внатрешниот Пилот, но не сакаат да имаат 
никаква врска или комуникација со Него. Искре-
ниот трагач чувствува неопходност од постојана 
комуникација со Внатрешниот Пилот. Тој не е 
исполнет само од знаењето дека Бог е присутен 
внатре во него. Сака да биде во Божјата свест 
и да комуницира со Него 24 часа на ден.

Треба да го направиме Бог жива реалност  
во нашиот секојдневен живот. Треба да чувству- 
ваме дека Божјото присуство е од огромно значе- 
ње. Ако не јадеме секој ден, го изгладнуваме 
нашето тело. Слично, треба да чувствуваме дека 
ако секој ден не се молиме и не медитираме, 
тогаш го изгладнуваме нашето духовно тело. Ко- 
га тежнееме со солзите на нашето срце, гледаме 
дека Бог доаѓа долу кај нас, спуштајќи се одгоре. 
Тоа е како кога се среќаваат двајца луѓе, едниот 
е на првиот кат, а другиот е на третиот кат. Ние 
се качуваме до вториот кат, а Бог се симнува до 
вториот кат. Тука се среќаваме и се исполнуваме 
еден со друг.

Скалите до вториот кат ги создава плачот 
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на нашето срце. Тоа е плачот на тежнението, а не 
леење солзи како кога правиме нешто погрешно. 
Срцето плаче и копнее како издигнувачки пламен 
што гори нагоре, секогаш издигнувачки. Бог се  
спушта со Неговата Милост како река што брза  
надолу. Кога тежнението и Милоста ќе се срет-
нат, искусуваме божествено исполнување на 
единството со Бог.

Не, не е можно
некој внатрешен плач
да остане нечуен.

Станување духовен грнчар

Ако го прифатиме духовниот живот во 
вистинска смисла на зборот, не се откажуваме од 
светот, не се обидуваме да избегаме од светот. 
Го прегрнуваме светот и се обидуваме да го 
исполниме светот на божествен начин, на начин 
на кој што Бог го сака тоа. Не се согласувам со 
мислењето на оние што велат дека Бог е само на 
Небото и на ниедно друго место. Бог е на Небото 
и Бог е исто така и на земјата. Творецот никогаш 
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не може да биде одвоен од Неговата творба. Овој 
наш свет е Негова творба. Тука е. Престојува 
внатре во сè. Мораме да го прифатиме светот 
таков каков што е. Ако нешто не прифатиме, 
тогаш како ќе го преобразиме? Ако грнчарот не го 
допре парчето глина, како ќе може да го обликува 
во грне? Ако неговата цел е да направи грне или 
бардак, тогаш мора да ја допре глината. Глината 
е светот. Треба да го преобразиме лицето на 
светот со силата на нашата посветеност на бо- 
жественото во човештвото.

Немој да мислиш дека со молитвите кон 
Бог или со медитацијата на Бог само се грижиш 
за себе, а не и за остатокот од човештвото. 
Ако отидеш до подножјето на дрво-творбата, ќе 
видиш дека коренот е Бог. Ако го наводнуваш 
коренот на дрвото, тогаш дрво-творбата ќе расте 
на начин на кој што божествениот Закон го сака 
тоа. Грижата што ја покажуваш кон коренот на 
дрвото, кон Бог, ќе ги нахрани сите гранки кои 
потоа ќе живеат според Божјото Совршенство.
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