Lekcija Jogija Bhajana:
Svoboda iz oblaka vojne
Vprašanje 1: Je vojna nekaj, kar je
potrebno, da obnovimo mir, ali se je
temu treba izogniti?
YB: Vojni se je mogoče izogniti le, če
se obe strani lotevata pošteno in
iskreno. Doslej je zgodovina
pokazala, da se je vojna zgodila, ko
so fanatiki napadli in ljudje so se
nato dvignili proti njej.
Vprašanje 2: Kaj je
najpomembnejše, da lahko
obnovimo mir v teh burnih časih?
YB: Da smo mirni v mislih, ravnanju
in pri delu.

Odlomki iz predavanja Jogija Bhajana, 16. marca 2003
Nad nami so oblaki vojne, celotno gospodarstvo države je v zastoju in ljudje so
v fizičnem, duševnem in duhovnem neredu. Nihče ne ve kaj bo jutri. Toda tisti,
ki vadijo umirjenost in mir, imajo meditativne misli, le-ti vedo, kaj se dogaja. Čas
je Zemlji prinesel vse to in to se je moralo zgoditi.
[1]Siri Guru Granth Sahib, p. 1428-29.
Jo upajio tako binas hai paro aaj kai kaal. Naanak har gun gaa-ay lay
chaad sagal janjaal. [1]
Kdor se rodi, mora umreti, smrt mora prevzeti svoj davek (na zemlji nismo
stalni, nič okoli nas ni trajno, vse gre naprej … tako tudi duh Vesolja, ko prihaja
doba Vodnarja, mora doba Ribe oditi).
Kuaar hoay sabh milangay, bachay sharan jo hoay.
Tisti, ki se bodo umaknili iz te norosti in blatnosti časa, bodo lahko spet mirni in
spokojni (ti bodo v božjem zavetišče - v svojem srcu, in to se bo vidilo tudi v
drugih. Ni razloga za skrb. Stvari so večplastne in se manifestirajo po »božjem«
planu. Če bi se uresničile vse želje človeštva, potem ne bi bilo življenja na
zemlji. Ko se bo naša zavest povzdignila v »čutna človeška bitja«, bomo videli
in začutili resničnost … in za-živeli z resničnostjo in ne z »mayo«.

Zato vas prosim (JB), da ne pustite umirjenosti. Bodite z Gurujem skozi ta čas.
Vaš duh bo zadovoljen in ta zadovoljnosti bo obrodila bogastvo. Večina ljudi živi
v groznem strahu, saj nihče ne ve kaj se dogaja, na voljo je preveč informacij. A
kje je prava pot? Umirite se in začutite, začutite sebe, svoje zadovoljstvo, mir,
edinstvenost …
Hodite po poti Guruja, kjer morate žareti v tem sijaju in tej resnici, da vas bodo
drugi prepoznali kot umirjene ljudi (people of peace). In to je naša pot. Čeprav je
življenje dolgo ali kratko, lepo ali/in težko … ima svoj vzrok in namen in vi boste
ta namen živeli, zato ste tukaj. Imate pravico do sorazmerne blaginje in sreče v
sebi in tudi v odnosu z drugimi. Globoko prosim (JB), naj vas nič ne vznemirja in
razdraži. Guru vam je že začrtal pot … zato: Veselite se! Veselite se! Veselite
se!
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