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SEVA 
 

Seva je čarobna beseda, ki je marsikdo ne razume, ali pa jo vsak razume po 

svoje. Prihaja iz sanskrta in dobesedno pomeni SLUŽENJE. Brezpogojno 

služenje kot brezpogojna ljubezen. 

Resnična seva je stanje višje zavesti. Zavesti, ki je zavestno odslužila svojo 

karmo in lahko živi dharmo. 

Živeti dharmo pomeni biti svoboden od vseh vzrokov in posledic svojih dejanj. 

Pomeni živeti svoj resnični Jaz, svoj resnični izraz. Iz te resnice svojega bitja z 

radostjo v srcu dajemo, kar čutimo, da je potrebno dati. Lahko je to denar, ki ga 

podarimo ali posodimo brez pomisleka, ali nam bo to kdaj vrnjeno. Lahko je to 

nek predmet, ki ga nekdo potrebuje in ga podarimo, brez pričakovanj česarkoli v 

zameno. 

Ko prisluhnemo prijatelju v stiski, znancu ali tujcu na vlaku, z vso pozornostjo, 

toplino in ljubeznijo, brez pričakovanj, da bomo dobili karkoli v zameno.  

  

Ko skuhamo hrano z ljubeznijo za svoje bližnje ali za kako skupino na retreatih, 

brez pričakovanja pohvale ali plačila - tudi to je SEVA. 

  

Ko prijazno poklepetamo s klošarjem in mu podarimo delček svojih prihodkov, 

ko rešujemo zapuščene živali, ko prispevamo za lačne otroke, ko pomagamo 

ostarelim, nemočnim in bolnim ... 

  

VELIKO PRILOŽNOSTI JE ZA SLUŽENJE NA VSAKEM KORAKU. 

  

Osnova je, da služimo iz srca, iz zavedanja, da smo vsi Božanska bitja in da 

čutimo hvaležnost, ko imamo možnost služiti. Dejansko je to možnost, da 

služimo Bogu v drugem človeku. 

https://drustvo-kundalini.us12.list-manage.com/track/click?u=a6f29b09ccd7ce1980385ec3d&id=a0c48467fd&e=6c82fa9d78


 

  

Ko npr. pripravljamo Festival KY, čutimo hvaležnost, da lahko služimo 

Božanskemu v sebi in v vseh udeležencih. Tudi če dobimo plačilo ali zahvalo, 

se zavedamo, da nismo delali zato, da bi karkoli dobili, ampak zato, da bi se 

podarili. 

  

Pomembno je zavedanje, da služimo, da se darujemo in ničesar ne 

pričakujemo, ker je že samo služenje izpolnitev duše, ki se veseli daritve. 

  

Običajno pa vseeno dobimo plačilo, zahvalo, nagrado, občudovanje, 

spoštovanje. Nič ni narobe v tem. Je človeško in normalno. Le navezani ne 

smemo biti na to, če želimo delati SEVO. Če npr. z veseljem skuhamo za 20 

ljudi na nekem srečanju, ne da bi kaj pričakovali, udeleženci pa začutijo iskreno 

potrebo, da se zahvalijo ali celo podarijo nek prispevek, je to obojestranska 

SEVA. 

A si lahko predstavljamo SVET, kjer bi vsakdo imel tako budno zavest, da bi mu 

bilo v največje veselje dajati in služiti brezpogojno iz srca ljubezni in bi živeli 

nasprotno kot večina sedaj. 

Ko živimo karmo in masovno zavest, se trudimo za preživetje, za ohranjanje 

svojih materialnih dobrin. Čuvamo svojo energijo, čas in denar zase in za svoje 

bližnje. Vse ostalo nam je odveč, preveč. Zaračunavamo, preračunavamo, 

kopičimo, smo v strahu, da nam bo kaj odvzeto, da bomo kaj izgubili. 

Življenjenje je tako postalo ena velika DAJDAM trgovina. 

  

Ko pa izstopimo iz tega začaranega smoga, zasije sonce ljubečega razdajanja, 

kjer z odprtim srcem zaznavamo svet okoli sebe in mu žellimo dati s 

hvaležnostjo in spoštovanjem vse, kar potrebuje. Kar daješ na tak način, se ti 

tisočkrat povrne, ne da bi karkoli hotel. 

  

Tako lahko vsak trenutek ustvarjamo skupni RAJ na ZEMLJI. Namesto, da se 

zgražamo nad tem, kam drvi človeštvo v svoji nori sebičnosti, začnimo pri sebi. 

Naj bo SEVA prisotna čimvečkrat v našem vsakdanu. Naj postane dih življenja. 

In življenje nas bo nosilo po rokah in dihalo za nas. 

  

NAJ NE VE LEVICA, KAJ DAJE DESNICA, je pred 2000 leti povedal veliki 

mojster ŽIVLJENJA. 

  

 


