
Štiri načela indijske duhovnosti 
 

Eden od velikih dejavnikov neuspeha v življenju je, da nosimo preveč krivde in preveč 
obžalovanja. Ker nosimo krivdo in obžalujemo stvari, pravimo: "Oh, lahko bi storili tako." 
Nihče drug ne more storiti drugače. Tako deluje zakon karme. 

Indijska duhovnost verjame v štiri načela. Dobro je vedeti, kaj o indijski duhovni ...  Ne 
govorim o Ameriški Indijanski duhovnosti,  govorim o duhovnosti vzhodne  Indije, prav?  
Tam, od koder prihajam,  verjamejo: 

Prvič:. Karkoli se je zgodilo, se je moralo tako zgoditi. Nič niste mogli spremeniti. 

Drugič: Kogarkoli  srečate v življenju, ste se z njim morali srečati, ker ste to osebo srečali z 
nekim namenom. Ni možno, da bi srečali kar kogarkoli. Vse to temelji na vaših preteklih 
dejanjih in oni so prišli bodisi, da bi kaj naučili vas, se sami nekaj naučili, nekaj poplačali,  
nekaj prejeli in s tem bi se samo  nekaj poravnalo z vsakim,  ki ga srečate v življenju. 

Tretjič: Karkoli se mora začeti v tem življenju ... kjer pravite, "To hočem načrtovati.  To 
hočem narediti. "Za to obstaja točno določen čas in zgodi se točno takrat, ne prej, ne 
kasneje. 

In četrti princip , ki je najpomembnejši in pravi, da, ko je konec, je konec. Ne oklepajte se 
preteklosti, ne oklepajte se je. "Joj, naredil sem napako. Tega ne bi smel narediti. «Ni bilo  
druge poti. Če gledamo nazaj bi lahko storili veliko, česar v takratni situaciji nismo mogli 
storiti.  Vendar naredili bi popolnoma  isto. 

Zakaj potem obžalujemo? Zakaj nosimo krivdo s seboj? Prenašanje krivde zmanjšuje našo 
energijo in koncentracijo. To je vmešavanje v vašo meditacijo. Zato se moramo naučiti, kako 
premagati ta občutek krivde. Recite: "Ko je konec, je konec." - četrto načelo. 
 

Spomnite se štirih načel in v svojih duhovnih prizadevanjih boste dosegli boljši uspeh. 
 

( Bi jih ponovili?) 

 

• Karkoli se mora zgoditi, se bo zgodilo na tak način. 

• Kogarkoli ste srečali, ste ga srečali z določenim razlogom in ne 
slučajno ali po naključju 

• Karkoli se mora zgoditi ob določenem času, se bo zgodilo točno 
takrat in ne prej ali kasneje 

•  Ko je konec je konec 

 

Enostavno? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2XdUKx3E3FU 


