
DOVNÚTRA
Nemusíte sa túlať svetom. 

Stačí sa len dostať dovnútra, 
do svojho vnútra, a ukáže sa, 

že všetko, po čom ste vždy 
túžili, je vaše vlastné ja. 
Hľadali ste sami seba 

a z toho pramenilo vaše 
utrpenie: nemohli ste sa 

nájsť. Nenašli ste sa 
v bohatstve či v moci; 

nedokázali ste nájsť ani 
takzvanú lásku. Hľadali ste 
všade, počas tisícov životov 

ste prešli tisíce ciest, ale 
nikdy ste seba nenašli. 

Nepoznať samého seba je 
hlavný zdroj utrpenia. 
Neuvedomovať si svoju 
večnosť je základným 

utrpením – všetky trápenia 
sú len jeho malými prejavmi.



OSLAVA 
Workoholici svetu 

mimoriadne uškodili. Ich 
najhorší čin bol, že obrali 

život o chvíle osláv a veselia. 
Kvôli nim je vo svete tak 
málo veselosti a každým 

dňom sa stáva čím ďalej tým 
nudnejším, pustejším a 
biednejším miestom pre 

život. V skutočnosti 
v súčasnom svete zábava 

nahradila oslavy. Zábava je 
však odlišná od osláv. 

Zábava a oslavy nikdy nie sú 
rovnaké. Na oslavách ste 

účastníkom, pri zábave iba 
divákom. Pri zábave 

sledujete niekoho iného, ako 
vám hrá. Zatiaľ čo oslavy sú 
aktívne, zábava je pasívna. 

Na oslavách tancujete, 
pričom pri zábave sa 

pozeráte na niekoho, ako 
tancuje a ešte mu za to 
zaplatíte. V tomto svete 

uvedomenia nie je nič také 
dôležité ako oslavy.



BEZ STRACHU
Všetok strach je rovnaký. 

Bojíte sa vstúpiť do niečoho, 
čo je mocnejšie ako vy, 
pretože kvapka rosy, čo 

spadla do oceánu, sa v ňom 
musí rozplynúť; je to pre ňu 

smrť. To, čo je mocnejšie, 
vás pohltí; z toho  

pramení ten strach. 
Ak však viete, že váš život je 
najväčšia sila, aká existuje, 
neexistuje nič mocnejšie, 

dokonca ani jadrové zbrane 
ho nepohltia... keď si tým 
však budete istí, potom 
kvapka rosy vie, že sa 

v oceáne nerozplynie, ale že 
oceán sa rozplynie v nej. 
Kvapka rosy je taká šíra, 

aký šíry je oceán. 
Nie je to rozplynutie sa; 
ale stať sa nekonečným 

a nesmiernym. 


