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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
на површина 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 мирот. Исто така
се молам Нему да ви даде радост во бескрајна
количина.
Чувствувам дека преку молитвата, медитацијата 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 несреќа, овој наш свет сè уште не го
видел лицето и не го почувствувал срцето на
мирот. Зошто? Токму затоа што се обидуваме да
донесеме мир единствено со брилијантноста и
сјајот на нашиот ум. Се додека се обидуваме да

воспоставиме мир врз основа на способностите
на нашиот ум, нема да успееме. Ќе успееме
само тогаш кога ќе ги користиме способностите
на нашето срце.
Искуствата на срцето нè зајакнуваат, ги
шират нашите хоризонти и прават да чувствуваме 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 во 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 душевност, му 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.

Крилјата на радоста

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 радост, да станеме неразделно едно со нашиот
Извор и да водиме живот исполнет со вистинско
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Живеење во радост

задоволство.
Да се живее во радост е да се живее внатрешниот живот. Тоа е живот што води кон самоспознавање. Самоспознавањето е Богоспознавање бидејќи Бог не е ништо друго, туку Божественоста што е длабоко внатре во секој од нас,
што чека да биде откриена и изнесена на виделина. На Бог исто така може да му се обраќаме
и со терминот Внатрешен Пилот или Севишен.
Но без разлика кој термин 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.

Извадок од „Крилјата на радоста“
www.knigi.mk
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