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Rūpinimosi nektaras
Esti labai efektyvus būdas, kaip išeiti iš kasdieninio proto sąlygotumo. Šis būdas – tai mąstyti ir
veikti ne savo mažame ego rate, kuris dažnai gana ribotas, kupinas pasikartojimų ir iš tiesų
didžiąją laiko dalį šiek tiek nuobodus, bet mąstyti ir veikti dėl kitų interesų.

  

Pažvelkime į savo gyvenimus ir aiškiai pamatysime, ar padedame sumažinti kitų kančias.
Paprastai didžioji dalis minčių bei ruošimosi sukasi apie tai, kas nesiseka mūsų gyvenimuose.
Taip, problemų bus ir daugelis ir daugelis jų pasiliks, tačiau mes didesni nei mūsų pačių mažos
problemos.

  

Šie potyriai, problemos bei iššūkiai yra mūsų ypatingo mūšio lauko dalis, kurią turime įveikti, kad
susitiktume su Krišna kitoje pusėje. Štai kodėl Krišna sako, kad tas, kuris Jam brangus, yra
nepaveikiamas laimės ir kančios. Tokios asmenybės nelaiko savęs centru. Kai mes galvosime,
elgsimės, planuosime daugiau tokiu būdu, pamatysime, kaip tiek daug ginčitynų klausimų,
problemų, sąstingio sumažės ar išnyks.

  

Be dvasinių priesaikų vykdimo galbūt norėsime gerbti ir kitus aštuonis principus. Tai 4
Bendruomenės Kūrimo Principai ir 4 Pusiausvyros Principai. 

  

 Bendruomenės Kūrimo Principai

      

    
    -  Elkitės su visais, kuriuos sutinkate, taip, tarsi jūsų dvasinio gyvenimo sėkmė ar
nepasisekimas priklausytų nuo sąveikos su jais kokybės.   
    -  Pamąstykite apie žmogų, kurį labiausiai mylite, ir siekite su visais elgtis, išlaikydami tą
pačią meilės kokybę.   
    -  Visus konfliktus visų pirmiausia regėkite kaip savo pačių klaidą.  
    -  Supraskite, kad žmonės, esantys jūsų dabartinėje aplinkoje, labai gali būti tie, su kuriais
jums teks praleisti visą gyvenimą, ir kurie turbūt bus su jumis mirties akimirką.   
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Pusiausvyros Principai:

    
    -  Didesnę reikšmę teikite meilės santykiams su Vaišnavais. Bet kokią sąveiką matykite kaip
meilės šauksmą ar meilės išsiskleidimą.   
    -  Nueikite papildomą mylią dėl moterų ir vaikų globos bei apsaugos. Bhagavatam mini,kad
jei vyresnieji, brahmanos, karvės, moterys ir vaikai nėra apsaugoti, kenčia ne tik individas, kuris
neapsaugo, bet ir visa visuomenė ar bendruomenė.   
    -  Išlaikykite sveiką balansą tarp dvasinio gyvenimo ir materialaus gyvenimo, tačiau būkite
tikri, kad antraeilis palaiko pirmutinį.   
    -  Išlikite tyri savo dvasinėse praktikose, tačiau nebūkite sektantai. Mes išliekame ištikimi
savo religijos tradicijai, tačiau taip pat gerbiame ir kitų pasirinkimus.   

 2 / 2


