
Krsna das A: „A bölcs nem az, aki sokat tud, de az egyetlen, aki sok mindenre ráébredt. A sok ember a 
tudás ismétlésével lesz képes rá, ám a bölcs az egyetlen, aki megvalósítja és megosztja másokkal a tudást.
Most pedig kezdődjön a chat! Jay Srila Gurumaharaj! Bap Vrindávanból: Üdvözlök mindenkit! 
Február 8.–án kezdődik a tavaszi szertartás, így itt Vrindávanban előkészítjük a Vasanta Pancamit. 
Előadásokat adunk újból a Vrinda Kunja fedélzetéről. 
A Jamuna felett, ahol Surya született, fogadjuk be újból az első könnyed fénysugarakat. 
Ismét az Oida Terápiával foglalkozunk, ezzel a könyvvel az általános Oidaterápiát mutatjuk be.
A védikus érvek használata nélkül meglehetősen nehéz szemléltetni. Az egyetlen dolog, ami 40 éve a 
véremben van, de mégis fontos bemutatni a terápiát a köznyelvben. A vallás különösebb megismerése 
nélkül. 
Csak úgy, mint a lényeget és meg is bizonyosodhatsz róla. És a bizonyíték, az a hit ajándéka Istenről, 
hogyan cselekszik, működik minden élőlényben. És lehetőséget ad számunkra, hogy elkezdjük utunkat az 
Istentudomány keresésének ösvényén. Csak megerősítést tudok adni az embereknek, újra felfedezni a hit 
értékét, ami nélkül csonka, vagy ahogyan mondani szokás; megváltoztat/megújít valakit.
Természetesen bármilyen tanítás nehéz a kíváncsi materialistának, így az emberek döntenek, egyesek 
elfogadnak valamiféle szokatlan dolgot, fejet hajtanak bizonyos rendszer miatt. Egy misztikus 
hiedelemnek vagy egy különleges típusú viselkedésnek. Ami teljesen pártatlan, gyakorlatilag lehetetlen. 
Szintén az Oida Terápiában amit bemutatunk az nem mentes ettől. Azt akarjuk, hogy az emberek 
felfedezzék, annak szépségét és gazdagságát, hogy ők spirituális lényként értsék meg saját magukat. A 
kincsek felismerése, az élet értelmes és értékes, a létben mindenhol harmónia lakozik, és ne okozzon 
fájdalmat semmilyen élőlénynek, amikor elkerülheti azt…De azt láthatjuk, hogy megfigyelhetőek ezek az 
üzenetek a világ minden misztikus hagyományában. Bármilyen misztikus hit képes természetesen 
fejlődni. 
Még akkor is, ha egy személy nehezen akarja megérteni ezt, miközben mélyen befolyásolja a 
gnoszticizmus, csak azokat az ajánlatokat tudja elfogadni, ami az Oidaterápiában túl értelmes.
És megérdemelnek egy kevés helyet az életükben, akkor is, ha a sámánizmus hátterében ez ösztönös, ahol 
az ember fölajánlja hódolatát a földanyának, a kozmikus anyának vagy valami hasonlónak. 
Ez bizonyára egy közvetett munka, de én hiszem, hogy ennek szolgálatával az emberiség képes rá, és sok 
emberben ébred fel majd a tudásával, és kétségtelen lesznek néhányan akik kórusban fogják tudni akarni: 
mi volt az egyetlen eszköz, ami hitet adott.  Ott ahol elkezdjük a második részét a szolgálatnak, azt úgy 
hívjuk Oida Veda. Mások számára, akik másik misztikus iskola felé hajlanak, a tradíciók tanításában kell 
felébreszteni és elmélyíteni az odaadást. Az Egyetemes Oida terápia tanulója ez által képes a megértésre 
ami a nagy része már az Oida terápiának. Az ismérve a bizonyításnak, amit úgy hívnak gyógyító kör. A 
gyógyítás, mint tisztaság. Az eredmény olyan dolgok leküzdése, amelyeket azelőtt nem tudott kezelni. 
Azt mondja: bizony jobb a gyümölcse annak a fának, amelyeket helyben termelnek. 
Az igényes előadások ezt művelik egy elfogadható szinten. A pszichológusok és a világ tanárai. Nekem 
itt Indiában van egy csúcsdobásom az erő kifejtése. A jógán belül az Inbound Iskoláján is dolgozom. Egy 
gyakorlatias gyakorlat, aki elindul az Oida Védikus ösvényén, egyúttal a Vrinda család központjában 
képes egy praktikus és személyes folyamatot adni az emberek irányába. Mahadéva Prabhu oida terápiás 
könyvének, a klinikai alkalmazásával ugyancsak csatlakozunk az önsegítő könyvnél. És aztán a 
következő lépés az újabb változatnál, a számítógépes kurzus. Így az emberek tudnak tanulni az interneten. 
És aztán jön a munkának a lefordítása. De ez nem egy probléma nekem, mert azután miután befejezem 
ezt, visszatérek ismét a prédikációra. Megkönnyebbülök, miután befejeztem amit véghez akartam vinni. 
Egy ideig.  Így egy kis bevezető azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak a hosszú üzenetek 
megemésztését, sajnos egyre több ember lesújtott már mindennaposan. A másik oldal számára a védikus 
bölcsességek gyűjteményének a befejezését adom feladatául. Ez a feladat nagyon fontos. 
El fogom mondani nektek miért: először: is mert ez bemutatja, a bhakták figyelmét minden lény jólétéért. 
Másodszor: szemlélteti, hogy minden bhakta kedves megértéssel és praktikus megoldásokkal lép fel 
minden probléma ellen. Harmadszor mert nekünk hosszú ideje egészen fent van egy szép csomagunk. Ez 
egy nagyon összetett csomag, ennek alakításával könnyedén az ösvényre léphetnek az emberek, 
mindennap a Vrindávan családja filozófiájának arénájába is betérhetnek.
Negyedszer: néhány dolgot személyesen írtam a prédikációval kapcsolatosan. 
Mert én szervezem és prédikálom az alapvető dolgokat, amelyeket már korábban leírtak az én lelki 
tanítómestereim. Az intelem egy csoda, ámde Krsna az egyetlen aki képes új bhaktákat létrehozni. De 
ebben a társadalomban legyen stabil a mi tartásunk, amikor majd prédikálunk. Ez mindenre érvényes. Mi 



nem tudjuk átadni a teljes szanszkrit nyelvkönyvet. Egyes bhakták ezt nem értik. Az emberek még 
kevésbé sem értik. Sríla Bhaktivinód Thákura írta egyszer: „ennyi dolog a sok felszínességnek.” 
Prema Pradipa azoknak íródott, akik érdekeletek votlak a jógában. A Caitanya Sikstamrtanak azoknak 
íródott, akik érintettek voltak a szociális munkában. A Krsna Samhita azoknak, akik zavarodottak 
tudományos felfedezésekkel. A Saiva Dharma azoknak, akik a lényegét akarják ismerni a bhakti jógának.
Természetesen több mint 96 könyv, de néhány jellegzetes cél áll mindig a középpontban. 
Azt hittem az összes dolog materealista a Vrinda családban. Beleértve az összes anyagi rajzot a bhagavat 
gítában, a képek, a zenék, a Védák bölcsességei, az Inbound jóga poszterei stb. Képesek vagyunk csodás 
ünnepségeket és kampányt rendezni a tudatosságért. A tudatosság kampánya nagyon fontos, lehetővé 
teszi számunkra a jó kapcsolatokat az emberekkel. Az emberek értékelik és szeretik a még több hívőt. 
Amikor a közösségi feladatokban is részesülhetnek. Legalábbis ez volt a gyönyörű felfedezés, 
Mexikóban, ahol előkészítettünk egy kiállítást a legnagyobb színházban. Bevezetés a kanál forradalomba. 
És az eredmény az lett, hogy néhány ember végül kezdeményezte a Krsna tudatot. Ez hatalmas 
buzgalommal töltött el. Mindezt azért osztottam meg veletek, hogy megértsétek a Vrindávanban zajló 
munkálatokat. És azt a harcot, ami itt zajlik ezen a csodálatos helyen. Természetesen van egy nagy 
feladat. És mi is kicsit közreműködünk. De jobb egy kicsit tartózkodni, mint egyáltalán nem hozzájárulni. 
Krsna a kiváltság helyére emel bennünket. Határtalan a lelkesedésünk Radhagovindadzsí szolgálatában és 
próbára tesz, hogy legalább az összes templom valamelyest a világban fűződik Braddzsi szolgálatához, a 
Braddzsi szolgálat asramához. Ilyenkor szabadon sütkérezem a boldogságban. És prédikálunk Mayapur 
táján is, és WVA – ban is. És szolgáljuk a 4 szampradaját is. Ez az összes alkotó elem összefűz. 
Bennünket is összetűz. Ez teljesen lefoglal minket. Összegzésben kívánok mindenkinek teljes szívözönnel 
Radha Krsnával és Csaitanya Maháprabhuval bensőséges kapcsolatot. Ez a legszebb küldetése a 
szankirtannak. Sok szeretettel Srí Vrindavan Dhamból. Jay Srila Prabhupada és elfelejtettem egy dolgot, 
üdvözlöm Sati dd a limai irodában. A védikus bölcsességünk maratonjához. Haribol !!!! Srila 
Gurumaharaj ki jay !!!!
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