
Jay Hare Krsna! Kezdődjék a cset! Pancatattwa Prabhu jelentése:
Kedves lelki testvéreim (lányok és fiúk)! Fogadjátok tiszteletteljes hódolatom, Vrinda Család vasárnapi 
csetje ki Jay!! Sríla Gurumaharaj ki Jay! Sríla Atulananda Acarya Ki Jay! Vrinda szannyásziai Ki Jay! 
Sríla Gurumaharaj Berlinből (Németország) a bhakták jelentik, hogy az egészsége jól szolgál. A cset 10 
perc múlva fog kezdődni. A mai napi téma: Az ideálok a tisztaságunkra. Mielőtt csetelünk, szeretnénk 
megosztani néhány új csoportos videót a Németországi bhakták tevékenységéről.
http://www.youtube.com/watch?v=RHxVZROCpiY
Gurudeva Atulandana Vyasapudzsájának ünnepsége Kolumbiában.
http://www.youtube.com/watch?v=pEFOA2X9qa4
Nandafalvi hívők videóklippje Magyarországon.
http://www.youtube.com/watch?v=URXm1c8yqS0
A kanál forradalma videója Maipuban
http://www.youtube.com/watch?v=ebzTbqiVCFI
Valparaiso közösség másik videója Csílében a Kanál Forradalma támogatására
http://www.youtube.com/watch?v=vFwMTwKA9pk
Atulananda Gurudeva nektárja a Quantum fizika magyarázata
http://www.youtube.com/watch?v=-b3_FoJzMgM
2010’ emlékezetes méla Peruban
http://www.youtube.com/watch?v=WCfqh8-AcQE

Kezdődjék a cset. 
Bap Berlin: Kedves híveim. A hajlam, hogy sokat aludjunk, az mindjájunkban ott van. Különösen akkor 
akarunk aludni, amikor az ébredés kényelmetlen. Egy példa erre a Japánban történt nukleáris reaktorok 
helyzete. Aludtunk, miközben azt gondoltuk, „Óh Csernobilnak vége” az oroszok szervezetlenek voltak, 
de most a nukleáris energia biztonságos kezekben van. Ez a világ nagy veszélyben van, a kizsákmányolás 
vágya minden területen ott van. És csakis akkor védhetjük ki, ha egyszerű életet élünk, ha az anyagi 
javakat Krsna szolgálatára használjuk, elkerülve a felesleges luxust. Elmondhatjuk, hogy szembe 
kerültünk a valós helyzettel, de mégis hidegen hagy bennünket, mialatt a világ döbbenten szembesül a 
katasztrófával. És most a világ meglepődve nézi, hogy nem csak egy reaktor, hanem másik hat is 
veszélyben van. És fogalmuk sincs, hogyan lehetne megállítani. Ez a katasztrófa nagyobb, mint a 
Csernobili. Összevetem ezt a hanyagságunkkal, hogy nem bio élelmiszereket termelünk, hogy nem 
segítjük elő az ökológiai fürdőszobát, hogy a figyelem nem terjedt ki a vízre,a levegőre, és egyéb 
környezetvédelmi szempontokra. Arra, hogy vigyázzunk a Földanyánkra, és támogassuk a kiváló 
értékeket. Más szóval, a kampányainkat komolyan kell venni. Jómagam sem tudom, mit lehetne a 
legjobban tenni. Azt gondolom, hogy elértük, hogy 500 üzenetet szeressenek, amit tovább kellene 
terjeszteni. Levél méretben minden területre, egyetemeknek, iskoláknak, olyanokat, mint a kis OKI-k és 
OMI-k kis posztereken. De ha elmegyek a templomokba, akkor ott nem kell ezeket közzétenni. Ha 
nekünk nincs jó kampányunk, hogy elmagyarázzuk mi a jó, hogyan tudjuk megváltoztatni azt, ami rossz? 
A legfontosabb, hogy énekeljük a Szent neveket. Tanuljuk a Bhagavatamot és szolgáljuk a tiszta 
bhaktákat. Köztudott, hogy az emberek bíznak a baktákban, annak irányában, hogy mit kell tenni és mit 
nem szabad tenni. Sríla Prabhupada közzé tette az ő megjegyzéseit a Srímad Bhagavatamban. Rengeteg 
javaslatot tett mind a lelki életben, mind a környezet tudatosságban is. A katasztrófa japánban egy 
kemény ébredés. Nem tudjuk, hogy japánnak mennyi része lesz lakhatatlan. Hong Kong mintegy 4 óra 
repülőgéppel. Abban az időben Csernobil felhői Európa egészére hatottak. A nukleáris telepek 
atombombák a hatalomban. Kellőképp nincs rá igény, amire a világnak szüksége van, az a takarékosság. 
Légy kényelmes, kevesebbel és természetesen Krsna tudatban. Szeretnék felébredni minden barátommal 
és a világ kimozdulására felhívni a figyelmet és mi ez a felhívás? A felhívás szól az állatok leölése ellen. 
Japán sajnálatos, hogy ebben a pillanatban azon országok egyike, amely támogatta a bálnák gyilkosságát, 
a delfinekét, hogy mégtöbb profitra tegyen szert stb. De nem csak Japán, a bűnök összessége, amit az 
emberek tettek az állatok ellen vagy az anyatermészet ellen, ez roppant nagy minden részletében. A 
bolond emberek azt fogják mondani, hogy csak Japán fog ezért fizetni. Krsna szeretete az egyetlen 
legnagyobb jelentőségű elősegítője. Az egyetemes szeretet. De mi nem tartottunk ki egészen. Ezekben a 
fájdalmas pillanatokban az ok és okozat törvénye. Csapások az emberekre, akik gyerekeket nemzettek és 
az egész Földön mindenki tehetetlen. Például a gazdag országok politikája, gyakorlatilag a világ minden 
részére üzembe helyezték a mérvadó rendszereiket. Diktatúrák vagy a korrupciók. Ez annyira 
nyilvánvaló, hogy ezek a korrupt emberek, akik a mega üzleteiket űzik. És amikor ezek az emberek 
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elveszítik a népszerűségüket egyik vagy másik ok miatt. Mert elárulták a szövetségeseiket, mert azok 
pénzt fektettek be ellenük.
Ahogyan Sríla Prabhupada bejelentette ugyancsak a Bhagavatamban: meg kell erősítenünk a lelki 
tevékenységeinket, a lelki gyakorlatainkat, a leckéket a templomainkban. Szeretnék szervezni egy 
világkirtant. Leaglább elkészültünk a kartikban. Minden egyes templomban lesz egy kis csapat, akik 
tanulmányozzák, hogyan lehetne javítani a bhakták környezetvédelmi helyzetén és a közösségen. Erre 
még alszunk egyet. Mi is az árucikkek áldozatai vagyunk. Például kimenni a farmra hétvégén és 
meggyőződni arról, hogy nagyon tekintélyes dolog az, amikor az emberek ügyelnek rá. És náluk erősödik 
a bioélelmiszer termelése. Ez nagyon kevés emberrel történik meg. Mi annak a gondolkodásnak vagyunk 
rabszolgái, hogy azt gondoljuk, hogy minden a szupermarketből származik. A szupermarket élelmiszere 
nem tiszta. Elég fárasztó ezeket a dolgokat elmondani (újra és újra). Amikor a hívők tengeri sót 
fogyasztanak, kerüljék a fehér cukrot, aminek egyik jelensége, hogy cukorbetegek sokan már olyan 
fiatalon. Ez megtörténhet, mert te nem gondoskodsz az élelmiszeredről. Egy atom bomba vígan elsöpri 
(elpusztítja) a lelki embert mondta Prabhupada. Figyelembe véve a relativitást, mindig a lelkiség a 
legfontosabb. Úgy, ahogyan a szülők gondoskodnak a gyermekeikről. Meg kell óvjuk az Édesanyánk. Így 
is hívhatjuk: jó gyerekek, jó fiúk. 
Ma olyan a témáról akartam beszélni, olyan gondolatokról, amelyek lámpások az ösvényen. Mégis 
kötelességemnek érzem erőfeszítéseket tenni egy felhívásra, a Szent Anyánk védelme érdekében a 
bhakták tiltakozásának szükségletéről. Igazán Indiában részesültem bizonyos csalódottságban, amikor 
láttam az OMI-s kampányunk ellentétét. Ki tudja, talán találhatunk megfelelő személyt. A küldetésünk 
transzcendentális, de szükségünk van gyakorlati üzenetre is. Az embereknek a világ minden tájáról; egy 
tényleges üzenet a világnak. Az aktuális helyzet Japánban és a jövő fájdalma miatt, sokkal inkább 
szükségét éreztük, hogy Sríla Prabhupada üzenete megérintse az emberiséget. Hasznosítunk mindent, 
hogy ez megtörténjen az életben, megvalósítjuk az összes javaslatot, valamennyi szándékot, ha mi tudjuk 
hogyan hasznosítsuk azt akár a katasztrófákban. Ugyanakkor a bhakták mindig imádkoznak, hogy az 
emberiség boldoggá váljon. Majd megoldják a rossz tevékenységeket. Imádkoznak az összes lélekért, 
akik szenvedtek, így fedezhetik fel önnön lényük mesterien bámító létét. Megtisztul, amikor belép saját 
létének spirituális (lelki) szolgálatába. Ezzel az üzenettel és imával azt mondom Isten áldjon, vége a 
csetnek mára. Sríla Prabhupada ki Jay! haribol! Jay Sríla Gurumaharaj!!
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