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edna od najvažnijih soba u zgradi Pentagona u Washingtonu
nalazi se, po mome mišljenju, nekoliko koraka niz hodnik od
ureda gdje sam nekoć radio. To je mjesto maleno i tiho, a Ured za
obranu označio ga je kao sklonište za osobe koje žele samo “biti” u
tišini neko kratko vrijeme tijekom dana. Na neki način, to je vrlo
važan centar za obuku djelatnika američkoga Odjela za obranu kako
bi postali duhovno svjesni vođe.
Svakoga dana tamo odlazi mnoštvo civila i uniformiranih ljudi
kako bi se usredotočili, meditirali i pripremili da “budu sve što
mogu biti”.
Slično tome, “Vodstvo za doba više svjesnosti” pruža nit vodilju
svakome tko želi rasti i napredovati do razine duhovno svjesnoga
vođe.
Duhovno svjesni vođe sposobni su postići mnogo više u životu
od većine ljudi. Tajna njihova uspjeha leži u njihovoj odanosti
dubokom, snažnom procesu – procesu preobrazbe. Oni znaju što je
potrebno da bi uklonili zapreke vlastitome mišljenju i djelima, a da
pri tome ne povrijede druga živa bića. Umješni su i u tome da druge
opunomoće tako da se mogu kretati i izvan vlastitih ograničenja.
Posvećenost stalnome procesu osobnoga rasta i osobne promjene
neprestano stremi ka višem osobnom ispunjenju i sreći te
naposljetku dostiže zanos u službi Bogu i čovječanstvu.
Na koji to način postajemo duhovno svjesni? Jedan je od
najvažnijih prvih koraka naučiti kako se usredotočiti. Kako bismo
to postigli potrebno je redovito vježbati usmjeravanje budne svijesti
ka središtu vlastitoga bića. Krajnje je središte postojanja Bog.
Korisno pomagalo pri dostizanju središta je proces mišljenja.
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2 Vodstvo za doba vi{e svjesnosti
Duhovno svjestan vođa neobično je vješt mislilac koji je otkrio
nove mogućnosti. Takav vođa razumije važnost misli i zna kako ih
upotrijebiti u svrhu vlastite unutarnje promjene, ali i u opunomoćenju drugih da se promijene, a također i u mijenjanju svoje okoline.
Svjesnost je, najvjerojatnije, naša najvrjednija imovina kojom
možemo oblikovati svoju budućnost, upravljati svojim životom i
postizati rezultate koji će ispuniti naše najviše težnje. Naš um je
graditelj. Možemo ga koristiti u svrhu izgradnje ili u svrhu uništenja, da bismo donijeli mir ili izazvali rat, unijeli zdravlje ili bolest,
oblikovali kaos ili harmoniju. Misli su, na neki način, sirovina –
cigle koje koristimo pri izradi temelja na kojima ćemo ostvarivati
svoje snove. Kada smo jedno s Božjom svjesnošću, naši su snovi
dio Gospodarevoga plana stvaranja boljega svijeta.
Um teško prihvaća da naše naizgled beznačajne misli i osjećaji
svakako mogu utjecati, a i utječu na situacije u kojima se nalazimo.
Često smo, a da to ni ne znamo, uhvaćeni u stanju umnoga sljepila.
Tog se stanja možemo osloboditi kada razumijemo da misli i
osjećaji utječu na naše blagostanje, na naša fizička tijela, na naše
zdravlje, a i na dobrobit zajednica u kojima živimo. Osobama koje
se nalaze na autoritativnim položajima ponekad je isto tako teško
shvatljiva dobrobit koju pruža okruživanje djelatnicima koji su
duhovno svjesni i koji znaju najosnovnija načela transformacije.
Takvi ljudi doista mogu biti moćna podrška vođama koji se trude
usredotočiti u višoj svijesti.
Neograničeno ne može biti sasvim sadržano u ljudskim mislima
koje su po prirodi ograničene. Stoga nas jedino pomak u svjesnosti
može odvesti izvan dosega racionalnoga. U svetište samospoznaje
ulazimo jedino ulaskom u predjele “transcendentalnih” misli.
Živeći naše živote iz ovoga svetog predjela, postajemo sve pažljiviji
da uhvatimo nadahnuće Božjega Duha koji se kreće u nama i sve
svjesniji zapanjujuće moći Božje prisutnosti, svjesni i toga da Bog
pojavni svijet pokreće mišlju.
Ova spoznaja izgleda poput otkrivanja zakopana blaga.
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Doista, unutar svakog živog bića zakopano je blago. Obrazovni
sustav za vođe, koji je Bhakti Tirtha Swami predstavio u ovoj
knjizi, počinje ovom osnovnom pretpostavkom i sustavno je uzdiže
do razine osvješćivanja. Ova knjiga nudi brojne strategije i niti
vodilje potrebne da bi osoba bila uspješan vođa. Čitatelj će u ovome
djelu naći recepte za osobni uspjeh i za osiguravanje povoljnije
budućnosti za čovječanstvo.
Dakle, početak procesa postajanja uspješnim vođom, ili, na kraju
krajeva, početak bilo kakva učenja svakodnevno je vježbanje
“bivanja”.
“Budi sve što možeš biti”, više je od lako pamtljiva slogana koji
američka vojska koristi kako bi inspirirala ljude u težnji ka savršenstvu. Ta krilatica podrazumijeva redovito, disciplinirano vježbanje
“bivanja”. Listajući ovu knjigu, pročitat ćete više o tome što to
znači biti duhovno svjestan vođa, osoba koja zasigurno pomaže u
stvaranju uspješne budućnosti čovječanstva.

- Edward Winchester
djelatnik Ureda za obranu
S.A.D. Pentagon
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este li vođa? Je li rukovođenje dio vašega života? Je li to pak
dio vaših snova? Ako ste pozitivno odgovorili na navedena
pitanja, ova je knjiga napisana za vas.

Vođe se pojavljuju u svekolikim životnim situacijama da bi druge
vodili određenim putem promjene i prema nekom cilju. Učinkovito
rukovođenje nije lak zadatak. Povijest pokazuje da su odgovornosti i opasnosti vodstva isto toliko velike koliko i njegove nagrade.
“Vodstvo za doba više svjesnosti” napisano je poglavito kao
pomoć osobama koje u današnje vrijeme, kada je zrelo vodstvo prijeko potrebno, odabiru ulogu vođe. Ipak, svatko može primijeniti
načela kojima ova knjiga uči jer ona potiču svaku osobu, obitelj,
organizaciju i naciju na način života koji podržava svetost i stabilnost svega živoga na ovom planetu. Naposljetku, kao globalna
obitelj dijelimo odgovornost prema Zemlji i njenoj dobrobiti.
U današnje je vrijeme čovječanstvo pred završnim ispitima.
Hoćemo li proći ili pasti? Velika negativnost koja se trenutačno
očituje u svijetu ukazuje na to da bismo trebali iznova razmisliti o
putu kojim se krećemo. Možemo se zapitati: Tko smo mi? Gdje to
idemo? Što i koga slijedimo? Ako nismo zadovoljni putem kojim
kročimo, zasigurno moramo promijeniti smjer putovanja.
Ako ti, dragi vođo, osjećaš odgovornost da svojim djelovanjem
izazoveš neku promjenu, molim te, nastavi čitati. Živimo u vrijeme
globalne svijesti. Oko Zemlje ispletene su mreže globalne komunikacije tako da su informacije sa svih krajeva svijeta dostupne
običnu čovjeku. K tome još, u procesu smo otkrivanja bliskih,
univerzalnih veza između ljudskoga roda i ostalih oblika života na
ovom planetu i u svemiru. S ovim razumijevanjem na umu, znače5

6 Vodstvo za doba vi{e svjesnosti
nje rukovođenja moramo proširiti i u njega uključiti viziju cjeline
koja obuhvaća sve elemente.
*********
“Vodstvo za doba više svjesnosti” počinje popisom deset
osnovnih tehnika potrebnih za opunomoćeno rukovođenje. Te se
tehnike mogu upotrijebiti u mnogim situacijama, a vrijedne su
smjernice o kojima možete razmišljati dok napredujete kroz
poglavlja knjige.
Knjiga je podijeljena u tri dijela. 1. dio: Uzdizanje svjesnosti,
postavlja općenite temelje tako što opisuje načela više svjesnosti i
njihovu povezanost s rukovođenjem. 2. dio: Razvijanje vještina,
razmatra odlike i vještine čije posjedovanje može biti od neprocjenjive vrijednosti vođama današnjice. 3. dio: Praktično djelovanje, predlaže područja politike u kojima vođe mogu djelovati na
način da ublaže patnju, zaštite planet kao cjelinu te pomognu
pučanstvu da živi produktivnijim životom – životom bližim Bogu.
Pri kraju svakoga poglavlja, pod naslovom “Istaknute misli”,
nalaze se važniji odjeljci iz toga poglavlja što omogućuje bolji pregled teksta. Slijedi naslov “Primjena” pod kojim ćete naći meditacije, promišljanja i vježbe koje će vam pomoći kod primjene
razmatranih načela.
Dakle, “Vodstvo za doba više svjesnosti” može poslužiti kao
priručnik ili udžbenik za svakodnevno vježbanje i djelovanje.
Možda ćete najprije pročitati knjigu u cijelosti, a tek se onda – s
vremena na vrijeme – vraćati određenim razmišljanjima i vježbama
kako biste ocijenili svoj napredak i zadobili bolji uvid u različita
područja.
Na stranicama ove knjige nalaze se upute neprimjetne koalicije
pune ljubavi. Željeli bismo da znate da smo vam prijatelji; prijatelji
koji su s vama dok se obraćate Ujedinjenim narodima, Kongresu,
Parlamentu, odboru upravitelja, zajednici, pa čak i svojoj obitelji.
Cijenimo veličinu vaše snage i željni smo vam pružiti našu snagu
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kako biste dopunili vlastitu. Nudimo vam čvrstu podršku da vam
pomogne riješiti naizgled nerješive probleme. Svjesni smo vaših
dobrih namjera, no upozoravamo vas na opasnosti kušnji i zastranjenja. Brinemo za vas, volimo vas te vam nudimo jednostavne savjete namijenjene vašem blagostanju. Mi smo vaši odani savjetnici
koji vas mole da promislite o primarnosti esencijalnoga sastojka
formule vašega napretka, uspjeha i opstanka. Taj je sastojak ljubav.
“Vodstvo za doba više svjesnosti” pokušava pokazati kako vi, kao
individua, a posebno kao vođa, možete učiniti nešto značajno na
stvaranju budućnosti u kojoj će ljudsko društvo moći lijepo živjeti.
Ovu knjigu s ljubavlju nudimo vama i svim menadžerima i vođama
čijim svakodnevnim radnim ritmom kuca srce današnjega svijeta.
- Bhakti Tirtha Swami

