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Przedmowa
T a niewielka ksiÈĝeczka jest transkrypcjÈ nauk Jego ¥wiÈtobliwoĂci

XIV Dalajlamy przekazanych maïej grupie uczniów. Nauki zostaïy
zarejestrowane przez reprezentantów The Foundation for Universal
Responsibility (fundacji na rzecz uniwersalnej odpowiedzialnoĂci)
w marcu 1995 roku w Dharamsali. Producentem i reĝyserem filmu
jest Rajiv Mehrotra.
KsiÈĝka nosi tytuï SzczÚĂcie mïodego umysïu. Nauki Dalajlamy.
Poniewaĝ nauki zachowaïy siÚ jedynie w postaci nagrania wideo,
postanowiïem je spisaÊ i wzbogaciÊ o kilka ilustracji. Nauki te nadajÈ
siÚ dla kaĝdego, bez wzglÚdu na jego zaplecze duchowe. Nauk tych
wysïuchaïbym z przyjemnoĂciÈ na wczeĂniejszych etapach mojego
ĝycia. Jestem pewien, ĝe dziÚki nim udaïoby mi siÚ oszczÚdziÊ sobie
i innym zamÚtu i wielu bolesnych doĂwiadczeñ.
Mam nadziejÚ, ĝe bÚdzie to dla Ciebie stanowiÊ rodzaj inspiracji.
Chciaïbym podziÚkowaÊ Jego ¥wiÈtobliwoĂci za wspóïczucie i mÈdroĂÊ, Rajivowi Mehrotrze za film, a Gaborowi Rederowi i Mike’owi
Murrayowi za cierpliwoĂÊ i rady udzielone przy tworzeniu tej publikacji.
JeĂli kogoĂ uraziïem lub zrobiïem coĂ niewïaĂciwego, przepraszam
— nie uczyniïem tego celowo.
Christian Jelen
Londyn, paědziernik 2012
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Kilka ujÚÊ Dalajlamy udzielajÈcego nauk
(prawa autorskie: Rajiv Mehrotra/fundacja na rzecz uniwersalnej
odpowiedzialnoĂci)
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SzczÚĂcie
Fizyczny komfort — psychiczny komfort

Z awsze uwaĝaïem, ĝe prawdziwym celem naszego ĝycia jest szczÚĂcie. Do szczÚĂcia potrzebne sÈ nam:
— fizyczny komfort,
— psychiczny komfort.
Fizyczny komfort moĝemy osiÈgnÈÊ gïównie za sprawÈ pieniÚdzy.
Psychiczny komfort ma o wiele wiÚksze znaczenie.
A oto przyczyna: gdy jesteĂmy spokojni i zadowoleni, potrafimy
wytrzymaÊ niewielki fizyczny dyskomfort, a nawet ból.

SzczÚĂliwe ĝycie w jaskini
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