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Przedmowa

a niewielka ksi eczka jest transkrypcj  nauk Jego wi tobliwo ci
XIV Dalajlamy przekazanych ma ej grupie uczniów. Nauki zosta y
zarejestrowane przez reprezentantów The Foundation for Universal
Responsibility (fundacji na rzecz uniwersalnej odpowiedzialno ci)
w marcu 1995 roku w Dharamsali. Producentem i re yserem filmu
jest Rajiv Mehrotra.

Ksi ka nosi tytu  Szcz cie m odego umys u. Nauki Dalajlamy.
Poniewa  nauki zachowa y si  jedynie w postaci nagrania wideo,
postanowi em je spisa  i wzbogaci  o kilka ilustracji. Nauki te nadaj
si  dla ka dego, bez wzgl du na jego zaplecze duchowe. Nauk tych
wys ucha bym z przyjemno ci  na wcze niejszych etapach mojego
ycia. Jestem pewien, e dzi ki nim uda oby mi si  oszcz dzi  sobie

i innym zam tu i wielu bolesnych do wiadcze .
Mam nadziej , e b dzie to dla Ciebie stanowi  rodzaj inspiracji.

Chcia bym podzi kowa  Jego wi tobliwo ci za wspó czucie i m -
dro , Rajivowi Mehrotrze za film, a Gaborowi Rederowi i Mike’owi
Murrayowi za cierpliwo  i rady udzielone przy tworzeniu tej pu-
blikacji.

Je li kogo  urazi em lub zrobi em co  niew a ciwego, przepraszam
— nie uczyni em tego celowo.

Christian Jelen
Londyn, pa dziernik 2012

T
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Kilka uj  Dalajlamy udzielaj cego nauk
(prawa autorskie: Rajiv Mehrotra/fundacja na rzecz uniwersalnej

odpowiedzialno ci)
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Szcz cie
Fizyczny komfort — psychiczny komfort

awsze uwa a em, e prawdziwym celem naszego ycia jest szcz -
cie. Do szcz cia potrzebne s  nam:

— fizyczny komfort,
— psychiczny komfort.

Fizyczny komfort mo emy osi gn  g ównie za spraw  pieni dzy.
Psychiczny komfort ma o wiele wi ksze znaczenie.
A oto przyczyna: gdy jeste my spokojni i zadowoleni, potrafimy

wytrzyma  niewielki fizyczny dyskomfort, a nawet ból.

Z

Szcz liwe ycie w jaskini
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