
РеинкарнацијаРеинкарнација

ии ккармаарма



рере -- ‘‘повторноповторно’’

инин –– ‘‘дада сесе влезевлезе вово’’

карнакарна ((llatat.) .) -- ‘‘месомесо’’ ((тт..ее.. телотело))



„„КакоКако штошто личносталичноста

облекуваоблекува нованова

облекаоблека,, оставајќиоставајќи јаја

старатастарата,, душатадушата

прифаќаприфаќа новинови

материјалниматеријални телатела,,

оставајќиоставајќи гиги старитестарите

ии бескориснитбескориснитее..““

БхагавадБхагавад--гитагита 2.222.22



Големите научници и

мислители од целиот свет

веќе со столетија се

обидуваат да проникнат во

тајните законитости на

животот после смртта и

мистеријата на сеќавањето на

минатите животи.



ПознатиПознати лиличчностиности коикои гиги познавалепознавале

законитоститезаконитостите нана реинкарнацијатареинкарнацијата..

1)1) ИсусИсус ХристосХристос, , 2)2) ФлавиусФлавиус ЏозефусЏозефус ((еврејскиеврејски

историчаристоричар одод времетовремето нана ИсусИсус), ), 3)3) ОригенОриген

((цркцркоовенвен отецотец одод крајоткрајот нана 2. 2. веквек), ), 4)4) СократСократ, , 5)5)

ЏалалЏалал РумиРуми ((исламскиисламски поетпоет одод 13. 13. веквек), ), 6)6) ПаулПаул

ГаугинГаугин, , 7)7) АртурАртур ШопенхауерШопенхауер, , 8)8) ВолтеирВолтеир, , 9)9)

ОнорОнор ДеДе БалзакБалзак, , 10)10) ХХ..ДД. . ТороТоро, , 11)11) МахатмаМахатма

ГандиГанди, , 12)12) АлбертАлберт АјнштајнАјнштајн, , 13)13) ЏЏ..ВВ ГетеГете, , 14)14)

ЛавЛав ТолстојТолстој, , 15)15) РР..ВВ. . ЕмерсонЕмерсон, , 16)16) ВолтВолт

ВитменВитмен, , 17)17) БенџаминБенџамин ФранклинФранклин, , 18)18) МаркМарк

ТвенТвен, , 19)19) ЏекЏек ЛондонЛондон, , 20)20) ХенриХенри ФордФорд, , 21)21) КарлКарл

ЈЈуунгнг, , 22)22)ЏорџЏорџ ХарисонХарисон

... ... ии многумногу другидруги..



ИсусИсус ХристосХристос вово

гностичкотогностичкото

ЕвангелиеЕвангелие

ПистисПистис СофиСофијјаа::

““ДушитеДушите вово оваова

телотело преоѓаатпреоѓаат одод

едноедно телотело вово

другодруго..””



НаНа ((нене))славниотславниот собирсобир вово

НикеаНикеа 325325--тата годинагодина, , 

порадипоради политичкиполитички целицели

одод БиблијатаБиблијата сесе

исфрлениисфрлени текстовитетекстовите заза

реинкарнацијареинкарнација ии

вегетаријанскавегетаријанска исхранаисхрана. . 

ВодечкитеВодечките светскисветски

религиирелигии веќевеќе сосо

столетијастолетија нана

феноменотфеноменот нана

реинкарнацијареинкарнација муму

придаваатпридаваат самосамо

секундарнасекундарна важностважност..



Во 1600-та година инквизицијата го измачуваше и

на клада го запали доминиканскиот свештеник и

филозоф Џордано Бруно.

НеговиотНеговиот ‘‘гревгрев’’ бешебеше вово тоатоа штошто нана верницитеверниците имим

говорешеговореше заза животживот послепосле смрттасмртта..



РеинкарнацијатаРеинкарнацијата

ее изразизраз нана

БожјатаБожјата милостмилост..

Бог не е толку

суров за да ги

фрла грешните

во вечниот

пекол.



НапротивНапротив, , толкутолку ее

милостивмилостив штошто дуридури ии

нана најгрешнитенајгрешните имим

давадава нованова можностможност

заза покајаниепокајание одод

сторенитесторените гревовигревови. . 



Со големиот напредок во

психологијата и науката воопшто,

денес постојат голем број на

научници кои со својот

истражувачки труд докажаа

продолжување на животот после

смртта на физичкото тело.



ООдд дамнешнидамнешни времињавремиња,,

сосо јазикотјазикот нана ВедитеВедите

раѓањатараѓањата ии умирањатаумирањата сесе

нарекуваатнарекуваат самсарасамсара, , аа таатаа

ее представенапредставена сосо

симболотсимболот нана круготкругот нана

времетовремето..



ДрДр. . ЈанЈан СтСтиивенсонвенсон ((САДСАД) ) ––

ПсихологПсихолог ии авторавтор нана неколкунеколку книгикниги

заза практичнипрактични примерипримери нана

докажувањедокажување нана реинкарнацијатареинкарнацијата..

ДрДр. . БрајанБрајан ЛЛ. . ВеисВеис ((САДСАД) ) ––

ХипнотерапевтХипнотерапевт ии психологпсихолог. . АвторАвтор

нана неколкунеколку книгикниги заза практичнапрактична

применапримена нана доказитедоказите заза

реинкарнацијареинкарнација..

ТомТом ШрудерШрудер ((САДСАД) ) -- АвторАвтор нана

тритри книгикниги. . НајпознатаНајпозната муму ее ‘‘OldOld

soulssouls’’ ((СтариСтари душидуши))

ДрДр МајклМајкл ЊутнЊутн ((САДСАД) ) ––

ХипнотерапевтХипнотерапевт. . АвторАвтор нана

четиричетири книгикниги..

... ... ии многумногу другидруги..



ДалиДали мислитемислите декадека стесте телототелото

коекое гого гледатегледате вово огледалоогледало??



Во најстарите свети списи на

светот (Ведите), кои

потекнуваат од самиот Бог

(Кришна), пишува дека тоа со

кое моментално се

поистоветуваме е само спој

на суптилно и грубо

материјално тело.



СуптилноСуптилно

((астралноастрално) ) телотело

•• УмУм

•• ИнтелигенцијаИнтелигенција

•• ЛажноЛажно егоего



ФункцииФункции нана умотумот

•• ЧувствувањеЧувствување

•• ПосакувањеПосакување

•• МислењеМислење



ФункцииФункции нана

интелегенцијатаинтелегенцијата

•• СнаоѓањеСнаоѓање вово

новинови ситуацииситуации

••РазликувањеРазликување

нана добродобро одод

лошолошо

•• КонтролаКонтрола нана

сетилатасетилата



ЛажноЛажно егоего

ИмаИма задачазадача дада ннèè

присилиприсили дада

мислимемислиме какокако

материјалнотоматеријалното

((илиили суптилнотосуптилното))

телотело ее нашнаш

вистинскивистински

идентитетидентитет



ЛажнЛажнотоото егоего ее најсуптиленнајсуптилен

материјаленматеријален елементелемент порадипоради

којкој сесе поистоветувамепоистоветуваме сосо

илузорнитеилузорните идентификацииидентификации ... ... 



... ... сосо ввидотидот нана телототелото, , полотполот, , расатарасата, , 

нацијатанацијата, , религијатарелигијата,, занимањетозанимањето, , итнитн. . 



Заборавањето на нашата вечна духовна

природа и поистоветувањето со илузорните

идентификации со јазикот на Ведите се

нарекува маја ‘она што не е’.



ПонекогашПонекогаш суптилнотосуптилното

телотело излегуваизлегува одод

груботогрубото, , какокако нана прпр.. вово

времевреме нана сообраќајнасообраќајна

несреќанесреќа, , трауматраума, , заза

времевреме нана хируршкахируршка

операцијаоперација, , подпод влијаниевлијание

нана наркотицинаркотици,, итнитн..

ВоВо некоинекои случаислучаи сесе работиработи заза

клиничкаклиничка смртсмрт ... ... 



... a понекогаш за астрална проекција

–– излегувањеизлегување заза времевреме нана длабокдлабок сонсон

илиили свесносвесно излегувањеизлегување одод телототелото вово

буднабудна состојбасостојба..



ПостојатПостојат големголем бројброј нана

документиранидокументирани случаислучаи

когакога личностителичностите можатможат

вово деталидетали дада сесе сетатсетат нана

своитесвоите претходнипретходни

раѓањараѓања ((инкарнацииинкарнации), ), дада

говоратговорат јазикјазик одод

претходнитепретходните животиживоти илиили

дада владеатвладеат сосо некојанекоја

вештинавештина којакоја јаја научиленаучиле

некогашнекогаш поранопорано ((вово

другодруго телотело).).



Прекриена со суптилното тело во

моментот на смртта духовната душа

(нашиот вистински идентитет) преоѓа во

друго материјално тело. 



АкоАко нене смесме

суптилносуптилно телотело, , 

имаима лили смиссмислала

дада сесе

поистоветувампоистоветувам

ее сосо груботогрубото

материјалноматеријално

телотело ……



... ... ккоеое ее

подложноподложно нана

раѓањераѓање, , болестиболести, , 

старостстарост ии смртсмрт??



ТелотоТелото имаима својсвој почетокпочеток

... ... ии честочесто непредвиденнепредвиден крајкрај..



НаправеноНаправено ее одод

материјалматеријал

подложенподложен нана

распаѓањераспаѓање..



ИзложеноИзложено ее нана многумногу болестиболести..



УбавинатаУбавината нана телототелото ее тенкатенка какокако кожатакожата. . 



НоНо сепаксепак, , повеќетоповеќето одод луѓетолуѓето

ммислатислат декадека сесе телотело......



... ... наменетонаменето исклучивоисклучиво заза уживањеуживање..



ИИ порадипоради тоатоа муму посветуваатпосветуваат премногупремногу

вниманиевнимание нана телототелото,,

ззанемарувајќианемарувајќи гого својотсвојот вистинскивистински идентитетидентитет..



ТоаТоа ее токмутокму какокако

полирањеполирање нана

кафезоткафезот, , нене

хранејќихранејќи јаја

птицатаптицата внатревнатре..

ВоВо овааоваа споредбаспоредба

кафезоткафезот гого

представувапредставува

телототелото, , аа птицатаптицата

душатадушата. . 



ВедитеВедите ннèè известуваатизвестуваат декадека вово

целиотцелиот универзумуниверзум постојатпостојат 8.400.000 8.400.000 

ввидовиидови нана живиживи суштествасуштества..



ОваОва сесе самосамо

некоинекои одод нивнив



НајпослеНајпосле,, акоако нене смесме

нини груботогрубото физичкофизичко

телотело, , нитуниту

суптилнотосуптилното –– коикои смесме

тогаштогаш ниение??



СместенаСместена вово срцетосрцето, , ддуховнатауховната душадуша ее

сосо атомскаатомска димензијадимензија..

“Душата никогаш не се раѓа ниту

умира. Не настанала, не

настанува, и нема да настане. 

Неродена е, вечна, секогаш

постоечка и првобитна. Не е

убиена кога телото е убиено.”

Бхагавад-гита 2.20 



Показател на присуството на душата е

свесноста со која е анимирано телото

и така му дава живот.



Без неа телото е безживотен куп на

материјални елементи. 



““КакоКако штошто втеловенатавтеловената душадуша вово оваова телотело

постојанопостојано минуваминува низниз детстводетство младостмладост ии

старостстарост, , такатака вово миготмигот нана смрттасмртта минуваминува

вово новоново телотело.. ТакватаТаквата променапромена нене јаја

збунувазбунува разумнатаразумната личностличност““

Бхагавад-гита 2.13..



По одредени закони душата преоѓа од

еден вид на тело во друг.



Тој закон е наречен

Закон на акција и реакција



ПримерПример 1.1.

ВоВо складсклад сосо непогрешливиотнепогрешливиот законзакон нана кармакарма,,

тиетие коикои убиваатубиваат ии јадатјадат животниживотни морамора вово

следниотследниот животживот дада добијатдобијат телотело нана животниживотни, , 

какокако биби гого проживеалепроживеале истотоистото искуствоискуство. . 



ПримерПример 2.2.

ОниеОние коикои сесе побожнипобожни ии чинатчинат добридобри деладела конкон

другитедругите живиживи битијабитија биваатбиваат награденинаградени сосо

одредениодредени погодностипогодности вово следниотследниот животживот. . 



ПримерПример 3.3.

ДобратаДобрата ии лошаталошата кармакарма

постојанопостојано сесе испреплетуваатиспреплетуваат..



““ДушатаДушата ее невидливаневидлива, , 

непоимливанепоимлива ии

непроменливанепроменлива. . ЗнаејќиЗнаејќи

гого тоатоа, , нене требатреба дада сесе

жалижали попо телототелото..””

БхагавадБхагавад--гитагита 2.252.25



ТелотоТелото ее самосамо возиловозило заза душатадушата којакоја гого придвижувапридвижува,, истоисто

какокако штошто возачотвозачот гого придвижувапридвижува автомобилотавтомобилот..

Во склад со кармата, возиме

подобар или полош автомобил.



НепосредноНепосредно предпред илиили вово моментотмоментот нана смрттасмртта,,

луѓетолуѓето гого гледаатгледаат „„филмотфилмот нана живототживотот““......

Што се случува во

моментот на

одвојувањето на душата

од телото?



... ... светлинасветлина нана крајоткрајот нана тунелоттунелот, , 



... ... ии некоинекои суптилнисуптилни битијабитија..

ВоВо складсклад сосо активноститеактивностите вово текоттекот нана живототживотот, , вово

текоттекот нана смрттасмртта некојнекој сесе сретнувасретнува сосо ангелскиангелски

битијабитија, , аа некојнекој сосо монструознимонструозни..



Зошто мораме

постојано да

менуваме тела?

ПорадиПоради универзалниотуниверзалниот

законзакон нана кармакарма којкој ннèè

присилуваприсилува дада гиги уживамеуживаме

илиили патимепатиме резултатитерезултатите нана

нашитенашите активностиактивности ((добридобри

ии лошилоши деладела).).



ТојТој законзакон ее познатпознат попо изразотизразот ““какокако ќеќе

посеешпосееш, , такатака ии ќеќе пожнеешпожнееш..””



Грешните активности се главна

причина на страдањето. Се

сврстуваат во четири основни

категории.

А тоа се ...



Јадење месо, 

риба и јајца Незаконски секс



Интоксикација Коцкање и мамење



НаспротиНаспроти бројнитебројните

ненеооспорниспорни доказидокази

заза животживот послепосле

смрттасмртта, , многумногу луѓелуѓе

сепаксепак нене веруваатверуваат

вово реинкарнацијареинкарнација..

ВодениВодени сесе одод

слоганотслоганот::

““ВерувамВерувам самосамо вово

тоатоа штошто можамможам дада

гого приметамприметам сосо

сетилатасетилата..””



НоНо нашитенашите сетиласетила сесе многумногу

ограничениограничени ии несовршенинесовршени. . 

ОкотоОкото може да ја види само грубата материја. Не може да ги види

микроорганизмите, оддалечените предмети во темнина. 

УвотоУвото може да ги слушне само звуците на фреквенција помеѓу

20Hz и 20.000Hz. Не можеме да слушнеме ултразвуци и

хиперзвуци. 

НосотНосот не може да почувствува многу мириси, како кучињата кои

имаат околу 15 пати поразвиено сетило за мирис.

Исти ограничувања вредат за сетилата за допирдопир и вкусвкус. 



СветотСветот којкој гого

забележувамезабележуваме

околуоколу себесебе ее дуридури

малмал делдел одод

стварностастварноста, , токутоку

какокако штошто можемеможеме

дада гого приметимеприметиме

самосамо врвотврвот нана

сантатасантата мразмраз ..

И како што поголемиот дел од сантата

е скриен под морето, поголемиот дел

од нашата (духовна) личност не може

да се примети со ограничените

материјални сетила.



КојКој управувауправува сосо

универзалнитеуниверзалните законизакони нана

карматакармата ии циклусотциклусот нана

реинкарнацијареинкарнација? ? 

БогБог ((КришнаКришна) ) сесе наоѓанаоѓа

вово срцетосрцето нана секоесекое

живоживо битиебитие ии ее сведоксведок

нана ситесите нашинаши

активностиактивности, , мислимисли ии

желбижелби. . НеНе ее пристрасенпристрасен

ии нана секогосекого муму гого

доделувадоделува заслуженотозаслуженото..



Во склад со нашите желби и активности,

добиваме и менуваме тела исто како што

глумците ги менуваат улогите и костумите.



ШтоШто имим сесе случуваслучува нана крајоткрајот одод живототживотот

нана грешнитегрешните ии побожнитепобожните личностиличности??



ГрешнитеГрешните одатодат нана еднаедна одод 2828--тете

пеколнипеколни планетипланети сместенисместени нана днотодното одод

универзумотуниверзумот..

ПослеПосле страдањетострадањето нана пеколнитепеколните планетипланети

сесе раѓаатраѓаат вово понискипониски облициоблици нана животживот илиили

вово човечкочовечко телотело коекое ќеќе продолжипродолжи дада

страдастрада порадипоради лошителошите кармичкикармички реакцииреакции. . 



Побожен не е оној кој само се моли во црква,

џамија, синагога или во храм. Ниту оној кој

само верува во Бога. (А ниту оној кој е само

преправен во облека на свештеник).

КојКој

навистинанавистина ее

побоженпобожен??



ПобожниПобожни сесе ониеоние коикои вово складсклад сосо начелатаначелата нана

религијатарелигијата чинатчинат добридобри деладела конкон другитедругите живиживи битијабитија ии

такатака стануваатстануваат лишенилишени одод завистазависта ии алчностаалчноста,, тете. . ониеоние

коикои навистинанавистина гиги познаваатпознаваат ии достојнодостојно гиги следатследат

начелатаначелата нана својатасвојата религијарелигија. . 



Како да се излезе од циклусот на

непрестајни раѓања и умирања и да се

оствари смислата на човечкиот живот?



Најпрво, треба да знаеме дека

нашиот идентитет во облик

на многу ситна душа е само

привремен. Секое живо

суштество има свој вечен

духовен облик (машки или

женски) кој доаѓа до својот

потполно вечен израз само

тогаш кога ќе го достигнеме

совршенството на човечкиот

живот ...



... ... непрестананепрестана ии несебичнанесебична

љубовљубов конкон КришнаКришна..



ДушатаДушата вово обликоблик нана ситнаситна искраискра

којакоја нана материјалнитематеријалните телатела имим

давадава свесностсвесност ии животживот ......

.... .. вово духовниотдуховниот светсвет гого попримапоприма своетосвоето вечновечно телотело, , 

полнополно сосо духовнодуховно знаењезнаење ии блаженствоблаженство, , коекое нене ее

подложноподложно нана влијанијатавлијанијата нана материјалнатаматеријалната енергијаенергија. . 



Меѓутоа, совршено духовно тело не може да се добие

исклучително со вршење на побожни активности. 

Побожните активности може само да нè одведат само во

рајот (кој е дел на овој минлив материјален свет). 



РајскитеРајските планетипланети сесе сместенисместени вово

највисокиотнајвисокиот делдел одод универзумотуниверзумот, , ноно

ии нана нивнив жителитежителите доживуваатдоживуваат

раѓањераѓање ии смртсмрт. . УживањетоУживањето вово рајотрајот

нене ее вечновечно..



ПоПо својатасвојата изворнаизворна природаприрода

живитеживите суштествасуштества сесе сатсат -- вечнивечни, , 

читчит –– полниполни сосо совршеносовршено знаењезнаење ии

анандаананда –– бескрајнобескрајно блажениблажени..



Кога вечното живо суштество ќе се заплетка во

Кришнината пониска, материјална енергија, 

поистоветувајќи се со материјалното тело кое е

асат - минливо, ачит – полно со незнаење и

збунетост, и нирананда – полно со беди.



Секое живо битие е слободно да го избере

светот во кој сака да живее.

... светот на злоба и алчност. Изборот е секогаш на нас.

Светот на несебичност, служење и љубов или ...



Кришна е создавач и

сопственик на сите

изобилства, духовните

и материјалните. Ако

со став на служење и

со чисто срце му

пријдеме на Кришна, 

сите божествени

духовни изобилства ни

стануваат достапни.



Ако кон Кришнините

изобилства пријдеме

себично, занемарувајќи го

нивниот вистински

сопственик, секој наш

обид за уживање ќе биде

краткотраен токму како

кула од песок.   



НајпослеНајпосле, , какокако дада сесе достигнедостигне

совршенствотосовршенството нана живототживотот –– будењебудење нана

нашатанашата заспиеназаспиена љубовљубов конкон КришнаКришна ии

враќањевраќање вово духовниотдуховниот светсвет??



СоСо разменувањеразменување нана

несебичнанесебична духовнадуховна љубовљубов..



КришнаКришна гиги создалсоздал живитеживите суштествасуштества ((душидуши)) сосо

нивнив дада разменуваразменува чистачиста ии несебичнанесебична љубовљубов. . ТиеТие

коикои прекупреку слободенслободен изборизбор сесе согласуваатсогласуваат нана

такватаква разменаразмена нана љубовљубов сесе нарекуваатнарекуваат бхактибхакти коикои

посветенопосветено ГоГо служатслужат ((бхактибхакти))..



БхактиБхакти можеможе дада сесе изразиизрази низниз молитвимолитви, , 

музикамузика,  ,  танцтанц, , пишувањепишување, , дискутирањедискутирање ии

слушањеслушање заза духовнидуховни темитеми, , итнитн..



ПосететеПосетете јаја нашатанашата вебвеб адресаадреса www.www.harekrishnaharekrishna..mkmk ии

прочитајтепрочитајте некоинекои одод нашитенашите ПДФПДФ книгикниги коикои јаја представуваатпредставуваат

древнатадревната мудростмудрост којакоја штошто сосо илјаднициилјадници годинигодини ее пренесуванапренесувана

одод генерациигенерации нана генерациигенерации мудрецимудреци ии светисвети личностиличности. . ОвааОваа

презентацијапрезентација ее направенанаправена вово складсклад сосо филозофијатафилозофијата нана

БхагавадБхагавад--ГитаГита ии учењатаучењата нана АА..ЧЧ. . БхактиведантаБхактиведанта СвамиСвами

ПрабхупадаПрабхупада –– веродостоенверодостоен духовендуховен учителучител којкој духовнатадуховната

традицијатрадиција ии филозофијафилозофија нана древнитедревните ВедиВеди јаја направинаправи достапнадостапна

заза целиотцелиот светсвет..
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