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Informellt samtal 

(innan en föreläsning om devatas - Ishta Devata) 

29 maj 1957 

 

Hans: Om en elev har initierats i ett tidigare liv, vet läraren om det?  

Är det nödvändigt att veta det? 

Shri Goswami: Han kanske inte vet! Det är inte heller nödvändigt att 

veta det. Men oftast blir det känt. En stor lärare skulle kastat ut dig för 

denna fråga. Om jag skulle säga något om dig, kan du ändå inte verifiera 

det. Men du måste ändå inse med din fråga att det där finns en viss inre 

kontakt, den kan inte ha uppstått helt plötsligt. 

Hans: Deva tror att vi har dragit er till Sverige. 

Sri Goswami: Det är inte alls omöjligt. Och jag tror att det faktiskt finns 

en sanning i det du säger, det måste jag erkänna! Det var bara fråga om 

ett ögonblick. Det finns dock hundratals elever, både manliga och 

kvinnliga i alla åldrar som varit i kontakt med mig, men bara med ett 

mycket begränsat antal har det varit möjligt att ha en riktig inre kontakt. 

Deva: Varför? 

Sri Goswami: Antingen var de inte redo, eller så var det jag som inte 

passade för dem! Även de som har varit med mig under en längre tid 

förefaller inte uppskatta det alls! Och så ser du att endast med ett fåtal 

har jag kunnat etablera en kontakt, inte för att jag hade en speciell 

önskan att göra det, utan för att det bara blev så. När du kom till mig var 

det kanske inte en stor sak, men du kom. Det betyder att de finns en 

kraft som verkar på en högre nivå, som är ansvarig.  

Ta till exempel Hans. När han kom för några år sedan var han inte särskild 

kunnig inom filosofi eller andlighet. Han var en god och uppriktig ung man 
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och jag frågade honom aldrig. Det kom inifrån. Något som fanns inom 

hans väsen och ingen tvingade honom! 

Jag kan bli arg och säga "Försvinn!" Likväl kan jag inte låta er gå. Om ni 

går, kommer det att ge mig mycket smärta. Var och en av er är viktig för 

mig. Det är inte bara att ni kommer hit och jag pratar. Antingen ni känner 

eller förstår det - jag känner för er här ... 


