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   Radost

Je to začarovaný kruh. Lidé mohou žít bez vládců, avšak 
nikdy k tomu neměli příležitost – vládci vám tuto příležitost 
nedají. Jestliže zjistíte, že můžete žít bez vládců, kdo po-
tom bude chtít, aby vládli? Kdo je bude podporovat? V sou-
časnosti podporujete své nepřátele. Hlasujete pro ně. Dva 
nepřátelé stojí proti sobě v souboji o prezidentské křeslo 
a rozhodnutí je na vás. Oba jsou stejní. Je to, jako kdybys-
te se rozhodovali, v jakém vězení se chcete nechat uvěznit. 
A hlasujete s radostí – chtěl bych jít do vězení A nebo B, 
věřím republikánskému vězení, důvěřuji demokratickému 
vězení. Obojí je však vězení. A jakmile podpoříte vězení, to 
začne mít své vlastní zájmy. Potom vám již nedovolí zaku-
sit, jak chutná svoboda.

Od samého dětství tedy máme zakázáno, abychom ochut-
nali svobodu, protože pokud zjistíme, co je svoboda, nebu-
deme souhlasit, nebudeme ustupovat – nebudeme ochotni 
žít v temné kobce. Raději zemřeme, než abychom dovolili, 
aby z nás někdo udělal otroky. Budeme sebevědomí.

Rebel samozřejmě nebude toužit po tom, aby získal moc 
nad ostatními lidmi. Jestliže příliš toužíte po tom, abyste 
získali moc nad druhými, je to známka neurózy. Ukazuje 
to prostě na skutečnost, že hluboko uvnitř jste bezmocní 
a máte strach, že pokud se nestanete mocnými, ostatní vás 
přemůžou.

Machiavelli říká, že nejlepší obrana je útok. Nejlepší 
způsob, jak se ochránit, je zaútočit jako první. Tito takzvaní 
politici po celém světě – na Východě i na Západě – jsou 
hluboko ve svém nitru slabochy, trpí pocity méněcennosti, 
mají strach, že pokud nezískají politickou moc, někdo je 
bude zneužívat – není tedy lepší zneužívat, než být zneuží-
ván? Vykořisťovaný a vykořisťovatel jsou na stejné lodi – 
a oba veslují, udržují tuto loď nad vodou.

Jestliže dítě ochutná svobodu, nikdy se nestane členem 
žádné společnosti, církve, klubu či politické strany. Zůstane 

jednotlivcem, bude svobodné a bude okolo sebe šířit vibrace 
svobody. Sama jeho bytost se promění v bránu ke svobodě.

Dítěti není umožněno, aby zakusilo svobodu. Pokud se 
zeptá své matky: „Mami, můžu jít ven? Slunce svítí, vzduch 
je svěží a já bych se rád proběhl okolo domu,“ matka oka-
mžitě – nutkavě, chorobně – odvětí: „Ne!“ Dítě toho ne-
chtělo moc. Chtělo se jen proběhnout v raním slunci, na 
čerstvém vzduchu, potěšit se ze slunečního svitu, vánku 
a společnosti stromů – nežádalo o nic! –, ale matka, vede-
na jakýmsi hlubokým nutkáním, řekne ne. Je velmi obtížné 
najít matku, která řekne ano, otce, jenž řekne ano. A dokon-
ce i když řeknou ano, řeknou to velmi neochotně. Přestože 
řeknou ano, vyvolají v dítěti pocit viny, pocit, že je nutí, že 
dělá něco špatně.

Kdykoliv se dítě cítí šťastné, ať dělá cokoliv, pokaždé 
někdo přijde a zastaví je – „Nedělej to!“ Dítě pozvolna do-
spěje k pochopení: „Vše, co mi dává pocit štěstí, je špatné.“ 
A dělá-li to, co mu nařizují ostatní, necítí se samozřejmě 
nikdy šťastné, protože to není jeho spontánní touha. Dojde 
tedy k závěru, že být nešťastné je správné, a být šťastné je 
špatné. Toto přesvědčení se do něho hluboce zaznamená.

Jestliže dítě zkusí rozebrat hodiny a podívat se dovnitř, 
pustí se do něho celá rodina: „Přestaň! Vždyť to rozbiješ.“ 
Buď hodné.“ Dítě se však jen chtělo podívat dovnitř, byla to 
vědecká zvědavost. Chtělo zjistit, proč hodiny tikají. Bylo 
to naprosto v pořádku. Hodiny nemají takovou cenu jako 
dětská zvědavost, jako zvídavá mysl dítěte. Hodiny jsou 
bezcenné – i kdyby je dítě zničilo, nezničí nic – jakmile 
však zničíte zvídavou mysl, zničíte toho velmi mnoho. Dítě 
nebude nikdy pátrat po pravdě.

Nebo je nádherně jasná obloha, nebe plné hvězd a dítě 
si chce hrát venku. Nastal však čas, aby šlo spát. Nechce se 
mu vůbec spát, je naprosto bdělé, velmi, velmi bdělé. Dítě 
je zmatené. Když je ráno ospalé, všichni mu říkají: „Vstá-
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vej!“ Když z toho mělo radost, když bylo tak nádherné ležet 
v posteli, když se chtělo převalit a spát a snít ještě o chvilku 
déle, všichni byli proti: „Vstávej! Je čas vstát z postele.“ 
Nyní je zcela bdělé a chce se radovat z hvězd. Tento oka-
mžik je velmi poetický, velmi romantický. Dítě je celé roze-
chvělé. Jak může jít v takovém stavu spát? Je tak vzrušené, 
touží zpívat a tančit, a rodiče ho nutí, aby šlo spát: „Je devět 
hodin. Je čas jít do postele.“ Je šťastné, že je vzhůru, ale 
rodiče ho nutí jít spát.

Jestliže si hraje, je donuceno, aby šlo ke stolu. Nemá 
hlad. Když má hlad, matka mu řekne: „Teď není čas k jíd-
lu.“ Takto v něm bez ustání ničíme veškerý potenciál extá-
ze, štěstí, radosti a nadšení. Dítěti připadá, že to, z čeho je 
spontánně šťastné, je špatné, a to, co ho vůbec nezajímá, je 
správné.

Jestliže sedí ve třídě a venku začne najednou zpívat 
pták, obrátí samozřejmě veškerou svou pozornost k tomu-
to tvorovi – ne k učiteli matematiky, který stojí před tabulí 
s odpornou křídou v ruce. Učitel je však mocnější, politicky 
mocnější než pták. Pták sice nemá žádnou moc, ale je krás-
ný. Pták přitahuje dětskou pozornost, aniž by dítěti musel 
zabouchat na hlavu: „Dávej pozor! Soustřeď se na mě!“ 
Ne – jednoduše, spontánně a přirozeně začne vědomí dítěte 
proudit z okna ven. Směřuje k ptákovi. Jeho srdce je u něho, 
ale dívat se musí na tabuli. Není na ní nic, nač by se stálo za 
to dívat, ale musí předstírat, že to dělá.

Štěstí je špatné. Pokaždé, když se dítě cítí šťastné, do-
stane strach, že něco bude špatně. Jestliže si dítě hraje se 
svým tělem, je to špatné. Pokud si hraje se svými pohlavní-
mi orgány, je to špatné. To je přitom jeden z nejextatičtěj-
ších okamžiků v životě dítěte. Raduje se ze svého těla, je to 
vzrušující. Všechno vzrušení je však nutné potlačit, veškerá 
radost musí být zničena. Je to neurotické, ale společnost je 
neurotická.

Totéž, co provedli rodičům jejich rodiče, činí nyní svým 
dětem. Takto jedna generace ničí druhou. Takto přenášíme 
své neurózy z jedné generace na druhou. Z celé Země se 
stal blázinec. Zdá se, že nikdo neví, co je extáze. Extáze se 
ztratila. Stavíme hradby za hradbami.

Všiml jsem si, že když lidé začnou meditovat a pocítí ná-
hlý vzestup energie, když se začnou cítit šťastně, okamžitě 
za mnou přiběhnou a řeknou: „Děje se velmi zvláštní věc. 
Cítím se šťastný, ale současně se bez jakéhokoliv důvodu 
cítím provinile.“ Provinile? I oni jsou zmatení. Proč by se 
měli cítit provinile? Vědí, že neudělali nic špatného. Kde 
vina vzniká? Vzniká z hluboko zakořeněného podmínění, 
že radost je špatná. Být smutný je v pořádku, ale být šťastný 
je zakázáno.

Kdysi jsem žil ve městě, kde byl policejním komisa-
řem můj přítel – byli jsme přáteli už od univerzity. Často 
za mnou přicházel a říkal: „Jsem tak nešťastný. Pomoz mi 
z toho ven.“

Odpovídal jsem mu: „Říkáš, že se z toho chceš dostat, 
ale já nevidím, že bys z toho chtěl ven doopravdy. Zaprvé, 
proč ses rozhodl pracovat na policejní stanici? Musíš být 
nešťastný a chceš, aby byli nešťastní i druzí.“

Jednoho dne jsem požádal tři své přátele, aby se rozešli 
do tří různých částí města, tančili a byli šťastní. Řekl jsem 
jim: „Prostě běžte a proveďte tento experiment.“ Samozřej-
mě že je do jedné hodiny pozatýkala policie.

Zavolal jsem policejnímu komisaři a zeptal se ho: „Proč 
jste zatkli moje přátele?“

Odpověděl: „Vypadá to, že tito lidé jsou blázni.“
Řekl jsem: „Udělali něco špatného? Ublížili někomu?“
Komisař odvětil: „Ne, nic takového. Opravdu, nepro-

vedli nic špatného.“
„Proč jste je tedy pozatýkali?“¨
Odpověděl mi: „Oni ale tančili na ulicích! A smáli se.“
„Proč byste však měli zasahovat, jestliže nikomu neu-




