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VHLED
Není vhled totéž jako intuice? Objasnil
byste tuto náhlou jasnost některých lidí?
Co vhledem myslíte a jde o nahodilou,
nebo trvalou záležitost?

Během svých přednášek použil přednášející několikrát
pojem vhled. Vhled znamená nahlížet pravou podstatu
věcí, veškerou činnost mysli a pohyb pocitů a stavů (například
žárlivosti). Znamená to pochopit podstatu chamtivosti,
vnímat prožitek smutku. Nejde o analýzu ani cvičení
intelektuálních možností, ani o výsledek vědomostí.
Vědomosti jsou to, co jste nashromáždili prostřednictvím
minulosti ze svých zkušeností a uložili ve svém mozku.
Úplné vědomosti neexistují, proto je vždy doprovází nevědomost.
Je to jako spřežení dvou koní. Jestliže se pozorování
nezakládá na vědomostech, na intelektuálních
schopnostech či úvahách, objevování a analyzování, co to
potom je? To je celá podstata otázky. Tazatel se ptá: je to
intuice? Intuice je ošidné slovo, které používá mnoho lidí.
Přítomná intuice může být výsledek touhy. Člověk může
neskutečně dlouho po něčem toužit a po nějaké době k němu
přichází intuitivní sdělení. A myslí si, že intuice je něco
mimořádně významného. Prozkoumáte-li ji ale poněkud
hlouběji, můžete zjistit, že pramení z touhy, ze strachu či
z nejrůznějších forem potěšení. Člověk tedy o tomto slovu
pochybuje, zejména používají-li je lidé romantičtí a přecitlivělí,
již mají bujnou představivost a neustále něco hledají.
Tito lidé budou zcela jistě zakoušet intuitivní tušení. Tato
tušení se však budou zakládat na do očí bijících tužbách,
kterými tito lidé klamou sami sebe. Na okamžik tedy slovo
intuice odložte.
A co je vhled? Vhled znamená procítit okamžitě něco,
co musí být pravdivé, logické, rozumné a racionální. Vhled
vyžaduje bezprostřední vnímání. Není to tak, že by měl
člověk vhled a nic s tím nedělal. Nahlíží-li celou podstatu
myšlení, dochází k okamžitému jednání. Myšlení je odezvou
paměti. Paměť jsou zkušenosti a vědomosti uložené v mozku.
Paměť reaguje: kde žijete? – odpovíte. Jak se jmenujete?
– přijde okamžitá odpověď. Myšlení je výsledkem
či odezvou nahromaděných zkušeností a vědomostí, jež
jsou uskladněny a které vytvářejí paměť. Myšlení vychází
z vědomostí, a proto je omezené, neboť vědomosti
jsou omezené. Myšlení nikdy nemůže zahrnovat vše. Proto
je věčně omezené, limitované a úzkoprsé. Být obdarován
vhledem znamená, že dojde k činu, který není jen opakováním
mysli. Mít vhled, řekněme do podstaty organizace, značí,
že pozorujete všechna pro a proti bez vzpomínek a bez
argumentování. Znamená to prostě proniknout do pohybu
a podstaty požadavků organizace. Člověk toto nahlíží a na
základě tohoto vhledu jedná. A tento čin je logický, rozumný
a zdravý. Pokud se ovšem nejedná o vhled, pak jednáte



opačně.
Nahlížejte například poranění a bolest, které někdo
prožil v dětství. Všichni lidé jsou od narození až do okamžiku
smrti z nejrůznějších důvodů zraňováni. Psychologicky
v sobě nesou tato zranění. Nahlédněte do podstaty
a struktury těchto zranění. Jste-li psychologicky zraněni,
můžete jít za psychologem, analytikem nebo psychoterapeutem,
již mohou vysledovat, proč jste zraněni – od dětství
byla vaše matka taková, váš otec se choval takto a tak dále.
Zranění se však z vašeho života nevytratí pouze na základě
toho, že naleznete jeho příčinu. Nesete si je v sobě.
Výsledkem bývá izolace, vzdor a strach, aby vám nebylo
ublíženo ještě více. Proto se uzavíráte do sebe. Toto
všechno ovšem víte. To je veškerý pohyb vašeho poranění.
Poranění je představou, kterou jste si o sobě vytvořili.
Je tedy zřejmé, že dokud tuto představu budete udržovat,
budete zraňováni. Jestliže toto všechno bez analyzování
nahlížíte a bezprostředně to vnímáte, pak věřte, že samotné
toto vnímání je již vhledem. Vyžaduje to veškerou vaši
pozornost a energii. Díky tomuto vhledu se poranění ztrácí
a nezůstává po něm ani stopa, a tak už vám nikdo nebude
moci znovu ubližovat. Představa, kterou jste si o sobě vytvořili,
již neexistuje.

VZDĚLÁVÁNÍ
Jaký je význam dějin ve vzdělávání
mládeže?

Jestliže jste studovali dějiny, pak očividně víte, že člověk
bojoval proti přírodě, dobyl ji, zničil a znečistil. Odjakživa
také člověk zbrojil proti člověku, což dokazuje existence válek.
Člověk usiluje o to, aby byl svobodný, a přesto se stává
otrokem institucí a organizací, od nichž se následně snaží
odtrhnout jen proto, aby vytvořil další instituce a organizace.
Probíhá zde nekonečný boj o svobodu. Dějiny lidstva
jsou dějinami kmenových válek, feudálních a koloniálních
bojů, svárů mezi králi a národy. A to stále pokračuje dále
a dále – z kmenové mysli se stala mysl národní a sofistikovaná.
Stále jde však o kmenovou mysl. Dějiny lidstva zahrnují
svoji kulturu. Je to příběh lidské bytosti, která prošla
všemi druhy utrpení – nejrůznějšími nemocemi, válkami,
náboženskými vírami a dogmaty, perzekucemi, inkvizicí
a mučením ve jménu boha, míru nebo ideálů.
Jak to ale studenty učit? Je-li to příběh lidstva, příběh
lidských bytostí, pak učitelé i studenti jsou lidskými bytostmi.
Je to jejich příběh, nejenom příběh králů a válek, je
to příběh jich samých. Jak ale může učitel usnadnit žákovi
pochopit jeho vlastní příběh, když se jedná o příběh mi-
nulosti, jehož je žák výsledkem? To je problém. Kdybyste
byli učitelem a já mladým studentem, jak byste mi pomohli
pochopit podstatu a strukturu mě samotného? Jsem
celým lidstvem, můj mozek je výsledkem mnoha milionů
let. Násilí, soupeření, agresivita, brutalita, krutost, strach,



rozkoš, radost i sladký nádech lásky – to vše se nachází
ve mně. Jak mi toto můžete objasnit? Znamená to, že učitel
musí v první řadě rozumět sám sobě, aby mohl pomoci
mně, žákovi, porozumět mé osobnosti. Dochází tedy
ke komunikaci mezi učitelem a mnou. A v tomto interakčním
procesu rozumí učitel své osobnosti a pomáhá mně,
abych porozuměl sám sobě. Toto však neznamená, že by
učitel nebo vychovatel musel nejdříve rozumět sobě a potom
by mohl učit – to by možná pohltilo zbytek jeho života
– ale to, že ve vztahu mezi učitelem a žákem dochází
ke vzájemnému zkoumání. Je možné toto provést s malým
dítětem či mladým studentem? Jak byste to nejlépe
uchopili? To je záludná otázka.
Jak s tím, coby rodič, začít a jak pomoci svému dítěti
pochopit podstatu a strukturu jeho mysli, tužeb, strachů
– a především veškeré energie života? To je velký problém.
Cítíme se připraveni přivést na svět novou generaci lidí,
totálně odlišnou a s absolutně odlišnými myslemi a srdci?
Jsme na to připraveni? Jste-li rodičem, vzdali byste se pro
své děti alkoholu, cigaret, marihuany, celé té drogové kultury,
a nahlédli, že vy a vaše děti jste dobrými lidskými bytostmi?
Slovo dobrý znamená začleňující se a neodlišující se
i dobře fungující – psychologicky. Dobrý značí také celistvost
a neroztříštěnost. Jste tedy připraveni přivést prostřednictvím
vzdělání na svět dobrou lidskou bytost, která
se nebojí svého souseda, budoucnosti, nemocí ani chudoby?
A jsme také připraveni pomoci sobě i dítěti dosáhnout
integrity? Slovo integrita v sobě rovněž nese význam celistvosti
a upřímnosti, což znamená vyslovovat jen to, co
si myslíte, tedy neříkat jedno a činit něco jiného. Můžeme
být upřímní, jestliže jsme plní romantických iluzí a spekulativních
ideálů, a jestliže tedy něčemu silně věříme?
Samozřejmě že můžeme být upřímní ve své víře, to však
neimplikuje integritu. V současnosti je to tak, že přivedeme
děti na svět, do dvou nebo tří let je rozmazlujeme
a pak je připravujeme na nikdy nekončící boj. Dějiny lidské
bytosti nepoučily. Kolik matek muselo oplakat své
syny, kteří zemřeli ve válce, a přesto toto zrůdné zabíjení
jeden druhého nejsme schopni zastavit.
Pokud máme mládež učit, musíme mít ve svém nitru
smysl pro dobro. Dobro není ideál. Dobro znamená být
celistvý, integrovaný, nebát se a nebýt zmatený. Toto nejsou
ideály, nýbrž skutečnosti. Dokážeme být skuteční,
a přivést tak prostřednictvím vzdělávání na svět dobrou
lidskou bytost? Doopravdy toužíme po odlišné kultuře,
po odlišné lidské bytosti, jež nebude mít zmatenou mysl
a mysl naplněnou strachem a která dosáhne této integrity?

VĚDOMOSTI
Proč nejsou vědomosti, jak jste sám řekl,
nikdy úplné? Jestliže člověk pozoruje,
pak si uvědomuje, že pozoruje, nebo
si uvědomuje pouze to, co pozoruje?



Vede vědomí k analyzování? Co jsou
psychologické vědomosti?

Od koho očekáváte odpověď na tyto otázky – od delfské
věštírny, vysoko povzneseného kněze, astrologů, jasnovidců
nebo lidí, co předpovídají budoucnost z čajových lístků?
Domníváte se snad, že dostanete jednoznačnou odpověď
na tyto otázky? Když už jste je však položil, můžeme je
prodiskutovat. Nemyslete si však, že já, přednášející, vaše
dotazy zodpovím a vy moje odpovědi buď přijmete, nebo
odmítnete, nespokojeně odkráčíte a řeknete: „Dnešní ráno
jsem promarnil.“ Jestliže tyto otázky budeme moci vážně
prodebatovat, abychom tento problém oba dva nějakým
svým poznáním uchopili, pak věřte, že to bude vaše vlastní
odpověď, nikoliv odpověď někoho, koho jste slyšeli na
tyto otázky odpovídat. Můžete hovořit o rakovině a nemít
ji. Jestliže ji však máte, jste s ní spojeni, spojeni v bolesti,
úzkosti a strachu.
Proč nejsou vědomosti nikdy úplné? Co jsou znalosti
a co míníme tím, když říkáme, že známe? Můžete stokrát
přesvědčovat sami sebe: „Znám svou ženu, svého manžela,
svou přítelkyni nebo přítele.“ Znáte je doopravdy? A lze je
vůbec zcela poznat? Nemáte o nich jen určité představy?
A jsou představy skutečností? Vědět a znát jsou tedy velmi
omezené. I vědecké znalosti jsou limitované. Vědci se snaží
nalézt, co se nachází za hmotou. A ačkoliv nakumulovali
obrovské množství poznatků, nebyli to doposud schopni
zjistit. Vědomosti a nevědomost vždy kráčejí ruku v ruce.
Neznámé i známé. Vědci tvrdí, že prostřednictvím hmoty
budeme schopni nalézt to, co se nachází za ní. My lidské
bytosti jsme ale hmotou. Naše mysl je také hmota. Proč
se tím nezabýváme? Poněvadž může-li mysl projít sama
sebou, pravděpodobnost toho, že nalezneme původ všech
věcí, je mnohem větší.
Znalost sama sebe je také omezená. Jestliže hledám,
abych se poznal, mohu studovat psychologii, mohu diskutovat
s psychology, psychoanalytiky, psychoterapeuty,
psychobiology. Tato znalost je však vždy omezená. Pokud
ale proniknu do této entity, která se nazývá Já, existuje
zde možnost, že půjdu neustále dál a dál. Toto je velmi
důležitý moment, bez kterého je život jen stěží něčím jiným
než koloběhem rozkoše a bolesti, radosti a smutku, odměny
a potrestání – vzorcem, v němž žijeme. Psychologické
poznatky, jichž jsme nabyli, vytvořily vzorce, v nichž jsme
uvězněni. Poznatky, ať už fyziologické či psychologické,
musí být vždy omezené.
Jestliže člověk pozoruje, uvědomuje si, že pozoruje, nebo
si uvědomuje pouze to, co pozoruje? Vede vědomí k analyzování?
Co myslíme pozorováním? Je potřeba uvědomit
si, že existuje jak vnější vizuální pozorování (například
stromu v okolí), tak i vnitřní pozorování. Existuje
vnější naslouchání prostřednictvím uší, ale také vnitřní
naslouchání


