
Milujte sa a nebojte sa
– viera v seba
a v ostatných

Životy všetkých ľudí sú do istej miery

ovládané strachom, pretože sú iba dve
možnosti, ako sa dá život prežiť. Buď mu
vládne láska, alebo mu vládne strach. V bežnom prípade,
ak ste sa nenaučili milovať, je váš život ovládaný
strachom.
Kde nie je láska, je nevyhnutne strach. Je to neprítomnosť
lásky. Nie je to nič negatívne, je to jednoducho
neprítomnosť lásky. Ak dokážete milovať,
strach zmizne. Vo chvíľach, kedy milujete, zmizne
dokonca aj smrť.
V živote je jediná vec, ktorá dokáže poraziť
smrť, a tou je láska. Strach sa zameriava na smrť a iba
láska dokáže smrť pokoriť.
Preto vám chcem povedať, že nie je dobré venovať
strachu veľa pozornosti, lebo tak sa z toho stane
autohypnóza. Ak stále opakujete, že žijete v strachu,
že váš život je ovládaný strachom, podriadite sa tomu
a potom vám už nič nepomôže. Je to iba dôkazom,
že vaša láska nie je ešte dostatočne silná na to, aby
strach zmizol. Stačí si uvedomiť: môj život je ovládaný
strachom – tak už dosť!
Strach je iba symptóm, nie je to choroba. Nie
je na neho liek; nič také ani nie je potrebné. Je to iba
symptóm a je veľmi užitočný, pretože vám ukazuje,
že už nemáte ďalej plytvať životom. Hovorí vám,
že máte viac milovať.
Preto nebudem hovoriť o strachu. Pomôžem
vám, aby ste vedeli viac milovať a potom strach zmizne.
Keď sa začnete sústreďovať priamo na strach, posilníte
ho, pretože sa na neho zameria celá vaša pozornosť.
Je to rovnaké, ako keby sa niekto snažil zničiť
tmu a sústredil sa s istou posadnutosťou na to, ako sa
dá zlikvidovať. Tmu nemôžete zničiť, pretože v skutočnosti
vôbec nie je. Najskôr si uvedomte, že je tma
a potom sa zamerajte na to, aby bolo svetlo.
Rovnaká energia, ktorú využívate na boj
so strachom, sa dá využiť na lásku. Venujte láske väčšiu
pozornosť. Keď sa niekoho dotýkate, dotýkajte sa
ho skutočne láskyplne; dotýkajte sa ho, ako keby vaša



ruka bola celým vaším bytím a vy ste tú ruku pretkali
láskou. Ucítite, ako ňou prúdi energia; je v nej vrúcnosť,
svetlo. Keď sa milujete, choďte do toho divoko
a zabudnite na civilizáciu. Zabudnite na všetko, čo ste
sa doteraz o láske dozvedeli; buďte náruživí, milujte
sa spontánne ako to robia zvieratá.
Keď si uvedomíte, že prítomnosť lásky znamená
neprítomnosť strachu, pochopili ste, o čo ide a žiaden
problém už nie je.
Ak človek žije v strachu, zatvrdne. Strach vytvára
tvrdosť. V strachu sa zatvárame; zabuchneme
všetky dvere aj okná. Začneme žiť vo veľmi malej
temnej diere. Náš život sa zmení na smrť. Vytvoríme
si okolo seba pancier, pevné oceľové brnenie, aby sme
boli chránení, aby sme boli v bezpečí a mali istotu.
To nie je spôsob, akým by mal človek prežiť
život; je to určitý spôsob spáchania samovraždy. Je
to skutočne samozabíjanie. Vstupujete tak predčasne
do hrobu, pretože uzatvorená existencia vám neumožní
spoznávať pravdu, krásu, lásku, blaženosť, božskosť.
Ak nepustíte nič do svojho vnútra, ako by ste mohli
spoznať to, čo vás obklopuje? A ak neviete, čo vás
obklopuje, nebudete nikdy schopní spoznať samých
seba. Človek sa spoznáva iba vo vzťahu k ostatným
ľuďom. Najskôr musíte zistiť, kto sú „oni“ a až potom
spoznáte svoje „ja“.
Psychológovia tvrdia, že dieťa najskôr vníma
ostatných ľudí: matku, otca, bratov, sestry, rodinu,
veci okolo seba, izbu, steny, hračky. Potom sa postupne
viac a viac približuje k sebe, pričom začína vnímať
vlastné telo. A jedného dňa si uvedomí seba ako samostatného
jedinca. Najskôr vníma ostatných a potom sa
vo vzťahu k druhým samo identifikuje.
Ten, kto žije majetníckym životom, nespozná
vlastné ja, pretože žije obklopený vecami a veci vás
môžu definovať iba ako vec, nemôžu vás definovať
ako dušu.
Človek si je vedomý vlastnej duše, až keď hlboko
miluje, pretože v tak hlbokom zážitku vníma
dušu druhého, a tá vo vás vyvoláva odozvu, vyvoláva
vo vás rezonanciu. Zrazu vnímate novú dimenziu, niečo
čo sa nachádza mimo čas a priestor. „Oni“ sú zrkadlo,
v ktorom spoznávate svoju vlastnú tvár. Láska je
zrkadlo, ktoré vám najlepšie ukáže, kto ste.
Uzavretý človek nikdy nespozná kto je; nemôže
to spoznať. A všetko, čo o sebe vie, je falošné;
žije s falošnou identitou. Myslí si, že on je meno, peniaze,
moc, prestíž a všetky tieto nezmysly. Lenže
on z toho nie je ničím. Je niečím božským, tým, čo
existovalo pred jeho narodením a bude existovať aj
po jeho smrti, on si to však neuvedomuje.
Človek by mal byť citlivý, zraniteľný, otvorený.



Mal by byť ako špongia a privolávať, nasávať, vítať
slnko, dážď a vietor, aby do neho mohla prenikať
existencia. Dovoľte existencii preniknúť až do vášho
najhlbšieho vnútra, pretože to je jediná možnosť – ak
sa existencia dostane hlboko do vášho bytia, iba vtedy
spoznáte vlastné hlbiny. Keď prenikne do samého
stredu, spoznáte centrum svojho bytia. Toto je myslené
pod poznaním samého seba.
Človek sa ale musí naučiť, ako byť citlivý, ako
sa zbaviť panciera, ako otvoriť dvere a okná, ako nelipnúť
na strachu, ako milovať stromy a hory a rieky
a ľudí..., pretože láska je kľúč odomkýnajúci vaše
dvere. Keď milujete, otvoríte sa, pretože sa už nemusíte
ničoho báť. Môžete tomu druhému dovoliť, aby
sa k vám priblížil, môžete mu veriť. Viete, že vám neublíži.
Deň, kedy uveríte celej existencii, je dňom,
kedy s istotou poviete: „Neublíži mi, pretože som jej
súčasťou – ako by celok mohol ublížiť svojej časti?
Moja bolesť je predsa jej bolesťou, moje utrpenie je
jej utrpením...“ Keď ste zúfalí, je časť existencie zúfalá.
Keď plačete, plače aj existencia, pretože vaše slzy
sú slzami celku. Všetky oči sú očami celku a všetky
ruky sú rukami existencie. Celok, božský celok, nemá
iné oči a iné ruky. Ak sú vaše oči plné sĺz a vaše srdce
plné bolesti, je aj existencia plná bolesti a plná sĺz.
Ako by mohol celok ublížiť časti alebo ju nejako raniť?
Nie je to možné! Je to úplne zbytočný strach.
Jediné, čo vás učím, je zbaviť sa strachu. Je
úplne zbytočný, mrzačí vás a ochromuje vás. Je to
pomaly pôsobiaci jed zabíjajúci a ničiaci ľudí. Žijú,
a napriek tomu nežijú, iba zomierajú. Zomierajú dlhý
čas, sedemdesiat rokov, osemdesiat rokov, pomaly
a postupne. Nespáchajú samovraždu v jedinom okamihu,
a preto sa tomu nehovorí samovražda – ale je
to samovražda.
Podľa môjho názoru pácha túto samovraždu deväťdesiat
percent ľudí. Je veľmi málo tých, ktorí skutočne
žijú. Taký človek musí mať dosť odvahy, aby
sa dokázal otvoriť všetkým zážitkom, otvoriť sa im
naplno a bezpodmienečne.

Strach z intimity
Jeden priateľ sa ma opýtal: „Prečo cítim
strach, keď sa ku mne niekto priblíži? Je to iba nedostatok
dôvery?“



Dôvera je možná iba v prípade, že veríte

sami v seba. Najskôr musí vo vašom
vnútri dôjsť k tej najzásadnejšej zmene.
Ak veríte sami v seba, veríte aj v ostatných ľudí, veríte
v existenciu. Ak však neveríte v seba, potom je akákoľvek
iná dôvera úplne vylúčená.
Ale všetci cítia do istej miery strach. Preto ľudia
nechcú, aby sa k nim niekto priblížil; preto sa ľudia
vyhýbajú láske. Občas sa stáva, že sa v mene lásky
neustále vyhýbajú láske. Ľudia si udržiavajú odstup.
Dovolia druhým, aby sa trochu priblížili, ale potom
pocítia strach.
Aký je to strach? Je to strach z toho, že keby
sa druhí viac priblížili, zbadali by vašu prázdnotu.
S nimi to nemá nič spoločné. Vy sami ste nikdy nedokázali
svoju vnútornú prázdnotu prijať a z toho
pramení strach. Vytvorili ste veľmi pekne ozdobený
povrch. Máte krásnu tvár, pekne sa usmievate, pekne
hovoríte, ste veľmi výreční, viete spievať, máte pekné
telo a ste príjemná osoba. Ale toto všetko je povrch.
Za ním je iba prázdnota. Máte strach, že ak by sa
niekto veľmi priblížil, videl by za vašu masku, za váš
úsmev, videl by, čo sa ukrýva za vašimi slovami. A to
vás desí. Viete, že tam nič nie je. Ste iba povrch, nemáte
žiadnu hĺbku a preto ten strach.
Nemyslím tým, že nemôžete mať hĺbku – môžete
ju mať, ale vy ste doposiaľ neurobili prvý krok.
Prvým krokom je radostné prijatie vnútornej prázdnoty
a ponorenie sa do nej. Nevyhýbajte sa svojej
vnútornej prázdnote. Ak sa jej vyhýbate, budete sa
vyhýbať všetkým ľuďom, ktorí sa k vám priblížia. Ak
sa radujete zo svojej prázdnoty, budete úplne otvorení
a začnete ľudí pozývať, nech idú bližšie a nazrú
do vašej najvnútornejšej svätyne. Pokiaľ túto prázdnotu
prijmete, má svoju kvalitu, ale keď ju odmietate,
má úplne iné vlastnosti.
Ten rozdiel spočíva vo vašej mysli. Ak prázdnotu
odmietate, vyzerá ako smrť; ak ju prijmete, stane sa
z rovnakej veci samotný zdroj života.
Iba meditácia vám umožní dovoliť ostatným,
aby sa k vám priblížili. Iba pri meditácii vás už vaša
vnútorná prázdnota nedesí, už z nej nemáte strach.
Vnútornú prázdnotu začnete vnímať ako radosť, oslavu,
pieseň. Stane sa vám útechou, útočiskom, príbytkom,
miestom odpočinku. Kedykoľvek ste unavení,
jednoducho sa ponoríte do svojej vnútornej prázdnoty
a rozplyniete sa v nej. Keď začnete milovať svoju
vnútornú prázdnotu a potešenie, ktorá vám prináša,
vtedy v tej prázdnote rozkvitnú tisíce lotosov. A plávajú



na hladine jazera prázdnoty...
Vy sa ale bojíte byť prázdni, a tak sa na svoju
prázdnotu radšej nepozeráte. Všetkými možnými spôsobmi
sa jej pokúšate vyhnúť. Počúvate rádio, idete
do kina, pozeráte sa na televíziu, čítate noviny, detektívku
– jednoducho robíte čokoľvek, a neustále sa tak
vyhýbate svojej vnútornej prázdnote.
Pýtaš sa: „Prečo cítim strach, keď sa ku mne
niekto priblíži?“ Dospel si tým k dôležitému poznaniu.
Každý cíti strach, keď sa k nemu niekto priblíži,
ale iba málo ľudí si to uvedomuje.
Ľudia dovolia, aby sa k nim niekto priblížil viac,
iba za istých podmienok – tá žena je vaša manželka,
a preto jej dovolíte spať vo vašej posteli, byť s vami aj
v noci. Ale medzi vami a vašou manželkou je napriek
tomu naďalej neviditeľná stena. Ak ju chcete vidieť,
pozorne sa pozrite a nájdite ju. Je to priehľadná, sklenená
stena. Nevidieť ju, ale je tam. Vy máte svoje súkromie,
vaša manželka si tiež chráni svoje súkromie.
Vaše privátne svety sa nikdy nestretnú. Vy máte svoje
tajomstvá, aj ona má svoje tajomstvá. Nedokážete sa
otvoriť a nechať toho druhého nazrieť dovnútra.
Dokonca ani v láske neumožníte tomu druhému,
aby do vás vstúpil, neumožníte mu, aby do vás
úplne prenikol. A verte, že ak dovolíte druhému, aby
do vás prenikol, dostaví sa pocit veľkej blaženosti.
Keď sa spoja telá milencov, je to fyzický orgazmus, ak
sa spoja dve mysle, je to psychický orgazmus, a keď
sa spoja dve duše, je to duchovný orgazmus.


