
OTROK
Jedným z problémov, ktorým musí čeliť každý človek,
je svet, v ktorom sa narodil. Jeho ľudská podstata
a záujmy sveta spolu neladia. Svet od neho chce, aby
slúžil, bol otrokom a bol využívaný tými, čo sú pri moci.
Človeku to prirodzene vadí. Chce byť sám sebou. Svet
nikomu nedovolí, aby bol tým, čím skutočne je. Svet
sa snaží pretvoriť každého človeka na tovar: užitočný,
výkonný, poslušný, nevzdorujúci, netrvajúci na svojom,
nevyjadrujúci svoju vlastnú jedinečnosť, vždy podriadený
a správajúci sa takmer ako robot. Svet nechce, aby ste
boli ľudskými bytosťami, chce, aby ste boli výkonnými
strojmi. Čím ste výkonnejší, tým viac si vás vážia, čo
vytvára problém.
Žiadny jedinec sa nenarodil ako stroj, a preto je takéto
zaobchádzanie ponižujúce a degradujúce; znižuje
jeho sebaúctu a dôstojnosť, ničí ho ako duchovnú bytosť
a obmedzuje na mechanickú entitu. Preto sa každé dieťa,
odkedy si začína uvedomovať zámery spoločnosti, rodičov,
rodiny, výchovného systému, štátu a náboženstva,
postupne uzaviera do seba. Začína sa správať defenzívne
len zo strachu, že sa musí stretnúť s nesmiernou silou.
Dieťa je malé, slabé, zraniteľné, bezradné a závislé od
tých istých ľudí, proti ktorým sa musí chrániť!
Problém sa však komplikuje, lebo ľudia, proti ktorým
sa musí chrániť, si myslia, že ho milujú. Možno neklamú,
ich zámery sú dobré, ale nie sú vedomí – stále
spia. Nevedia, že sú bábkami v rukách zaslepenej moci
nazývanej spoločnosť alebo vládne orgány.
Dieťa čelí ťažkému rozhodovaniu. Musí bojovať proti
tým, ktorých miluje a o ktorých si myslí, že ho milujú
tiež. Zvláštne však je, že títo milujúci ľudia ho nemilujú
také, aké je. Hovoria mu: „Milujeme ťa, ale len vtedy,
ak ideš cestou, ktorou ideme aj my. Ak sa riadiš náboženstvom,
ku ktorému patríme aj my, a ak si poslušné
rovnako ako my.
Ak sa stanete súčasťou tohto obrovského mechanizmu,
v ktorom budete žiť po celý svoj život, boj proti
nemu je nezmyselný a vy budete zničení. Múdrejšie je
jednoducho prestať vzdorovať a naučiť sa hovoriť „áno“,
či chcete alebo nie. Potlačte svoje „nie“. Za všetkých
okolností a pri všetkých situáciách sa očakáva, že budete
hovoriť „áno“. „Nie“ je zakázané. „Nie“ je prvotný
hriech. Odopretie poslušnosti je prvotný hriech, za ktorý
sa spoločnosť veľmi mstí. To v dieťati vyvoláva obrovský
strach, pretože celou svojou bytosťou chce uplatniť
svoj potenciál. Dieťa chce byť samo sebou, pretože
inak nevidí v živote žiadny zmysel. Cíti, že inak nikdy
nebude šťastné, radostné a spokojné. Nikdy sa nebude
cítiť vyrovnané, vždy bude rozpoltené. Najvnútornejšia
časť jeho bytosti bude vždy hladná, smädná, nenaplnená
a neúplná. Sily sú však príliš veľké a bojovať proti nim
je príliš riskantné.
Každé dieťa sa samozrejme veľmi pomaly začína



učiť, ako sa chrániť a brániť. Uzatvára všetky dvere do
svojej podstaty. Svoje vnútro neodhaľuje nikomu. Začína
predstierať a stáva sa hercom. Vynárajú sa pochybnosti,
ale ono ich potláča. Jeho rozum uvažuje: „Je správne,
čo robím?“ A tak odhadzuje rozum. Bezpečnejšie je byť
duševne zaostalý a neinteligentný. Nebezpečné je všetko,
čo vyvoláva konflikt so záujmami okolia. Riskantné
je dokonca aj otvoriť sa ľuďom, ktorí sú vám veľmi blízki.
Preto sa každý uzatvára do seba. Nikto neotvára svoje
okvetné lístky odvážne ako kvetina a netancuje vo vetre,
daždi a na slnku... Nikto nie je taký slabý a zároveň úplne
nebojácny.
Všetci žijeme so zavretými okvetnými lístkami a bojíme
sa, že ak sa odhalíme, budeme zraniteľní. Preto sa každý
chráni akýmkoľvek spôsobom a ako ochranu využíva
dokonca aj priateľstvo. Tento prístup vyzerá na prvý pohľad
protikladne, pretože priateľstvo znamená vzájomnú
otvorenosť a vzájomné delenie sa o tajomstvo a vnútorný
život. V takýchto rozporoch žije každý. Ľudia sa chránia
pomocou priateľstva, lásky i modlitby. Keď sa im chce
plakať, nemôžu; usmievajú sa, pretože úsmev ich chráni.
Keď im nie je do plaču, plačú, pretože slzy ich môžu v určitých
situáciách chrániť. Náš úsmev je len pohybom perí
a za ním schovávame pravdu – svoje slzy.
Spoločnosť vám vnútila určitú pokryteckú predstavu,
že musíte byť takí, akí by ste podľa ostatných mali
byť, a nemáte byť takí, akí ste. Preto je všetko falošné
a predstierané. Dokonca aj v priateľstve si udržujete odstup.
Druhým ľuďom dovolíte priblížiť sa len na určitú
vzdialenosť. Keby bol niekto veľmi blízko, mohol by sa
pozrieť za vašu masku alebo by mohol zistiť, že to nie
je vaša tvár, ale len maska a vaša tvár sa skrýva za ňou.
Každý v tomto svete je falošný a neautentický.
Mojou víziou nového človeka je rebel* – človek, ktorý
hľadá svoje pravé Ja, svoju pravú tvár. Je to človek,
ktorý je pripravený odhodiť všetky masky, všetky požiadavky
a všetku pretvárku a ukázať svetu, kto v skutočnosti
je. Nezáleží na tom, či je milovaný alebo odmietaný,
rešpektovaný a vážený alebo nerešpektovaný, kráľ alebo
prenasledovaný, pretože byť sám sebou je najväčšie požehnanie
v živote. Aj keby ste boli prenasledovaní, budete
nesmierne spokojní. Nový človek je úprimný, vyznáva
pravdu, pozná lásku a súcit a chápe, že ľudia sú zaslepení,
nevedomí a duchovne spiaci... Všetko, čo ľudia robia,
robia takmer spiaci. Boli ste podmieňovaní tak dlho, tak
veľa rokov, celý svoj život, a preto chvíľku potrvá, než
nebudete ničím podmienení. Boli ste zaťažení všetkými
možnými falošnými a nepravdivými názormi. Vyžiada si
to čas, než ich odhodíte a rozoznáte, že sú falošné a nepravdivé.
V skutočnosti akonáhle rozpoznáte, že je niečo
falošné, nie je ťažké odhodiť to. V tom okamihu vás to
prestane ovplyvňovať. Stačí len rozpoznanie. Vaše spojenie
sa preruší a vaša falošná identita zmizne. Len čo je
falošné preč, objaví sa skutočné vo všetkej novote a nádhere,
pretože pravdivosť a úprimnosť sú nádherné. Byť
sám sebou je nádherné.
Pomocou uvedomenia, pochopenia a odvahy nájdete



sami seba. Zmiznú všetky falošné tváre, ktoré vám dali
ľudia. Títo ľudia – vaši rodičia a učitelia – sú nevedomí,
a preto sa na nich nehnevajte. Aj oni sú obeťami ako vy.
Ich otcovia, učitelia a kňazi upravili ich myseľ a vaši rodičia
a učitelia upravujú váš spôsob myslenia. Nikdy ste
si nepomysleli, že to, čo vás učili milujúci rodičia, učitelia
a kňazi, by mohlo byť zlé. Je to však zlé; spôsobuje
to, že celý svet je v neporiadku. Bolo to zlé a dôkazom
toho je celá história: všetky vojny, zločiny a násilie...
Milióny ľudí boli zavraždené, zabité a upálené zaživa
v mene náboženstva, Boha, slobody, demokracie alebo
komunizmu – v mene týchto krásnych slov. To, čo sa
však skrýva za týmito slovami, je také ohavné, že jedného
dňa sa človek nebude pozerať na históriu ako na históriu
duševne zdravého ľudstva, ale na históriu šialenstva.
Všetky náboženstvá odsudzovali život všetkými
možnými spôsobmi. A keď každý odsudzuje život, keď
celý svet je plný ľudí odsudzujúcich život, čo môže robiť
malé dieťa? Je tým všetkým ovplyvnené. Stačí sa
pozrieť na príbeh o začiatku sveta. Boh riekol Adamovi
a Eve: „Nejedzte zo Stromu poznania a zo Stromu života.“
Zakázal im jesť z týchto dvoch stromov. Najdôležitejšími
vecami v živote sú múdrosť a život a Boh im ich
obidve odoprel. Mohli jesť všetky druhy trávy a čokoľvek
chceli. Nepovedal: „Nejedzte marihuanu a nepite alkohol.“
Nie, o to sa nezaujímal. Adam a Eva môžu fajčiť
„trávu“ – to je dovolené; môžu robiť víno z hrozna – i to
je dovolené. Len dve veci nie sú dovolené: nemali by dosiahnuť
poznanie, mali by zostať nevedomými, a nemali
by žiť. Mali by pokračovať v odkladaní života. Neposlúchli
však a jedli ovocie zo Stromu poznania. Ovocie
z druhého Stromu sa im už nepodarilo zjesť, lebo boli
chytení. Po zjedení ovocia zo Stromu poznania sa rýchlo
ponáhľali k Stromu života, ale okamžite sa im v tom zabránilo.
Je to prirodzené: každý, kto si uvedomuje sám
seba, kto má vedomie – čo sú kvality múdrosti – bude sa
chcieť najskôr hlbšie ponoriť do života, ochutnať z neho
čo najviac, spojiť sa so svojím stredom a pohrúžiť sa do
tajomstva života.
Príbeh o tom nehovorí, ale príbeh nie je úplný. Ja
vám však hovorím, že Adam s Evou sa okamžite ponáhľali,
pretože je celkom logické, že po zjedení ovocia
poznania smerovali k Stromu života. Preto bolo pre
Boha také jednoduché vypátrať ich. V rajskej záhrade
boli milióny stromov, kde by ich teda našiel? Trvalo by
mu to večnosť: skôr než by človek hľadal Boha, Boh by
stále hľadal človeka.
Ja však viem, ako to prebehlo, ale o tom tento príbeh
nerozpráva. Keď Boh zistil, že jedli zo Stromu poznania,
okamžite sa musel ponáhľať k Stromu života a čakať ich
tam, lebo vedel, že tam musia prísť. Je to jednoduchá logika,
ku ktorej nie je potrebný žiadny Aristoteles. Určite
boli chytení tu. Obidvaja sa ponáhľali, boli nahí a radovali
sa, pretože sa im prvýkrát otvorili oči. Prvýkrát boli
ľudskými bytosťami; predtým boli len zvieratami medzi
inými zvieratami... a Boh ich vyhnal z raja. Odvtedy človek
túži po živote. Kňazi vystupujú v mene Boha, ktorý



vás vyhnal z rajskej záhrady; pápeži, imámi, šankaracharjovia
a rabíni, tí všetci zastupujú toho istého „chlapíka“.
Je dosť čudné, že nikto nepovie, že to on bol vaším
prvým nepriateľom. Naopak hovoria, že to bol podlý
had, ktorý presvedčil Evu: „Ste pochabí, keď nejete zo
Stromu poznania. Boh je žiarlivý; bojí sa, že ak zjete
ovocie zo Stromu poznania, získate poznanie a budete
múdri ako on. Kto ho potom bude uctievať? Je žiarlivý
a bojí sa, preto vám v tom bráni.“
Tento had bol prvý priateľ ľudstva, ale je odsudzovaný.
Priateľ je nazývaný diablom a nepriateľ Bohom.
Spôsob ľudského myslenia je čudný! Hadovi by ste mali

akovaď ť. Vďaka hadovi ste sa stali tým, čím ste. Vďaka
neposlušnosti Bohu ste dosiahli určitú dôstojnosť a hrdosť
na to, že ste ľudské bytosti. Dosiahli ste určitú celistvosť
a individualitu.
Preto namiesto toho, aby ste ďakovali Bohu, zmeňte
ustálené slovné spojenie. Skôr, než by ste hovorili:
„Vďaka Bohu,“ hovorte: „Vďaka hadovi.“ Je to vďaka
jeho láskavosti... Prečo by si mal inak kvôli vám robiť
starosti? Musel to byť veľmi súcitný spoločník.
Odopretie poslušnosti je základom skutočne náboženského
človeka – odopretie poslušnosti všetkým kňazom,
politikom a všetkým právne zaručeným záležitostiam.
Len potom sa môžete zbaviť všetkého, čo vás formovalo.
V okamihu, keď sa zbavíte toho, čo vás podmieňovalo,
už sa nebudete pýtať, aký je cieľ života. Celá táto otázka
prejde premenou. Budete sa pýtať: „Ako môžem žiť úplnejšie?
Ako sa môžem celkom ponoriť do života?“ Život
je cieľom všetkého, a preto život nemôže mať žiadny
cieľ. Vy však veľmi trpíte a zdá sa vám, že existuje len
smrť; život vám uniká z rúk a každým okamihom sa približuje
smrť. Váš život je len pomalou smrťou.
Kto vám to urobil? Všetci vaši „dobrodinci“, proroci,
mesiáši a inkarnácie Boha. Sú to ľudia, ktorí zmenili váš
život na pomalú smrť a urobili to veľmi rafinovane. Použili
veľmi jednoduchú stratégiu: tvrdia, že váš život je trest.
Kresťania hovoria, že ste sa narodili v prvotnom hriechu.
Ako teraz môžete žiť? Ste len hriešnici. Preto jediný
spôsob, ako získať skutočný život, je zastaviť tento život,
ktorý nie je ničím iným len hriechom. Kto sú vaši
svätí? Vaši svätí sú ľudia, ktorí žijú na minimum; čím
menej žijú, tým sú významnejší. Všetci vaši mudrci žijú
v zlom sne a hlásajú, aby ste ich nasledovali. Usilovne
sa snažia, aby váš život bol čo najviac obmedzený. Život
sa odsudzuje, sex sa odsudzuje, aj túžba pohodlne žiť sa
odsudzuje. Užívať si čokoľvek – jedlo, oblečenie – sa
tiež odsudzuje. Takto váš život ničia. Váš život je vám
kus po kuse odoberaný.
Ak sa pozriete na históriu kresťanských, džinistických,
budhistických alebo hinduistických kláštorov,
budete prekvapení: je neuveriteľné, akým neľudským
spôsobom sa zaobchádza s ľudskými bytosťami v mene
náboženstva! Dejú sa tu všetky možné necitlivosti...
Ak ste menej živí, pomáha to predovšetkým politikom,
pretože ste menej spurní a poslušnejší. Máte tradičné
názory, teda nie ste nebezpeční. Ak ste menej živí,



z rovnakých dôvodov to pomáha aj kňazom. Ale ak ste
skutočne živí, potom ste nebezpeční pre každého, kto sa
vás pokúša využívať, pre každého príživníka. Budete sa
brániť zubami-nechtami. Radšej by ste zomreli, ako žili
ako otrok, pretože pre úplne živú osobu ani smrť nie je
smrťou; je to vyvrcholenie života. Hoci umiera, stále žije
intenzívne a totálne. Nebojí sa smrti, nebojí sa ničoho.
Toto spôsobuje, že všetci, ktorí majú svoje záujmy
právne zaručené, sa boja skutočne žijúcich ľudí. Prišli
na veľmi ľstivú stratégiu: že váš život dostane zmysel
vtedy, keď sa niekým stanete.
Už ste tým, čím vás existencia chce mať. Nie ste tu
preto, aby ste sa niekým stali.
Oni vám však stále tvrdia, že


