
Nevinnosť

Malé deti sú nevinné, no táto nevinnosť nie je získaná,
ale prirodzená. Sú skutočne nevedomé, ale ich nevedomosť
je lepšia ako takzvané vedomosti, pretože osoba,
ktorá má vedomosti, len zakrýva svoju nevedomosť slovami,
teóriami, ideológiami, filozofiami, dogmami a presvedčeniami.
Snaží sa skryť svoju nevedomosť, ale stačí
len hlbšie nahliadnuť a vo vnútri nenájdete nič iné ako
temnotu a nevedomosť.
Dieťa je na tom oveľa lepšie než vzdelaný človek,
pretože skutočnosť dokáže vidieť pravdivo. Hoci sú deti
nevedomé, sú spontánne; a aj keď sú nevedomé, dokážu
preniknúť k podstate vecí.

Malý chlapec, ktorý štikútal, prehlásil: „Mami,
štikútam pospiatky!“
Veľmi uvravená matka priviedla svojho malého
chlapca na vyšetrenie do ordinácie psychiatra. Psychiater
malého chlapca vyšetroval a bol prekvapený,
že chlapec jeho otázkam nevenoval žiadnu pozornosť.
„Máš problémy so sluchom?“ spýtal sa ho psychiater.
„Nie,“ odpovedal chlapec, „mám problémy s počúvaním.“

Chápete ten rozdiel? Počuť a počúvať sú veľmi odlišné
záležitosti. Dieťa povedalo: „Nemám žiadne ťažkosti
so sluchom, ale som unavený neustálym počúvaním. Počujem,
ale kvôli uhovorenej matke mám problémy s počúvaním.
Nedokážem udržať pozornosť.“ Matka svojou
uvravenosťou zničila v dieťati niečo veľmi cenné – jeho
pozornosť. Je úplne otrávené.

Učiteľka v druhej triede poslala deti k tabuli, aby
vyriešili matematický príklad, a jeden malý chlapec
povedal: „Nemáme žiadny kriedy.“
„Tak to nie je správne,“ povedala učiteľka. „Nemám
žiadne kriedy, nemáš žiadne kriedy, nemáme
žiadne kriedy a nemajú žiadne kriedy. Už tomu rozumieš?“
„Nie,“ povedal malý chlapec. „Čo sa stalo so
všetkými kriedami?“
Hodiny práve odbili tri ráno, keď sa násťročná ministrova
dcéra vrátila z tanečnej zábavy. Minister a jeho
žena na dievča čakali, a keď vošlo do domových dverí,
otec mu povedal pohŕdavo: „Dobré ráno, diablovo dieťa.“
Dievča odpovedalo milo ako každé dieťa: „Dobré
ráno, otče.“
Učiteľka sa snažila naučiť deti odčítať. „Hugh,“
povedala, „ak ocko zarába 180 dolárov a odpočíta
6 dolárov za zdravotné poistenie, 10,80 dolárov za
sociálne poistenie a 24 dolárov za dane a potom dá
mamičke polovicu, čo bude mať?“
„Infarkt!“ odpovedalo dieťa.
Večera skončila. Otec a jeho deväťročný syn sedeli
v obývačke a pozerali sa na televíziu. Matka a dcéra
boli v kuchyni a po večeri umývali riad. Náhle otec
a syn započuli hroznú ranu, ako sa v kuchyni niečo



rozbilo. Chvíľu v úľaku čakali, ale nič nepočuli.
„Mamička rozbila tanier,“ povedal chlapec.
„Ako to vieš?“ spýtal sa otec.
Chlapec odpovedal: „Pretože nič nehovorí!“
Z kuchyne bolo počuť, že sa rozbilo buď sklo, alebo
porcelán.
„Willy,“ zakričala matka z obývačky. „Čo tam
v kuchyni preboha robíš?“
„Nič,“ povedal Willy, „už je urobené!“
Obchodný zástupca, ktorý pracoval v oblasti Nového
Anglicka, bol preložený do Kalifornie. Sťahovanie
v dome bolo niekoľko týždňov hlavnou témou
rozhovorov.
Noc pred veľkým sťahovaním sa jeho päťročná
dcéra modlila a povedala: „A teraz sa, Bože, budem
musieť s tebou navždy rozlúčiť, lebo zajtra sa sťahujeme
do Kalifornie!“

Ako si zachovať schopnosť myslieť jasne ako dieťa
a nenechať sa zastrašiť dospelými okolo seba? Odkiaľ
na to možno získať odvahu?
Nevinnosť je zároveň odvaha i schopnosť jasne myslieť.
Ak ste nevinní, netreba, aby ste mali odvahu. Rovnako
nie je potrebné ani jasné myslenie, pretože nič nemôže byť
jasnejšie, až krištáľovo jasnejšie, než nevinnosť. Celý problém
teda spočíva v tom, ako ochrániť vlastnú nevinnosť.
Nevinnosť sa nedá dosiahnuť, nedá sa ju naučiť a nie je podobná
ani nadaniu: maľovaniu, hudbe, poézii či sochárstvu.
Je podobná skôr dýchaniu; narodili ste sa s ňou.
Nevinnosť je prirodzená vlastnosť každého človeka.
Každý sa rodí nevinný. Ako by sa človek mohol narodiť
inak ako nevinný? Narodenie znamená, že vstupujete do
sveta ako tabula rasa – nie je na vás nič napísané. Máte len
budúcnosť a ste bez minulosti. Toto je nevinnosť, a preto sa
snažte pochopiť všetky významy nevinnosti.
Nevinnosť nemá žiadnu minulosť, má len budúcnosť.
Na svet ste prišli ako neznalí pozorovatelia. Každý tak
prichádza a každý má rovnakú kvalitu vedomia.


