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Tri dimenzie slobody

Sloboda je trojdimenzionálny fenomén. Prvá dimenzia je fyzická. Fyzicky 
vás môžu zotročiť a s človekom sa niekoľko tisíc rokov aj obchodovalo, 
rovnako ako s iným tovarom na trhoch. Otroci existovali všade na svete. 
Nemali ľudské práva; v skutočnosti neboli považovaní za ľudské bytosti, 
ale za menejcenných ľudí. V Indii žijú šudrovia – nedotknuteľní. Časť 
Indie stále praktizuje otroctvo; v krajine sú stále oblasti, kde sa ľudia ne-
môžu vzdelávať, nemôžu meniť profesiu a musia robiť to, čo za nich roz-
hodla tradícia pred päťtisíc rokmi. Stačí sa ich dotknúť a budete považo-
vaní za nečistých; museli by ste sa hneď vykúpať. Dokonca, aj keď sa tej 
osoby nedotknete, stačí, ak sa vás dotkne jej tieň – aj v takom prípade sa 
musíte okúpať.

Ani ženské telo nie je všade na svete považované za rovnocenné 
s mužským. Žena nie je slobodná ako muž. V Číne panovalo niekoľ-
ko storočí presvedčenie, že muž má právo svoju ženu beztrestne zabiť, 
lebo je jeho majetkom. Rovnako ako môžete rozsekať stoličku či podpáliť 
vlastný dom – pretože je to vaša stolička, váš dom... vaša manželka. Podľa 
čínskeho práva nebolo možné stíhať muža za vraždu svojej manželky, 
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keďže šlo vlastne o bezduchého človeka. Bola považovaná len za rozmno-
žovací mechanizmus, za továreň na deti.

Takže existuje fyzické otroctvo a existuje fyzická sloboda – vtedy nie 
je vaše telo spútané reťazami, nie je označené za nižšie či podradnejšie 
než telo niekoho iného, a teda čo sa tela týka, všetci sú si rovní. Ale do-
konca ani v dnešných časoch nepanuje táto sloboda úplne všade. Otroctva 
je síce stále menej, ale nevymizlo úplne.

Fyzická sloboda znamená, že medzi ľuďmi tmavej a bielej pleti nie je 
rozdiel, že muž a žena sú si rovní a čo sa ľudských tiel týka, všetky sú si 
rovné. Nik nie je čistý a nik nie je špinavý; všetky telá sú rovnaké.

To je základ slobody.
Ďalej tu máme druhú dimenziu – psychologickú slobodu. Existuje len 

veľmi málo jednotlivcov, ktorí sú psychologicky slobodní... Ak vyznávate 
islam, nie ste psychologicky slobodní; ak vyznávate hinduizmus, tiež nie 
ste psychologicky slobodní.

Celý spôsob, akým vychovávame naše deti, spočíva v ich pretvore-
ní na otrokov – otrokov politických, spoločenských, ale aj náboženských 
ideológií. Neumožňujeme im, aby samostatne premýšľali, aby samostat-
ne hľadali.

Nútime ich myseľ, aby sa prispôsobila ne-
jakej šablóne. Zapĺňame ich myseľ vecami – 
vecami, v ktorých ani my sami nie sme úplne 
skúsení. Rodičia učia deti, že je Boh – pri-
čom sami o Bohu nevedia vôbec nič. Hovoria 
svojim deťom, že existuje nebo a peklo – ale 
o nebi ani o pekle nevedia vôbec nič.

Učíte svoje deti veci, aké nepoznáte ani 
vy. Podmieňujete ich myseľ, lebo aj vaša 
myseľ bola podmienená vašimi rodičmi. 
Takýmto spôsobom sa tá choroba šíri z ge-
nerácie na generáciu.

Celý spôsob, akým 
vychovávame naše 
deti, spočíva v ich 

pretvorení na otrokov 
– otrokov politických, 
spoločenských, ale aj 

náboženských ideológií. 
Neumožňujeme im, aby 
samostatne premýšľali, 
aby samostatne hľadali.



XI

Psychologická sloboda nastane vtedy, keď bude deťom umožnené rásť 
a vyvíjať sa, keď im začneme pomáhať, aby si vyvinuli lepší intelekt, inte-
ligenciu, vedomie, bdelosť.

A nebude im dávaná žiadna viera. Nebudú vedené k žiadnej viere, 
ale budú silno podnecované k hľadaniu pravdy. Od začiatku im budeme 
pripomínať: „Tvoja vlastná pravda, to, čo sám nájdeš, ťa oslobodí; ničím 
iným to nedosiahneš.“

Pravda sa nedá vypožičať. Nedá sa naštudovať z kníh. Nik vás o nej 
nemôže informovať. Sami musíte zvýšiť svoju inteligenciu, aby ste mohli 
preskúmať existenciu a nájsť ju. Ak umožníte dieťaťu, aby zostalo otvore-
né, prístupné, bdelé, ak bude stimulované, aby hľadalo, bude disponovať 
psychologickou slobodou. A spolu s psychologickou slobodou prichádza 
obrovská zodpovednosť. Nemusíte ho to učiť; prichádza ako tieň psycho-
logickej slobody. A dieťa bude za to vďačné. Inak sa každé dieťa na svo-
jich rodičov hnevá, pretože ho zničili: zničili jeho slobodu a podmienili 
myseľ. Ešte sa ich ani nič neopýtalo a už mu naplnili myseľ falošnými od-
poveďami, keďže žiadna z nich sa neopierala o jeho vlastnú skúsenosť. 

Celý svet žije v psychologickom otroctve.
Treťou dimenziou je najvyššia sloboda – to je poznanie, poznanie, že 

nie ste myseľ, nie ste telo, poznanie, že ste 
len čisté vedomie. Toto poznanie získate 
prostredníctvom meditácie. Tá vás oddelí 
od tela, oddelí vás od mysle a nakoniec ste 
tam iba vy ako čisté vedomie, čisté uvedo-
menie. To je duchovná sloboda.

Toto sú tri základné dimenzie slobody 
jednotlivca.

Kolektív nemá dušu, kolektív nemá my-
seľ. Kolektív nemá ani telo; je to len ozna-
čenie, názov. Je to len slovo. Kolektív ne-
potrebuje slobodu. Ak sú slobodní všetci 
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jednotlivci, aj kolektív bude slobodný. My sme však slovami natoľko 
ohromení, až zabúdame, že slová nie sú hmotné. Kolektív, spoločnosť, 
komunita, náboženstvo, cirkev – všetko sú to slová. Nereprezentujú žiad-
nu skutočnú podstatu.

Spomenul som si na krátky príbeh...
V Alici v Krajine zázrakov príde Alica k palácu kráľovnej a krá-

ľovná sa jej pýta: „Stretla si cestou ku mne nejakého posla?“
„Nikoho,“ odvetí dievčatko.
Kráľovná sa však domnieva, že „Nikoho“ je niekoho meno, a tak 

sa opýta: „Tak prečo Nikoho ešte nedorazil?“
Dievčatko odvetí: „Pani, nikoho je nikto!“
A kráľovná vraví: „Nebuď hlúpa! Chápem to! Nikoho zname-

ná Nikoho, ale mal doraziť už pred tebou. Zdá sa, že Nikoho kráča 
pomalšie ako ty.“

„To teda nie je pravda! Nikoho nenájdete, kto by chodil rýchlej-
šie ako ja!“ namietla Alica.

A takto ten rozhovor pokračuje. V celom dialógu sa z „nikoho“ stá-
va niekto a Alica nedokáže presvedčiť kráľovnú, že „nikoho“ znamená 
nikoho.

Kolektív, spoločnosť – to sú len slová. To, čo skutočne existuje, je jed-
notlivec; inak by to bol problém. Čo je sloboda Rotary klubu? Čo je slo-
boda Lions klubu? Sú to len názvy.

Kolektív je veľmi nebezpečná idea. V mene kolektívu bol jednotlivec, 
to, čo je skutočné, vždy obetovaný. Som absolútne proti tomu.

Národy obetovali jednotlivcov v mene národa – a „národ“ je len slo-
vo. Čiary, ktoré ste nakreslili na mapu, na zemi nikde nie sú. Je to len vaša 
hra. Ale pre čiary nakreslené na mapu vediete vojny, v ktorých zahynuli 
milióny ľudí – skutoční ľudia hynú pre neskutočné čiary. A z nich potom 
robíte hrdinov, národných hrdinov!
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Túto ideu kolektívu je potrebné úplne zničiť; inak vždy budeme v is-
tom smere musieť obetovať jednotlivca. Obetovali sme ho dokonca aj 
v mene náboženstva, v náboženských vojnách. Muslim, ktorý zomrie 
v náboženskej vojne, vie, že ho čaká raj, je si ním istý. Kňaz mu predsa 
povedal: „Ak zomrieš v mene islamu, potom ťa s absolútnou istotou čaká 
raj so všetkými svojimi potešeniami, aké si si vysníval. Aj ten, koho zabi-
ješ, skončí v raji, lebo zomrel rukou moslima. Je to preňho privilégium, 
takže nemusíš cítiť vinu za zabitie človeka.“

Kresťania majú križiakov – džihád svätú vojnu – zabíjajú tisíce ľudí, 
upaľujú ľudské bytosti zaživa. A pre čo? Kvôli nejakému kolektívu – pre 
kresťanstvo, budhizmus, hinduizmus, v mene komunizmu, fašizmu, čo-
hokoľvek. Stačí hocijaké slovo reprezentujúce kolektív a je možné obe-
tovať jednotlivca. 

Nie je dôvod, aby existovala kolektivita: jednotlivci úplne postačia. 
A ak jednotlivci majú slobodu, sú psychologicky a duchovne slobodní, 
potom bude aj kolektív prirodzene slobodný. 

Kolektív pozostáva z jednotlivcov, nie opačne. Tvrdili nám, že jed-
notlivec je len súčasťou kolektívu; ale nie je to pravda. Jednotlivec 
nie je len súčasťou nejakého kolektívu; kolektív je len symbolické 
označenie jednotlivcov pohromade. Nie sú ničoho súčasťou; zostá-
vajú nezávislí. Zostávajú organicky nezávislí, nestávajú sa súčasťami 
kolektívu. 

Ak skutočne chceme slobodný svet, musíme pochopiť jedno – v mene 
kolektívu došlo k toľkým masakrom, že je načase, aby sa s tým presta-
lo. Všetky pomenovania kolektívov by mali stratiť pompéznosť, akú mali 
v minulosti. Najvyššou hodnotou by mali byť jednotlivci. 

*  *  * 

Sloboda od niečoho nie je skutočnou slobodou. Sloboda robiť, čo sa vám 
zachce, tiež nie je sloboda, o ktorej hovorím. Moja vízia slobody spočíva 
v tom, že človek je samým sebou.

P r e D S L O v
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Nie je to otázka oslobodenia sa od nie-
čoho. Taká sloboda by aj tak nebola slobo-
dou, pretože by vám ju niekto dal; malo by 
to príčinu. To, od čoho ste sa cítili závislí, 
tu stále je, vo vašej slobode. Ste na to viaza-
ní. Bez toho by ste neboli slobodní.

Sloboda robiť čokoľvek, čo sa vám za-
chce, tiež nie je slobodou, lebo chcenie, 

túžba „robiť“ niečo, vychádza z mysle – a myseľ vás zväzuje.
Skutočná sloboda vychádza z na ničom nezávislého vedomia, ale keď 

je vedomie skutočne nezávislé, potom sloboda nie je závislá ani na ve-
ciach, ani na tom, že chcete niečo robiť. Takáto sloboda je slobodou byť 
samým sebou. A vy už ste sami sebou, narodili ste sa tak; preto táto slo-
boda na ničom nezávisí. Nik vám ju nemôže dať a nik vám ju nemôže 
vziať. Meč vám môže odseknúť hlavu, ale nemôže uťať vašu slobodu, vaše 
bytie. 

Je to iný spôsob, ako povedať, že ste vo svojom strede ukotvení vo 
svojom prirodzenom existenčnom ja. Nesúvisí to s tým, čo je vonku.

Sloboda od vecí je závislá od toho, čo je vonku. Aj sloboda niečo robiť 
je závislá od vonkajška. Sloboda byť absolútne pravý a prostý nemusí zá-
visieť od ničoho, čo je vonku. 

Narodili ste sa slobodní. Ibaže postupnou výchovou ste na to zabud-
li. Vrstvy a vrstvy podmienenia z vás urobili bábku. Za nitky ťahajú ruky 
iných. Ak ste kresťan, ste bábka. Vaše nitky sú v rukách Boha, ktorý ne-
existuje, takže aby ste mali pocit, že Boh existuje, sú tu proroci a mesiáši, 
ktorí ho reprezentujú. 

Oni však nikoho nereprezentujú, sú to len sebeckí ľudia – a dokon-
ca aj ego vás chce premeniť na bábku. Hovoria vám, čo máte robiť, majú 
pre vás Desať prikázaní. Určujú vašu osobnosť – ste kresťan, žid, hindu-
ista, moslim. Učia vás takzvané vedomosti. A prirodzene, že pod týmto 
veľkým bremenom, ktorým vás zaťažujú už od útleho detstva – náklad 
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je to ťažký, ako keď zdolávate Himaláje –, sa ukrýva vaše potlačené pri-
rodzené ja.

Ak sa dokážete zbaviť všetkého toho podmieňovania, ak si dokáže-
te predstaviť, že nie ste ani komunista, ani fašista, že nie ste kresťan ani 
moslim...

Nenarodili ste sa ako kresťan ani ako moslim; narodili ste sa ako čis-
té, nevinné vedomie. A byť znova takým čistým, nevinným a vedomým, 
je to, čo považujem za slobodu.

Sloboda je najvyššia životná skúsenosť. Neexistuje nič vyššie. Ak bu-
dete slobodní, vo svojom vnútri zakvitnete mnohými kvetmi.

Láska je kvet vašej slobody. Súcit je ďalší kvet vašej slobody. Všetko, čo 
je v živote cenné, rozkvitá v nevinnom prirodzenom stave vašej bytosti.

Takže nespájajte slobodu s nezávislosťou. Nezávislosť je, prirodzene, 
od niečoho alebo od niekoho. Nespájajte slobodu s tým, čo chcete robiť, 
pretože to chce robiť vaša myseľ, nie vy. Chcieť niečo robiť, túžiť po nie-
čom znamená, že ste spútaní svojím chcením a svojimi túžbami. Ak ste 
slobodní tak, ako to chápem ja, potom jednoducho ste v úplnom tichu, 
pokoji, kráse, blaženosti.

P r e D S L O v


