
PríPraVa Plátna

Keď zmizne patológia, každý sa stane tvorcom. Snažte sa to 
pochopiť, ako sa len najhlbšie dá: iba chorí ľudia sú deštruk‑
tívni. Zdraví ľudia sú tvoriví. Tvorivosť je vôňa skutočného 
zdravia. Keď je niekto skutočne zdravý a celistvý, tvorivosť je 
preňho prirodzená, cíti potrebu tvoriť. 

VEDOmIE, sÚcIT, T VORIVOsť

Ľ udstvo sa ocitlo na križovatke. žili sme ako jednorozmerní ľudia 
a tú formu sme vyčerpali. Teraz je potrebná ušľachtilejšia ľudská by-

tosť, trojdimenzionálna. Ide najmä o jej tri charakteristické črty: prvou je 
vedomie, ďalšou súcit a treťou tvorivosť. 

Vedomie je bytie, súcit je cítenie a tvorivosť je konanie. Moja pred-
stava novej ľudskej bytosti je, že má všetky tieto črty súčasne. Dávam 
vám najväčšiu výzvu všetkých čias, najťažšiu úlohu, akú treba splniť. 
Musíte byť meditatívni ako Budha, láskyplní ako Krišna a tvoriví ako 
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Michelangelo a Leonardo da Vinci. Musíte 
byť nimi všetkými zároveň. Iba tak sa ab-
solútne naplníte; inak vám bude stále nie-
čo chýbať. A to chýbajúce vás bude vždy 
nakláňať na jednu stranu, budete sa cítiť 
nenaplnení. 

Keď máte iba jeden rozmer, môžete do-
siahnuť najvyšší vrchol, ale iba ten jeden. 
Ale ja by som chcel, aby ste sa stali celými 
Himalájami, nie iba jedným vrcholom, ale 
jedným vrcholom za druhým. 

Jednodimenzionálny človek zlyhal. 
Nedokázal vytvoriť krásny svet, nedokázal 

vytvoriť raj na zemi. Zlyhal na celej čiare! Vytvoril pár krásnych ľudí, ale 
nedokázal pretvoriť celé ľudstvo, nedokázal pozdvihnúť vedomie celé-
ho ľudstva. Iba tu a tam pár jednotlivcov dosiahlo osvietenie. No to už 
nestačí. Potrebujeme osvietenejších ľudí, osvietenejších trojrozmerným 
spôsobom.

Tak znie moja definícia nového človeka.
Budha nebol básnik – ale nové ľudstvo, ľudia, ktorí sa stanú Budhami 

teraz, budú básnici. Keď vravím „básnici“, nemyslím tým, že musíte pí-
sať poéziu – musíte byť poetickí. Váš život musí byť poetický, váš postoj 
musí byť poetický.

Logika je suchá, poézia je živá. Logika nedokáže tancovať; nie je mož-
né, aby logika tancovala. Vidieť tancovať logiku by bolo, ako keby tanco-
val Maháthma Gándhí! Vyzeralo by to smiešne. Poézia môže tancovať; 
poézia je tanec vášho srdca. Logika nedokáže milovať – môže o láske 
rozprávať, ale nedokáže milovať; zdá sa, že láska je nelogická. Iba poézia 
dokáže milovať, iba poézia dokáže skočiť do paradoxu lásky. 

Logika je studená, veľmi chladná; pokiaľ ide o matematiku, logika 
je dobrá, ale nie je dobrá, pokiaľ ide o ľudskosť. Ak bude ľudstvo príliš 
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logické, potom zmizne jeho ľudskosť; zostanú len čísla, žiadne ľudské by-
tosti – iba nahraditeľné čísla. 

Poézia, láska a cit vám dávajú hĺbku a teplo. Začnete sa roztápať, stra-
títe svoj chlad. Stanete sa ľudskejšími. Budha je nadčlovek, o tom niet po-
chýb, ale stráca ľudský rozmer. Je nadpozemský. Jeho krása je nadpozem-
ská, ale nemá krásu Gréka Zorbu. Zorba je pozemský. Chcel by som, aby 
ste boli oboje – Zorbom Budhom. Človek musí byť meditatívny, ale plný 
citu, musí pretekať láskou. A tvorivý. Ak je vaša láska len cit a chýba vo 
vašich činoch, nebude mať na ľudstvo väčší vplyv. Musíte ho pretaviť do 
skutočnosti, zhmotniť ho.

To sú tie tri dimenzie: bytie, cítenie a konanie. Konanie zahŕňa tvori-
vosť, všetky druhy tvorivosti – hudbu, poéziu, maľovanie, sochárstvo, ar-
chitektúru, vedu, technológie. Cítenie obsahuje všetko estetické – lásku, 
krásu. A bytie zahŕňa meditáciu, vedomie, uvedomenie. 

UVOľnEnIE V AKcI I

Najprv je potrebné pochopiť povahu aktivity a jej skryté smerovanie; 
inak nie je možné uvoľnenie. Dokonca aj keď chcete relaxovať, nedoká-
žete to, ak ste nesledovali, nepozorovali a nepoznali povahu aktivity, lebo 
aktivita nie je jednoduchý jav. Mnoho ľudí by sa rado uvoľnilo, ale ne-
dokážu to. Uvoľnenie je ako kvitnutie: nedá sa vynútiť. Musíte pochopiť 
celý jav – prečo ste aktívni, prečo sa tak veľmi zaoberáte aktivitou, prečo 
ste ňou priam posadnutí.

Zapamätajte si dve slová: jedným je akcia a druhým aktivita. Akcia 
nie je aktivita; a aktivita nie je akcia. Ich povaha je diametrálne odlišná. 
K akcii dochádza vtedy, keď si situácia vyžaduje, aby ste konali, aby ste na 
niečo reagovali. O aktivite hovoríme vtedy, keď nezáleží na situácii, nej-
de o ohlas na niečo; vo svojom vnútri ste takí nepokojní, že situácia slúži 
len ako výhovorka na to, aby ste boli aktívni. 

P R í P R A V A  P l á T n A
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Akcia vychádza z pokojnej mysle – je to 
najkrajšia vec na svete. Aktivita vychádza 
z nepokojnej mysle – to je to najškaredšie. 
Akcia nastáva, keď je opodstatnená; akti-
vita je neopodstatnená. Akcia je spontán-
na, ide od jednej chvíle k druhej; aktivita 
je zaťažená minulosťou. Nejde o ohlas na 
prítomný okamih, skôr o to, že dáte voľný 
priechod svojmu nepokoju, ktorý si nesiete 
z minulosti do prítomnosti. Akcia je tvori-
vá. Aktivita je deštruktívna – ničí vás a ničí 
druhých.

Pokúste sa pochopiť tú jemnú odlišnosť. 
Ak ste napríklad hladní, najete sa – to je akcia. Ale ak nie ste hladní, ne-
cítite vôbec žiaden hlad, a napriek tomu jete – to je aktivita. Takéto je-
denie je istým druhom násilia: ničíte jedlo, zubami ho trháte a meliete; 
svojho vnútorného nepokoja sa tým veľmi nezbavíte. Nejete preto, lebo 
ste hladní, jete jednoducho preto, lebo máte vnútornú potrebu, nutkanie, 
aby ste boli násilní.

Vo svete zvierat sa násilie spája s ústami a rukami, nechtami a zuba-
mi; v zvieracej ríši ide o nástroje násilia. Keď jete, zapájate do toho obo-
je; rukami si jedlo beriete a ústami ho jete – násilie sa uvoľňuje. Ale ak 
nie ste hladní, nejde o akciu, ale o chorobu. Táto aktivita je posadnutosť. 
Samozrejme, že nemôžete takto jesť neustále, lebo by ste praskli, preto 
ľudia vymysleli rôzne triky: žujú tabak či žuvačku, fajčia cigarety. To sú 
„falošné jedlá“ bez výživovej hodnoty, ale pokiaľ ide o násilie, zaberajú 
celkom dobre.

Čo robí človek, ktorý sedí a žuje žuvačku? Niekoho zabíja. V jeho 
mysli, ak si to uvedomí, možno fantazíruje o vraždení, zabíjaní – a pri-
tom iba žuje žuvačku, čo samo o sebe je úplne nevinná aktivita. Nikomu 
neubližujete – ale pre vás je to veľmi nebezpečné, lebo sa zdá, že si vôbec 
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neuvedomujete, čo robíte. Keď človek fajčí, 
čo robí? Svojím spôsobom je to veľmi nevin-
né, vdychuje dym a vydychuje ho, nádych 
a výdych – zvrátená pránájáma, svetská 
transcendentálna meditácia. Vytvára man-
dalu: nadychuje dym, vydychuje ho, vťahuje 
dovnútra a vypudzuje von – mandala je na 
svete, ucelený kruh. Prostredníctvom fajče-
nia akoby vznikal chorál, monotónny ryt-
mický spev. Je upokojujúci; vnútorné napä-
tie sa trochu zmierni.

Keď hovoríte s nejakou osobou, pamätajte si – a je to takmer na sto 
percent isté –, že ak vytiahne cigaretu, znamená to, že sa nudí a vy by ste 
ho mali nechať ísť. Rád by vás vyhodil; ale nemôže, bolo by to veľmi ne-
zdvorilé. Hľadá teda cigaretu; vraví: „Už s tým skonči! Mám toho dosť.“ 
Vo zvieracej ríši by po vás skočil, ale nemôže – je predsa civilizovaný člo-
vek. Skočí teda po cigarete a začne fajčiť. Už sa vami nezaoberá, zavrel sa 
do vlastného chorálu fajčenia. Upokojuje ho to.

Lenže takáto aktivita poukazuje na to, že ste posadnutí. Nedokážete 
zostať sami sebou; ak nedokážete zostať v tichu a pokoji, nemôžete nevy-
konávať aktivitu. Prostredníctvom aktivity sa zbavujete svojej zúrivosti, 
svojho šialenstva.

Akcia je krásna, akcia prichádza ako spontánny ohlas. život potrebu-
je odpoveď, každú chvíľu musíte konať, ale aktivita vychádza z prítomné-
ho okamihu. Ste hladní a hľadáte jedlo, ste smädní a idete k studni. Cítite 
sa ospalí, idete spať. Konáte na základe celkovej situácie. Akcia je spon-
tánna a totálna.

Aktivita nie je nikdy spontánna, vychádza z minulosti. Možno ste ju 
v sebe hromadili mnoho rokov a potom vybuchla do prítomnosti – nie je 
to dôležité. Ale myseľ je pref íkaná; myseľ vždy nájde nejaký racionálny 
dôvod pre aktivitu. Myseľ sa vždy snaží dokázať, že nejde o aktivitu, že 
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ide o akciu; že bola potrebná. Odrazu vzplaniete hnevom. Každému na-
vôkol je jasné, že to nebolo nutné, že tá situácia si to vôbec nevyžadovala, 
že to proste nebolo dôležité – iba vy to tak nevidíte. Všetci si vravia: „Čo 
to robí? Veď to vôbec nebolo potrebné. Prečo je taký nazlostený?“ Ale vy 
nájdete dôvody, prečo to bolo potrebné.

Táto racionalizácia vám pomáha neuvedomovať si svoje šialenstvo. 
Tieto veci nazýval George Gurdžijev „oddeľovače“. Obklopujete sa odô-
vodňovacími oddeľovačmi, aby ste si neuvedomovali, v akej situácii ste sa 
skutočne ocitli. Takéto oddeľovače sa používajú pri vlakových súpravách 
medzi jednotlivými vagónmi, takže keď vlak náhle zabrzdí, cestujúci ne-
zažijú taký šok. Vaša aktivita je aj naďalej vedľajšia a nepodstatná, ale 
„odôvodňovacie oddeľovače“ vám nedovoľujú, aby ste videli, o čom celá 
situácia je. Tie oddeľovače vás zaslepili a tento typ aktivity pokračuje. 

Ak „trpíte“ touto aktivitou, nemôžete sa uvoľniť. Ako by ste sa aj mohli? 
Veď je to nutkavá potreba niečo robiť, je jedno čo. Po celom svete sú bláz-
ni, ktorí neustále tvrdia, že „prázdna myseľ – diablova dielňa“, ale nie je to 
pravda! Prázdna myseľ je Božia dielňa. Prázdna myseľ je tá najkrajšia my-
seľ na svete, je najčistejšia – lebo ako by mohla byť prázdna myseľ dielňou 
diabla? Diabol nemôže vstúpiť do prázdnej mysle, to jednoducho nie je 
možné! Diabol môže vstúpiť iba do takej mysle, ktorá je posadnutá aktivi-
tou – potom vás diabol môže ovládať, ukázať vám cesty, prostriedky a me-

tódy, ako byť aktívny ešte viac. Diabol nikdy 
nepovie: „Uvoľni sa!“ On hovorí: „Prečo 
plytváš časom? Rob niečo, človeče, pohni 
kostrou! život ti uniká, rob niečo!“ A všetci 
veľkí učitelia, učitelia, ktorí zažili prebude-
nie a poznali životnú pravdu, si uvedomi-
li, že prázdna myseľ poskytuje priestor pre 
božskosť, aby do vás vstúpila.

Aktivitu môže využívať iba diabol, ale 
nie prázdnu myseľ. Ako by mohol diabol 
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využívať prázdnu myseľ? Veď by si ani nedovolil priblížiť sa k nej, lebo tá 
prázdnota by ho zabila. Ale ak ste vo svojom vnútri plní naliehavej, nut-
kavej potreby byť aktívni, potom vás ovládne diabol. Preberie nad vami 
moc – potom bude vaším jediným vládcom.

Rád by som vám povedal, že toto príslovie je absolútne nesprávne. 
Musel ho vymyslieť sám diabol.

Pred touto posadnutosťou aktivitou je potrebné mať sa na pozore. 
Musíte si ju všímať vo svojom živote, lebo čokoľvek poviem, nebude mať 
žiaden zmysel, ak ju nespozorujete v sebe, že vaša aktivita nie je dôležitá, 
že nie je potrebná. Prečo ju vlastne vykonávate?

Cestoval som po svete a videl som ľudí, ktorí neustále robili to isté. 
Cestoval som napríklad s nejakým pasažierom dvadsaťštyri hodín vo vla-
ku. Dokola čítal stále tie isté noviny, lebo nemal čo robiť. Keď ste zavretí 
vo vlakovom kupé, nemáte veľa možností, ako byť aktívni, takže on stále 
dokola čítal tie isté noviny. Pozoroval som ho… čo to ten muž stvára?

Noviny nie sú Bhagavadgítou či Bibliou. Gítu môžete čítať mnoho-
krát, lebo zakaždým v nej objavíte niečo dôležité. Ale noviny nie sú Gíta; 
keď ich raz prečítate, je koniec! Nestáli dokonca ani len za to jedno pre-
čítanie, a ľudia ich čítajú stále dokola. Znova a znova začínajú odzno-
va. V čom je problém? Potrebujú to? Nie – sú posadnutí; nedokážu zo-
stať pokojní, neaktívni. Je to pre nich nemožné, pripadá im to ako smrť. 
Musia byť aktívni.

Mnoho rokov cestovania mi poskytlo veľa príležitostí pozorovať ľudí 
bez toho, aby si to všimli, lebo niekedy bol so mnou v kupé len jeden člo-
vek… a ten vynaložil všetko svoje úsilie na to, aby ma zapojil do rozho-
voru, ale ja som odpovedal len áno a nie, kým to nevzdal. Potom som sa 
len jednoducho pozeral – krásny experiment a úplne zadarmo! Pozoroval 
som ho: otvoril kufor, díval sa doň – videl som, že nič nerobí –, potom 
ho zavrel. Neskôr sa vrátil k novinám, potom si zapálil, znova otvoril ku-
for, usporiadal v ňom veci, vstal a otvoril okno, pozrel von. Čo to stvára? 
A prečo? Vnútorné nutkanie, chvenie, horúčkovitý stav mysle. Musel niečo 

P R í P R A V A  P l á T n A
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robiť, inak by bol stratený. Musel byť v živote aktívny; a vo vlaku, keď na-
stala chvíľa, aby sa uvoľnil, nedokázal to, zotrval pri starých návykoch.

Hovorí sa, že Aurangzeb, vládca Mogulskej ríše, uvrhol do väzenia 
svojho otca. Jeho otec Šáhdžahán dal postaviť Tádž Mahál. Syn ho dal 
uväzniť a zbavil ho trónu. Ako sa píše v životopise Aurangzeba, prešlo 
niekoľko dní a… Šáhdžahán si s uväznením prestal robiť starosti, lebo 
v ňom mal pohodlie a luxus, na ktorý bol zvyknutý. Väzenie bol vlastne 
palác a Šáhdžahán v ňom žil rovnako ako dovtedy. Vôbec to nepripomína-
lo väzenie, mal všetko, čo potreboval. Jediná vec, ktorá mu chýbala, bola 
aktivita – nemohol nič robiť. A tak požiadal svojho syna Aurangzeba: „Je 
to v poriadku, o všetko si sa mi postaral a všetko je krásne. Ale je jedna 
vec, za ktorú by som ti bol navždy vďačný – pošli mi sem tridsať mladých 
chlapcov. Rád by som ich učil.“

Aurangzeb nemohol uveriť tomu, čo práve počul. „Prečo by mal môj 
otec vyučovať tridsať žiakov?“ Nikdy neprejavil záujem byť učiteľom, 
nikdy sa nezaujímal o žiaden druh vzdelania, čo sa s ním stalo? želanie 
mu však splnil. Poslal za ním tridsať mladých chlapcov a všetko zas bolo 
v poriadku – jeho otec sa stal znovu vládcom, ktorý vládol tridsiatim žia-
kom. Keď ste žiakmi základnej školy, učiteľ je takmer ako vládca. Môže 
žiakom nariadiť, aby si sadli a oni si sadnú; môže nariadiť, aby sa postavili 
a oni vstanú. A tak Šáhdžahán vytvoril v miestnosti s tridsiatimi chlapca-
mi svoj dvor – iba starý zvyk a stará závislosť rozkazovať iným.

Psychológovia podozrievajú učiteľov, že v skutočnosti sú politikmi. 
Samozrejme, nie sú natoľko sebavedomí, aby sa stali politikmi – idú do 
škôl, kde sa z nich stanú prezidenti, premiéri, vládcovia. A deti – tým roz-
kazujú a ovládajú ich. Psychológovia tiež podozrievajú učiteľov, že majú 
sklon k sadizmu a mučeniu. Nuž, na toto nenájdete lepšie miesto než zá-
kladnú školu. Tam môžete mučiť nevinné deti – a môžete ich mučiť pre 
ich dobro, že im to prospieva. Len sa na to pozrite! Bol som v mnohých 
základných školách a pozoroval som učiteľov. Psychológovia ich podo-
zrievajú – ja som si tým istý, že sú to mučitelia. A nenájdete nevinnejšie 
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obete, absolútne bezbranné, neschopné 
odboru. Sú také slabé a bezbranné – a uči-
teľ tam stojí ako nejaký vládca.

Aurangzeb vo svojom životopise píše: 
„Môj otec, pretože tak bol zvyknutý, chce 
stále predstierať, že je vládcom. Tak nech 
len predstiera, nech sa zosmiešňuje, na tom 
nie je nič zlé. Pošlite mu tridsať chlapcov 
alebo aj tristo, koľko chce. Nech riadi malú 
školu a je šťastný.“

Pri aktivite nie je podstatná akcia. 
Pozorujte sami seba a uvidíte: deväťdesiat 
percent svojej energie míňate na aktivitu. A preto, keď dôjde na akciu, 
nezostáva vám žiadna energia. Uvoľnený človek je taký, ktorý nie je ni-
čím posadnutý a začne sa v ňom hromadiť energia. Ukladá si ju, deje sa 
tak automaticky, a keď nadíde chvíľa pre akciu, celou svojou bytosťou do 
nej vkĺzne. Preto je akcia totálna. Aktivita je polovičatá, lebo ako by ste 
dokázali sami seba úplne obalamutiť? Aj keď viete, že je to na nič, aj keď 
viete, že to robíte z istého vnútorného horúčkovitého dôvodu, ktorý je 
veľmi vágny a ani sami mu nerozumiete…

Aktivity môžete meniť, ale pokým sa aktivity nezmenia na akcie, ne-
pomôže to. Prídu za mnou ľudia a povedia: „Chcel by som prestať fajčiť.“ 
Ja na to: „Prečo? Je to taký krásny obrad, len pokračujte.“ Ak prestanú, 
začnú robiť niečo iné – lebo choroba sa nezmení tým, že zmení svoje 
symptómy. Potom si zažnú ohryzovať nechty, žuvať žuvačku – či robiť 
niečo oveľa nebezpečnejšie. Ak žujete žuvačku, robíte tak sami, táto akti-
vita je pomerne nevinná. Možno ste blázon, ale nie ste násilník a nikomu 
inému neškodíte. Ak prestanete žuvať žuvačku.

Ak prestanete žuvať žuvačku či fajčiť, čo potom budete robiť? Vaše 
ústa potrebujú aktivitu, sú násilnícke. Budete teda veľa rozprávať. Budete 
neprestajne trkotať – bla, bla, bla – a to je oveľa nebezpečnejšie!

Uvoľnený človek je 
taký, ktorý nie je ničím 

posadnutý a začne 
sa v ňom hromadiť 

energia. Ukladá si ju, 
deje sa tak automaticky, 

a keď nadíde chvíľa 
pre akciu, celou svojou 
bytosťou do nej vkĺzne.

P R í P R A V A  P l á T n A


