
PRVá KaPItOLa 

IntelIgencIa – Dar príroDy

I nteligencia – to je život. Inteligencia je prirodzená vlastnosť života, 
rovnako ako je oheň horúci a vzduch neviditeľný a voda tečie nadol, 

tak je život inteligentný.
Inteligencia sa nedá dosiahnuť. Inteligentní sa rodíte. Stromy sú in-

teligentné svojím spôsobom, majú dosť inteligencie pre svoj život. Vtáky 
sú inteligentné, aj ďalšie zvieratá. V skutočnosti to, čo náboženstvá chá-
pu pod pojmom Boh, je toto – vesmír je inteligentný a všade sa skrýva 
inteligencia. A ak máte oči, ktoré vidia, potom ju všade vidíte. Život je 
inteligencia.

Iba človek sa stal neinteligentným. Človek zničil prirodzený tok 
života. 

Okrem človeka neexistuje nič, čo by bolo neinteligentné. Vari ste už 
niekedy videli vtáka, ktorého by ste mohli nazvať hlúpym? Už ste videli 
nejaké zviera, ktoré by ste považovali za hlúpe, za idiota? Niečo také sa 
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môže stať len človeku. Niečo sa pokazilo. 
Inteligencia človeka je zničená, skorumpo-
vaná, zmrzačená.

A meditácia nie je nič iné ako odstráne-
nie tohto poškodenia. Keby bol človek ne-
chaný tak, meditácia by vôbec nebola po-
trebná. Keby do inteligencie človeka neza-
sahovali kňazi a politici, žiadna meditácia 
by nebola potrebná. Meditácia je liek – naj-
prv musíte vytvoriť chorobu a potom tre-
ba meditáciu. Ak niet choroby, netreba ani 

meditáciu. Nie je náhoda, že slová medicína a meditácia majú rovnaký 
základ. Meditácia je liečivá, je to medicína.

Každé dieťa sa narodí inteligentné a hneď ako sa narodí, začneme 
jeho inteligenciu ničiť, lebo inteligencia je pre politické, sociálne a ná-
boženské štruktúry a usporiadanie nebezpečná. Ohrozuje pápeža, kňaza 
či vodcu. Ohrozuje status quo, establišment, reprezentáciu. Inteligencia 
je prirodzene rebelantská. Inteligencii nevnútite otroctvo. Inteligencia je 
veľmi asertívna, individuálna. Inteligencii nedokážete nadiktovať mecha-
nické napodobňovanie. 

Ľudia sa musia zmeniť na kópie, jeden ako druhý, ako cez kopirák. 
Musí sa zničiť ich originalita, inak by všetky tie nezmysly, čo existujú na 
zemi, neboli nikdy možné. Potrebujete vodcu, lebo z vás urobili neinteli-
gentných – inak by ste žiadneho vodcu nepotrebovali. Prečo by ste mali 
niekoho nasledovať? Riadili by ste sa predsa vlastnou inteligenciou. Ak 
sa však chce niekto stať vodcom, musí sa urobiť jedna vec: je potrebné 
nejako zničiť vašu inteligenciu. Musíte byť od základu otrasení, musíte 
sa báť. Musíte si prestať veriť – to je absolútne nevyhnutné, iba tak môže 
prísť na scénu vodca. 

Ak ste inteligentní, svoje problémy si vyriešite sami. Inteligencia je 
dostačujúci prostriedok na vyriešenie každého problému. V skutočnosti 

Vari ste už niekedy 
videli vtáka, ktorého 
by ste mohli nazvať 

hlúpym? Už ste videli 
nejaké zviera-idiota? 

Niečo také sa môže stať 
len človeku. Niečo sa 

pokazilo.
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je to tak, že nech sa v živote objaví akýkoľ-
vek problém, vy máte vždy vyššiu inteligen-
ciu, ako je zložitosť daného problému. Je to 
vaša výsada, dar prírody. Sú však aj takí ľu-
dia, ktorí sú ctižiadostiví, chcú vládnuť, do-
minovať a tiež existujú ambiciózni šialenci 
– vyvolávajú vo vás strach. A strach je ako 
hrdza: zničí všetku inteligenciu. Ak chcete 
niekomu zničiť inteligenciu, najprv v ňom 
musíte vyvolať strach: vytvorte peklo, nech 
sa ľudia boja. Keď sa ľudia boja pekla, budú sa klaňať kňazom. 

Budú ich počúvať. Ak nebudú počúvať kňazov, skončia v pekle – sa-
mozrejme, že sa boja. Musia sa predsa ochrániť pred peklom, takže po-
trebujú kňaza. Stane sa z neho nevyhnutnosť.

Počul som raz príbeh o dvoch obchodných spoločníkoch. Podnikali 
veľmi neobvyklým spôsobom a často cestovali po krajine. Jeden z mu-
žov šiel do mesta, v noci tajne zašpinil okná uhoľným dechtom a nadrá-
nom sa vyparil. Asi po dvoch až troch dňoch navštívil mesto druhý muž. 
Ponúkol sa, že okná vyčistí. Ľudia si jeho službu objednali a zaplatili – 
jasné, že mu platili. No a biznis týchto mužov prekvital. Jeden robil ško-
du, druhý ju napravil.

Musí sa vyvolať strach, musí sa vytvoriť hlad po niečom, nenásytnosť. 
Inteligencia nie je nenásytná. Asi vás to prekvapí, ale inteligentný človek 
nie je nikdy nenásytný. Nenásytnosť je súčasťou neinteligencie. Robíte si 
zásoby do budúcnosti, lebo si nie ste istí, či sa zajtra dokážete o seba po-
starať. Načo by ste inak niečo hromadili?

Stanú sa z vás držgroši, chamtivci, lebo si nie ste istí, či aj zajtra bude 
vaša inteligencia schopná zvládnuť život, či sa vyrovná s nástrahami ži-
vota alebo nie. Ktohovie? Nie ste si svojou inteligenciou istí, a tak hro-
madíte a stávate sa nenásytnými. Inteligentný človek nemá strach, nie je 
chamtivý. Chamtivosť a strach idú ruka v ruke – preto aj nebo a peklo 

Ak chcete niekomu 
zničiť inteligenciu, 

najprv v ňom musíte 
vyvolať strach: 

vytvorte peklo, nech sa 
ľudia boja.
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idú ruka v ruke. Peklo je strach, nebo je nenásytnosť. Vyvolajte v ľuďoch 
strach a vytvoríte v nich chamtivosť – nech sú takí nenásytní, ako sa 
len dá. Nech sú takí nenásytní, že ani život ich nedokáže uspokojiť, po-
tom pôjdu za kňazom a vodcom. Potom začnú fantazírovať o budúcnos-
ti, v ktorej sa naplnia ich bláznivé túžby a hlúpe fantázie. Sledujte to – 
žiadať nemožné znamená byť neinteligentným.

Inteligentný človek je dokonale spokojný s možným. Usiluje sa o mož-
né a nikdy mu nejde o nemožné či nepravdepodobné, vníma život a jeho 
obmedzenia. Nie je perfekcionistom. Perfekcionista je neurotik. Ak ste 
perfekcionistom, stane sa z vás neurotik. 

Ak napríklad milujete ženu a žiadate od nej absolútnu vernosť, zbláz-
nite sa z toho a ona sa z toho zblázni tiež. Nie je to totiž možné. Absolútna 
vernosť znamená, že by nemala ani len snívať o inom mužovi – a to nie 
je možné. Kto ste? Prečo sa do vás zamilovala? Lebo ste muž. Ak sa môže 
zamilovať do vás, prečo by nemohla myslieť aj na iných? Táto možnosť 
zostáva otvorená. A ako sa má vyrovnať s tým, keď zbadá nejakého krás-
neho muža a ona zahorí túžbou? Veď aj len konštatovanie „to je ale krás-
ny muž“ je túžba – túžba už vstúpila do jej sveta. Veď o niečom, že je 
krásne, poviete len vtedy, keď cítite, že by to stálo za to, aby ste to vlast-
nili, aby ste sa z toho tešili. Nemáte k tomu vlažný, neutrálny vzťah.

Takže, keď žiadate absolútnu vernosť – ako to ľudia zvyknú žiadať 
–, viaže sa na to konflikt a vy budete stále podozrievaví. A podozrieva-
ví budete preto, lebo poznáte svoju myseľ, viete, že aj vy myslíte na iné 
ženy, tak ako by ste mohli veriť svojej žene, že nebude myslieť na žiad-
nych iných mužov? Viete, o čom premýšľate vy, preto viete, že aj ona pre-
mýšľa o rovnakých veciach. A tak vznikajú nedôvera, konflikt, utrpenie. 
Láska, ktorá bola možná, sa stala nemožná pre tie neuskutočnené, nepri-
jateľné túžby. 

Ľudia žiadajú nemožné. Chcete bezpečnú budúcnosť, čo nie je mož-
né. Chcete absolútne bezpečný zajtrajšok – ale ten vám nik nezaručí, 
lebo to odporuje prirodzenosti. Inteligentný človek vie, že to odporuje 
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povahe života. Budúcnosť zostáva otvorená – banka môže zbankrotovať, 
žena vám utečie s niekým iným, manžel môže umrieť, deti sa môžu uká-
zať ako nevďačné. Ktovie, čo prinesie zajtrajšok? Možno ochoriete, mož-
no sa zraníte. Ktovie, čo bude zajtra?

Žiadať zaručený zajtrajšok znamená žiť v neustálom strachu. Istota, 
bezpečie nie sú možné, takže keď vám neistota naháňa strach, váš strach 
sa nedá zničiť. Bude tu, budete sa triasť od strachu – a medzitým budete 
prichádzať o prítomný okamih. Ak túžite po bezpečí a istote v budúcnos-
ti, ničíte tým prítomnosť, ktorá predstavuje jediný dostupný život. A vy 
sa budete stále viac a viac triasť, budete vystrašení a nenásytní. 

Keď sa zrodí dieťa, je veľmi, veľmi otvorené, absolútne inteligentné. 
Ale my naňho hneď vyskočíme, zmocníme sa ho a začneme jeho inteli-
genciu ničiť. Začneme v ňom vyvolávať strach. Nazývate to učením, vraj 
tým učíte dieťa, ako sa postaviť k životu, aby bolo schopné prežiť. Ono je 
bez strachu, ničoho sa nebojí a vy v ňom vyvoláte strach.

A vaše školy, fakulty, univerzity – celý systém ho robí viac a viac nein-
teligentným. Požaduje od neho hlúposti. Chcete, aby si pamätalo hlúpos-
ti, veci, v ktorých ono a ani jeho prirodzená inteligencia nevidia žiaden 
zmysel. A na čo to je? Dieťa v tom nevidí žiaden zmysel. Prečo si tým na-
pchávať hlavu? Kážu mu to však univerzita, fakulta, doma mu to hovoria, 
rodina to chce, všetci, čo mu chcú dobre, hovoria: „Len si to napchaj do 
hlavy! Teraz tomu nerozumieš, ale neskôr pochopíš, prečo je to nutné.“

Len si do nej pchaj historické údaje, všetky tie hlúposti, čo ľudia po-
robili iným ľuďom, všetky tie šialenstvá – len sa o nich uč! No dieťa ne-
vidí, aký to má zmysel. Vari je dôležité vedieť, kedy nejaký anglický kráľ 
kraľoval, odkedy dokedy? Ale dieťa musí memorizovať tieto nepodstat-
né údaje. Prirodzene, že jeho inteligenciu to stále viac zaťažuje a mrzačí. 
Jeho inteligencia zapadá prachom. A kým taký človek doštuduje univer-
zitu, je neinteligentný – univerzita dokonala svoje dielo. Iba veľmi zried-
ka sa stáva, že niekto vyštuduje univerzitu a zostane inteligentný. Iba veľ-
mi málo ľudí uniklo univerzite, vyhlo sa jej či prešlo ňou a napriek tomu 
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si zachovalo inteligenciu – je to veľmi zriedkavé. Je to úžasný mechaniz-
mus na ničenie ľudí.

Vo chvíli, keď sa stanete vzdelanými, stávate sa aj neinteligentnými.
Vari to nechápete? Vzdelaný človek sa správa veľmi neinteligentne. 

Navštívte primitívne národy, ktoré sa nikdy nevzdelávali v inštitúciách, 
a objavíte funkčnú rýdzu inteligenciu.

Raz som počul...
Žena chcela otvoriť konzervu, ale nevedela prísť na to, ako to 

spraviť. A tak sa šla pozrieť do kuchárskej knihy. Kým v nej lis-
tovala, kuchár otvoril konzervu. Vrátila sa do kuchyne a zostala 
prekvapená. 

„Ako si to dokázal?“ opýtala sa kuchára.
„Nuž, keď človek nevie čítať, musí použiť vlastnú inteligenciu,“ 

odvetil kuchár.

Áno, presne tak. Keď neviete čítať, použijete svoju inteligenciu. Nemáte 
na výber. Len čo začnete čítať – a tým mám na mysli všetky tri nebezpeč-
né naučené činnosti: čítať, písať, počítať, len čo ich ovládnete –, už nepo-
trebujete svoju inteligenciu, stačia vám knihy, tie sa o ňu postarajú.

Už ste si to niekedy všimli? Keď človek začne písať na klávesnici, prí-
de o svoje písmo – jeho písmo už nie je také krásne. Už ho nepotrebuje: 
nahradila ho klávesnica písacieho stroja či počítača. Ak vo vrecku no-
síte kalkulačku, zabudnete celú matematiku – nepotrebujete ju. Skôr či 
neskôr budú všetci nosiť malé počítače. Budú v nich všetky informácie 
z Encyclopaedie Britannica a potom už vôbec nebudete musieť byť inte-
ligentní, lebo sa o to postará počítač. 

Choďte za primitívnymi ľuďmi, nevzdelanými, za dedinčanmi a obja-
víte prenikavú inteligenciu. Áno, nie sú veľmi dobre informovaní, to je 
pravda. Nie sú svetaznalí, to je pravda – ale sú ohromne inteligentní. Ich 
inteligencia je ako oheň bez dymu.
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Spoločnosť ľudské bytosti akosi poško-
dila – z jasných dôvodov. Chce, aby ste boli 
otroci, chce, aby ste sa vždy báli. Chce, aby 
ste boli stále nenásytní, aby ste boli ne-
ustále ambiciózni, aby ste neustále súťaži-
li. Nechce, aby ste boli milujúci, chce, aby 
ste boli plní zlosti a nenávisti. Chce, aby ste 
zostali slabí, imitujúci – rovnakí ako cez 
kopirák. Nechce, aby ste boli originálni, 
výnimoční, rebeli, nie. Preto máte zničenú 
inteligenciu. 

Meditácia je potrebná len na to, aby odčinila to, čo spôsobila spoloč-
nosť. Meditácia je odmietavá: jednoducho neguje škody, ničí choroby. 
A keď je už raz choroba preč, vaše zdravie sa samo nastaví tak, ako to 
potrebujete.

V poslednom storočí to zašlo priďaleko: všeobecné vzdelanie je po-
hromou. Zapamätajte si však, že nie som proti vzdelaniu, som len pro-
ti tomuto vzdelaniu. Existuje možnosť iného druhu vzdelania, ktoré by 
pomáhalo zostrovať vašu inteligenciu, nie nivočiť ju. Nezaťažovalo by ju 
nepotrebnými údajmi, nezaťažovalo by ju nepotrebnými vedomosťami, 
vôbec by ju nezaťažovalo, ale skôr by jej pomáhalo, aby viac žiarila, bola 
svieža a mladá. 

Toto vzdelanie vás učí len memorovať. Vďaka tamtomu vzdelaniu bu-
dete schopní dosiahnuť väčšiu jasnosť. Toto vzdelanie ničí vašu invenciu. 
Tamto vzdelanie vám pomôže, aby ste boli invenčnejší.

Vzdelanie, ktoré by sa páčilo mne, by napríklad nevyžadovalo, aby dieťa 
odpovedalo starým, stereotypným spôsobom. Nepodporovalo by opakova-
nie, papagájovanie. Podnecovalo by vynaliezavosť. Dokonca aj keby vyna-
liezavá odpoveď nebola správna, ako vie byť skopírovaná odpoveď, aj tak by 
sme mali oceniť dieťa, ktoré prinieslo novú odpoveď na starý problém. Iste, 
odpoveď dieťaťa nebude taká správna ako Sokratova – je to prirodzené, veď 

Meditácia je potrebná 
len na to, aby odčinila 

to, čo spôsobila 
spoločnosť. Meditácia je 
odmietavá: jednoducho 

neguje škody, 
ničí choroby.
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je to malé dieťa... jeho odpoveď nemôže byť taká presná ako Einsteinova, 
prirodzene. Ale žiadať od dieťaťa, aby odpovedalo rovnako správne ako 
Albert Einstein, je hlúpe. Ak je dieťa vynaliezavé, ide správnym smerom 
a jedného dňa sa z neho stane Albert Einstein. Ak sa prirodzene snaží vy-
tvoriť niečo nové, v rámci svojich možností, už len samotnú snahu, že sa 
pokúša vytvoriť niečo nové, by sme mali oceniť a chváliť. 

Vzdelanie by nemalo byť súťaživé. Ľudia by sa nemali porovnávať. 
Súťaživosť je veľmi násilná a ničivá. Niekto nie je dobrý v matematike 
a vy ho nazvete priemerným. Ale možno má talent na prácu s drevom, 
no to nikoho nezaujíma. Niekto nie je dobrý v literatúre a vy ho nazvete 
hlúpym – lenže má hudobný alebo tanečný talent. 

Skutočné vzdelanie ľuďom pomôže nájsť ich život, v ktorom dokážu 
naplno žiť. Ak sa nejaké dieťa narodí s talentom stať sa tesárom, potom 
by malo robiť práve toto, tesárčina je preňho to správne. Nik by ho ne-
mal nútiť do ničoho iného. Tento svet sa môže stať takým úžasným, inte-
ligentným, keby sa deťom umožnilo, aby boli samy sebou, keby sa v tom 
podporovali a nik by sa do toho nemiešal a deti nemanipuloval.

Ak sa chce dieťa stať tanečníkom, je to dobré – tanečníkov potrebu-
jeme. Vo svete treba veľa tanca. Keď sa chce dieťa stať básnikom, dob-
re. Potrebujeme veľa poézie – tej nie je nikdy dosť. Ak sa chce stať tesá-
rom či rybárom, super. Ak sa dieťa chce stať drevorubačom – v poriad-
ku. Nemusí byť z neho prezident či premiér. Vlastne o tieto ciele sa bude 
zaujímať stále menej ľudí, a to bude požehnanie. 

Práve teraz je všetko prehádzané. Ten, čo sa chcel stať tesárom, sa 
musí stať lekárom a ten, ktorý chcel byť lekárom, sa musel stať tesárom. 
Každý je na mieste niekoho iného, preto existuje toľko neinteligencie – 
každý vykonáva prácu niekoho iného. Ale keď si to začnete všímať, po-
chopíte, prečo sa ľudia správajú tak neinteligentne. 

V Indii sme hlboko meditovali a našli sme jediné slovo: swadhar‑
ma, vlastná prirodzenosť. Tá má najväčší dopad na budúci svet. Krišna 
povedal: Swadharme nadhanam shreyah. „Zomrieť vo svojej vlastnej 
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prirodzenosti riadiac sa vlastnou prirodzenosťou je dobré.“ Per dharmo 
bavaha baha. „Prirodzenosť niekoho iného je nebezpečná.“ Nestaňte sa 
imitátormi. Buďte sami sebou.

Raz som počul...
Bill vždy chcel zažiť lov na losy, takže si nasporil dosť na to, 

aby sa mohol vybrať do severoamerických lesov Northwoods. Tam 
dostal potrebný výstroj a majiteľ obchodu mu poradil, aby si najal 
Pierra, najlepšieho vábiča losov v okolí. 

„Pravda, Pierre je drahý,“ poznamenal obchodník, „ale v jeho 
zvukovom vábení je taký sexepíl, že žiaden los mu neodolá.“

„Ako to funguje?“ opýtal sa Bill.
„Nuž,“ povedal muž, „keď Pierre zbadá losa na tristo metrov, 

urobí z dlaní pri ústach lievik a prvý raz ho zavolá. Los ho začuje, 
vzruší sa a plný túžby podíde bližšie, asi na dvesto metrov. Potom 
ho Pierre zavolá znova, silnejšie, naliehavejšie a los sa veselo pri-
blíži na sto metrov. Vtedy Pierre dodá svojim zvukom skutočný se-
xepíl, volá ho o niečo dlhšie, čo losa túžiaceho po párení doženie 
na vzdialenosť 25 metrov od vás. No a vtedy, priateľko, namierite 
pušku a vystrelíte.“

„Hm, ak ho miniem?“ napadne Billovi.
„To by bola katastrofa!“ odvetí muž.
„Ale prečo?“
„Lebo los by sa chcel páriť s chudákom Pierrom!“

To sa stalo aj s človekom – len imituje a napodobňuje. Úplne stratil po-
ňatie o vlastnej realite. Ľudia zenu hovoria: Hľadaj svoju pôvodnú tvár. 
Nájdi svoju autentickosť. Kto si? Ak nevieš, kým si, neustále budeš za-
žívať nehody – stále. Tvoj život bude dlhou sériou nehôd a nech sa sta-
ne čokoľvek, nikdy ťa nič neuspokojí. Nespokojnosť bude jediná príchuť 
tvojho života.
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