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VLASTNOSTI DÍTÌTE
Zkušenosti, které lidé získali jako děti, je pronásledují 

po celý život. Chtějí znovu získat nevinnost, údiv a krásu. 
Nyní to vypadá jako vzdálená ozvěna nebo jako byste to 
viděli ve snu.

Všechna náboženská vyznání se zrodila ze stále se vra-
cejících vzpomínek na dětství – z touhy opět zažít údiv, 
pravdu, krásu a prožívat život v jeho nádherném tanci se 
vším, co jej obklopuje. Dítě si pořád hluboko ve svém ni-
tru pamatuje, že ztratilo ráj. Vnímá jej v písních ptáků, 
v barvách duhy i ve vůni květin.

Není náhoda, že všechna náboženství znají podoben-
ství o tom, že člověk žil kdysi v ráji a nějakým způsobem 
a z nějakého důvodu byl z tohoto ráje vyhnán. Existují 
různé příběhy a různá podobenství, ale vyjadřují stejnou 
jednoduchou pravdu: tyto příběhy jsou pouze poetickým 
způsobem, jak říci, že se každý člověk rodí v ráji, ale pak 
jej ztrácí. Duševně zaostalí a neinteligentní lidé však na to 
zcela zapomněli.

Inteligentní, citliví a tvořiví lidé se neustále vrace-
jí k ráji, jejž jednou poznali a na který jim nyní zůstala 
pouze matná a těžko uvěřitelná vzpomínka. Začínají ráj 
hledat znovu.

Hledání ráje je hledáním vašeho dětství. Vaše tělo již 
samozřejmě nikdy nebude dětské, ale vaše vědomí může 
být čisté jako vědomí dítěte. Tajemství mystické cesty 
spočívá v tom, že je třeba být znovu jako dítě – být nevin-
ný, neznečištěný žádnými vědomostmi, nic neznat a stále 
si uvědomovat vše, co nás obklopuje, cítit hluboký údiv  
a tušit tajemství, které nemůže být demystifikováno.
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Hravost
Nikdo nedovolí svým dětem, aby tančily, zpívaly, já-

saly a skákaly. Nedovolí jim to z malicherných důvodů 
– mohly by něco rozbít, a kdyby vyběhly ven, mohly by 
si v dešti zmáčet oblečení. Kvůli těmto malicherným zále-
žitostem je zcela zničena důležitá duchovní kvalita – hra-
vost.

Rodiče, učitelé i všichni ostatní lidé chválí poslušné 
dítě a odsuzují hravé dítě. Jeho hravost může být naprosto 
neškodná, ale je odsuzována, protože tu je potenciální ne-
bezpečí vzpoury. Jestliže dítě vyrůstá naprosto svobodně 
a je hravé, skončí jako rebel. Nebude snadné ho zotročit 
ani poslat do armády, aby zabíjelo lidi nebo zničilo samo 
sebe.

Nepoddajné dítě skončí jako vzpurný mladý člověk, 
kterého nemůžete přinutit, aby vstoupil do manželství, ani 
mu nemůžete vnutit konkrétní práci. Nepoddajné dítě ne-
můžete přinutit, aby uspokojilo nenaplněné touhy rodičů. 
Vzpurný mladý člověk půjde svou vlastní cestou a nebu-
de žít svůj život podle představ někoho jiného, ale podle 
svých vlastních nejniternějších tužeb.

Kvůli všem těmto důvodům je od samotného počátku 
hravost potlačována a ničena. Vaší podstatě není nikdy 
dovoleno, aby se mohla projevit. Velmi pomalu začínáte 
dítě v sobě umrtvovat. To pak ničí váš smysl pro humor: 
nedokážete se od srdce zasmát, nedokážete si hrát a ani 
se nedokážete těšit z drobných životních radostí. Jste tak 
vážní, že se váš život nerozvíjí, ale je omezován.

Život by měl být v každém okamžiku plný drahocen-
né tvořivosti. Nezáleží na tom, co vytváříte – mohou to 
být třeba jen hrady z písku na pláži – ale ať děláte cokoli, 
mělo by to vycházet z hravosti a radosti.
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Inteligence
Inteligence se nedá získat; je vrozená a „zabudovaná“ 

uvnitř vás. Inteligentní nejsou jen děti, ale svým způso-
bem i zvířata a stromy. Mají samozřejmě jiný druh inteli-
gence, protože jejich potřeby jsou odlišné, ale je vědecky 
dokázáno, že inteligentní je vše, co žije. Život nemůže 
existovat bez inteligence, protože být živý a být inteli-
gentní jsou synonyma.

Člověk však řeší dilema, protože není pouze inteligent-
ní, ale svou inteligenci si také uvědomuje. Tato jedinečná 
záležitost, která se týká člověka, jeho výsady a privilegia, 
se totiž může velmi snadno změnit v utrpení. Člověk si 
uvědomuje, že je inteligentní, a toto vědomí mu přináší 
problémy. Prvním problémem je fakt, že vytváří ego.

Ego neexistuje u nikoho jiného než u člověka. Ego se 
rozvíjí spolu s růstem dítěte a rodiče, školy i univerzity 
je pomáhají posilovat z toho prostého důvodu, že člověk 
musel po staletí bojovat, aby přežil, a tak vznikla utkvělá 
představa, jež člověka nevědomě hluboce ovlivňuje. Po- 
dle ní dokáže v životním boji přežít pouze silné ego. Život 
je podle této představy jen bojem o přežití a tato teorie 
je ještě přesvědčivější díky vědecké teorii o přežití nej-
schopnějších jedinců. Každému dítěti pomáháme posílit 
ego a z toho pramení problém.

Když ego zesílí, začíná obklopovat inteligenci jako sil-
ná vrstva temnoty. Inteligence je světlo a ego je temnota. 
Inteligence je velmi jemná a ego je velmi tvrdé. Inteligen-
ce je jako květ růže a ego je jako kámen. Takzvaní odbor-
níci tvrdí, že jestliže chcete přežít, pak musíte být jako 
kámen – tvrdí a nezranitelní. Musíte být jako uzavřená 
pevnost, abyste nemohli být napadeni zvenčí, a musíte být 
neporazitelní.
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Potom však budete uzavřeni do sebe a začnete umírat, 

protože inteligence potřebuje otevřené nebe, vítr, vzduch 
a slunce, aby se rozvíjela, zvětšovala a plynula. Abyste 
zůstali živí, musíte plynout; jestliže začnete stagnovat, 
bude inteligence otupována.

Nedovolujete dětem, aby byly inteligentní. Jestliže 
jsou inteligentní, jsou zranitelné, citlivé a otevřené. Jest-
liže jsou inteligentní, jsou schopny uvidět faleš společ-
nosti, státu, církve i vzdělávacího systému. Budou rebely  
a skutečnými jedinci a nebude snadné je zastrašit. Můžete 
je zničit, ale nemůžete je zotročit. Můžete je zničit, ale 
nemůžete je donutit ke kompromisu.

Na jedné straně je inteligence velmi jemná jako květ 
růže, ale na druhé straně má svou vlastní sílu. Tato síla 
však není hrubá, ale jemná. Je to síla vzpoury a nekom-
promisního postoje. Takový člověk není ochotný prodat 
svou duši.

Pozorujte malé děti a pak se mě nebudete ptát na je-
jich inteligenci, protože ji sami poznáte. Nemají mnoho 
znalostí, a proto jestliže jim kladete otázky, které závisejí 
na nějaké znalosti, nebudou vypadat inteligentně. Polož-
te jim však skutečné otázky, jež nemají nic společného 
s vědomostmi a vyžadují okamžitou odpověď, a uvidí-
te, že tyto děti jsou mnohem inteligentnější než vy. Ego 
vám samozřejmě nedovolí, abyste to přijali, ale jestliže to 
dokážete přijmout, nesmírně vám to pomůže. Pomůže to 
vám i vašim dětem, protože jestliže dokážete spatřit jejich 
inteligenci, můžete se toho od nich mnoho naučit.

I když společnost ničí vaši inteligenci, nedokáže ji zni-
čit docela a pouze ji zakrývá mnoha vrstvami informací.

Meditace vám má pomoci ponořit se hlouběji do va-
šeho nitra. Je to způsob, jak se „prokopat“ ke své vlast-
ní podstatě, k místu, kde se dostanete k životodárnému 
zdroji vlastní inteligence a kde objevíte prameny vlastní 
inteligence. Pouze tehdy, když znovu naleznete dítě uvnitř 
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sebe, pochopíte, co mám na mysli, když opakovaně zdů-
razňuji, že dítě je skutečně inteligentní.

Matka připravovala malého Pedra na oslavu. Když ho 
dočesala a narovnala mu límeček u košile, řekla. „Jdi, 
synu. Užij si to… a chovej se slušně!“

„Ale jdi, mami!“ řekl Pedro. „Než odejdu, rozhodni se 
prosím jen pro jedno z toho!“

Chápete? Matka říká: „Užij si to… a chovej se sluš-
ně.“ Obě věci nemohou být prováděny zároveň. Odpověď 
dítěte má skutečně nesmírnou hodnotu. Říká: „Než ode-
jdu, rozhodni se prosím jen pro jedno z toho! Jestliže mi 
umožníš, abych si to užil, pak se nemohu chovat slušně; 
jestliže chceš, abych se choval slušně, pak si to nemohu 
užít.“ Dítě dokáže vidět rozpor velmi jasně i tam, kde pro 
matku nemusí být patrný.

Kolemjdoucí se ptá chlapce: „Chlapče, mohl bys mi 
prosím říci, kolik je hodin?“

„Ano, samozřejmě,“ odpověděl chlapec, „ale k čemu 
to potřebujete? Neustále se to mění!“

Před školou byla umístěna nová dopravní tabule,  
na které bylo napsáno: „Řiďte pomalu. Nezabíjejte žáky!“

Následující den se pod ní objevila další tabulka, na níž 
bylo dětským písmem naškrábáno: „Počkejte na učitele!“

Malý Pierino přišel domů ze školy se širokým úsmě-
vem na rtech.

„Zlatíčko, vypadáš velmi šťastně. Máš rád školu, že?“
„Nebuď blázen, mami,“ odpověděl chlapec. „Je rozdíl 

chodit někam a vracet se odtud zpátky!“
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Malý hoch jde pomalu do školy a modlí se: „Drahý 

Bože, prosím nedovol, abych přišel do školy pozdě. Pro-
sím tě, Bože, ať přijdu do školy včas…“

V ten okamžik uklouzl na banánové slupce a sjel  
po cestě o pár metrů dál. Zastavil se, podíval se naštvaně 
na nebe a řekl: „Dobrá, není třeba popostrkovat!“

Mladá učitelka napsala na tabuli: „Celé léto jsem se 
nebavyla.“ Pak se zeptala dětí: „Co je na této větě chybně 
a jak bych to napravila?“

Zezadu zakřičel malý Ernie: „Sežeňte si přítele.“

Malý chlapec byl testován psychologem. „Čím chceš 
být, až vyrosteš?“ zeptal se psycholog.

„Chtěl bych být doktorem nebo malířem nebo umýva-
čem oken!“odpověděl chlapec.

Psycholog byl zmatený a zeptal se: „Ale… nemáš 
v tom ještě zcela jasno, že?“

„Proč ne? Mám v tom jasno. Chci vidět nahé ženy!“

Po večeři v obývacím pokoji vyprávěl otec svým sy-
nům: „Můj pradědeček bojoval ve válce proti Rosasovi, 
můj strýc bojoval ve válce proti císaři, můj dědeček bojo-
val ve Španělsku ve válce proti republikánům a můj otec 
bojoval ve druhé světové válce proti Němcům.“

Na to nemladší syn odpověděl: „Do prdele! S touto ro-
dinou není něco v pořádku? Nedokáže s nikým vyjít!“

Nevinnost

Malé děti jsou nevinné, ovšem tato nevinnost není zís-
kaná, ale přirozená. Jsou skutečně nevědomé, ale jejich 
nevědomost je lepší než takzvané vědomosti, protože oso-
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ba, která má vědomosti, pouze zakrývá svou nevědomost 
slovy, teoriemi, ideologiemi, filozofiemi, dogmaty a pře-
svědčeními. Snaží se skrýt svou nevědomost, ale stačí jen 
hlouběji nahlédnout a nenaleznete uvnitř nic jiného než 
temnotu a nevědomost.

Dítě je na tom mnohem lépe než vzdělaný člověk, pro-
tože dokáže vidět skutečnost pravdivě. Přestože jsou děti 
nevědomé, jsou spontánní; a i když jsou nevědomé, doká-
žou proniknout k podstatě věcí.

Malý chlapec, který škytal, prohlásil: „Mami, škytám 
pozpátku!“

Velmi upovídaná matka přivedla svého malého chlap-
ce na vyšetření do ordinace psychiatra. Psychiatr malého 
chlapce vyšetřoval a byl překvapen, že chlapec jeho otáz-
kám nevěnoval téměř žádnou pozornost.

„Máš problémy se sluchem?“ zeptal se ho psychiatr.
„Ne,“ odpověděl chlapec, „mám problémy s poslou-

cháním.“

Chápete rozdíl? Slyšet a poslouchat jsou velmi odlišné 
záležitosti. Dítě řeklo: „Nemám žádné potíže se sluchem, 
ale jsem unaven neustálým posloucháním. Slyším, ale 
kvůli upovídané matce mám problémy s posloucháním. 
Nedokážu udržet pozornost.“ Matka svou upovídaností 
v dítěti zničila něco velmi cenného: jeho pozornost. Je 
naprosto otrávené.

Učitelka ve druhé třídě poslala děti k tabuli, aby vyře-
šily matematický příklad, a jeden malý chlapec řekl: „Ne-
máme žádný křídy.“

„Tak to není správně,“ řekla učitelka. „Nemám žádné 
křídy, nemáš žádné křídy, nemáme žádné křídy a nemají 
žádné křídy. Rozumíš tomu nyní?“
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„Ne,“ řekl malý chlapec. „Co se stalo se všemi křída-

mi?“

Hodiny právě odbily tři ráno, když se náctiletá minis-
trova dcera vrátila z taneční zábavy. Ministr a jeho žena 
na dívku čekali, a když vešla do domovních dveří, řekl jí 
otec pohrdavě: „Dobré ráno, ďáblovo dítě.“

Dívka odpověděla mile jako každé dítě: „Dobré ráno, 
otče.“

Učitelka se snažila naučit děti odčítat. „Hughu,“ řek-
la, „jestliže tatínek vydělává 180 dolarů a odečte 6 dolarů 
za zdravotní pojištění, 10,80 dolarů za sociální pojištění 
a 24 dolarů za daně a potom dá mamince polovinu, co 
bude mít?

„Infarkt!“ odpovědělo dítě.

Večeře skončila. Otec a jeho devítiletý syn seděli 
v obývacím pokoji a dívali se na televizi. Matka a dce-
ra byly v kuchyni a umývaly nádobí po večeři. Náhle otec  
a syn uslyšeli hroznou ránu, jak se v kuchyni něco rozbilo. 
Chvíli v úleku čekali, ale nic neslyšeli.

„Maminka rozbila talíř,“ řekl chlapec.
„Jak to víš?“ zeptal se otec.
Chlapec odpověděl: „Protože nic neříká!“

Z kuchyně bylo slyšet, že se rozbilo buď sklo, nebo 
porcelán.

„Willy,“ zakřičela matka z obývacího pokoje. „Co tam 
v kuchyni proboha děláš?“

„Nic,“ řekl Willy, „už je uděláno!“

Obchodní zástupce, který pracoval v oblasti Nové An-
glie, byl přeložen do Kalifornie. Po několik týdnů bylo 
stěhování v domě hlavním tématem rozhovorů.
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Noc před velkým stěhováním se jeho pětiletá dcera 

modlila a řekla: „A nyní se, Bože, budu muset s tebou 
navždy rozloučit, protože se zítra stěhujeme do Kalifor-
nie!“

Jak si zachovat schopnost myslet jasně jako dítě a ne-
nechat se zastrašit dospělými kolem sebe? Odkud k tomu 
lze získat odvahu?

Nevinnost je zároveň odvaha i schopnost myslet jas-
ně. Jestliže jste nevinní, není třeba, abyste měli odvahu. 
Také není třeba jasného myšlení, protože nic nemůže být 
jasnější, až křišťálově jasnější než nevinnost. Celý pro-
blém tedy spočívá v tom, jak ochránit vlastní nevinnost. 
Nevinnosti se nedá dosáhnout, nedá se jí naučit a ani není 
podobná nadání: malování, hudbě, poezii či sochařství. Je 
spíše podobná dýchání; narodili jste se s ní.

Nevinnost je přirozená vlastnost každého člověka. 
Každý se rodí nevinný. Jak by se člověk mohl narodit 
jinak než nevinný? Narození znamená, že vstupujete  
do světa jako tabula rasa – není na vás nic napsáno. Máte 
pouze budoucnost a jste bez minulosti. Toto je nevinnost, 
a proto se snažte pochopit všechny významy nevinnosti.

Nevinnost nemá žádnou minulost, má pouze budouc-
nost. Na svět jste přišli jako neznalí pozorovatelé. Každý 
tak přichází a každý má stejnou kvalitu vědomí.

Problém je, jak zařídit, aby nikdo nemohl narušit mou 
nevinnost a schopnost jasně myslet. Odkud mám vzít od-
vahu k tomu, abych se bránil? Jak mohu zařídit, abych 
nebyl pokořen dospělými a jejich světem?

Já osobně jsem pro to neudělal nic, a tak zde není  
na místě otázka jak. Prostě se to stalo, a proto tomu nedo-
kážu zcela uvěřit. Pravděpodobně se to stalo každému, ale 
vy se zajímáte o jiné věci. Vtrháváte do světa dospělých. 
Mají mnoho věcí, které vám mohou dát, a vy máte pouze 
jediné, co můžete dát – svou celistvost a sebeúctu. Nemá-
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te toho mnoho. Tuto jedinou věc můžete nazvat jakkoli: 
nevinnost, inteligence nebo autentičnost. Máte pouze toto 
jediné.

Dítě se přirozeně velmi zajímá o vše, co vidí kolem 
sebe. Neustále chce mít to či ono; je to součást lidské při-
rozenosti. Jestliže sledujete malé dítě, dokonce i právě na-
rozené dítě, vidíte, že něco hledá; rukama se snaží něco 
objevit. Vydalo se svou cestou.

Na cestě ztratí samo sebe, protože na tomto světě ne-
dostanete nic bez zaplacení. Malé dítě nedokáže pochopit, 
že to, co dává, je tak cenné, že kdybychom porovnali celý 
svět na jedné straně s celistvostí dítěte na straně druhé, 
pak bude jeho celistvost důležitější a cennější. Dítě nemá 
možnost dozvědět se o tom. Problém je v tom, že to, co 
má, pokládá za samozřejmost.

Ptáte se mě, jak jsem to udělal, že jsem neztratil svou 
nevinnost a schopnost jasně myslet. Neudělal jsem nic. 
Byl jsem samotářské dítě, protože jsem vyrůstal u dědečka 
a babičky z matčiny strany a nežil jsem s otcem a matkou. 
Tito dva staří lidé byli sami a chtěli dítě, jež by naplnilo 
jejich poslední dny radostí. Můj otec a matka souhlasili; 
byl jsem jejich nejstarší dítě, prvorozený potomek, a po-
slali mě k prarodičům.

Z raného dětství si nepamatuji na žádné kontakty 
s rodinou svého otce. Vyrůstal jsem u tří starých lidí  
– u babičky a dvou starých mužů – u dědečka a jeho 
starého sloužícího, který byl skutečně báječný člověk. 
Věková propast mezi námi byla tak veliká… Byl jsem 
naprosto sám. Neměl jsem žádnou společnost a ani jsem 
žádnou společnost mít nemohl. Snažili se ze všech sil, 
aby ke mně byli tak přátelští, jak jen to šlo, ale nebylo to 
prostě možné.


