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5. KAPITOLA

Láska a svoboda

To, co posiluje jedince a to, co posiluje skupino-
vou kulturu, je často zcela přirozeně v rozporu.

V důsledku současného odmítání dogmatického, na hie- 
rarchii založeného náboženského učení vzniká sociálně-spi-
rituální propast. Lidé již nejsou ochotní nechat si diktovat 
vnějšími autoritami, čemu mají věřit, a snaží se sami nalézt 
spojení s Bohem a smysl svého života. Takové hledání může 
být pro některé jedince osvobozující a plodné, avšak pro ně-
koho, kdo má větší potřebu společenských kontaktů a řádu, 
může být matoucí a emocionálně vyčerpávající. Proto není 
divu, že se najdou bývalí příslušníci hnutí Nového věku (New 
Age), kteří se „vzpamatovali“ a vrátili do konzervativní, či 
dokonce fundamentalistické církve, jež lidem nabízí stabilní 
komunitu a pocit jistoty.

Významným přínosem New Age je svoboda, s níž se 
dnešní člověk vydává na průzkum mnoha různorodých pří-
stupů ke spiritualitě, takže si může vytvořit vlastní eklektickou 
a tvořivou syntézu myšlenek. Tato svoboda lidi zplnomocňuje 
klást otázky a hledat na ně vlastní odpovědi. Avšak duchovní 
směry, jež kladou důraz na individuální hledání a podpo-
rují rozmanitost, často postrádají společenskou a emocio- 
nální soudržnost, již lze najít v tradičnějších náboženských 
komunitách, kde se jedinec musí přizpůsobit skupinovým 
normám.

Mnozí lidé tento fakt vnímají jako nutnost jednoznačné 
volby mezi svobodou a stádovitou příslušností. Čím víc svo-
body člověk potřebuje, tím má menší šanci, že najde komu-
nitu, do níž bez problémů zapadne. To, co posiluje jedince  
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a to, co posiluje skupinovou kulturu je často zcela přirozeně 
v rozporu.

Slabinou hnutí New Age je nedostatek duchovní hloub-
ky a emocionální soudržnosti. Záplava svépomocných knih, 
kurzů a přednášek je důsledkem obrovského zájmu o nedog-
matické, neautoritářské přístupy ke spiritualitě. Horečnatý 
zájem o tyto nové přístupy však bohužel vede k nadšeně pro-
pagovaným povrchním metodám, jež slibují převratné zážit-
ky, aniž by je opravdu poskytovaly. 

Nevýhodou systému New Age je mentalita „rychlé ná-
pravy“, jež naznačuje, že odpověď na všechny problémy je 
někde mimo vás. Pokud nefunguje jedna metoda, vždycky si 
můžete najít jinou, která fungovat bude. Když se vám přímo 
násilně vnucuje tisíc různých pohledů na pravdu, je těžké vy-
brat si jednu a té se potom držet. Zdá se, že v této oblasti pře- 
vládá povrchnost a diletantismus.

Ne každý, kdo se vydá na cestu hledání vlastní síly, do-
káže bez nesnází proplout trhem s duchovností a vybírat si 
a vylučovat do té doby, než dospěje k uspokojivé eklektické 
syntéze metod a praktik, jež ho přivedou k zážitku vnitřní-
ho probuzení. Někteří lidé sice této svobody skutečně využijí  
k získání cenných zkušeností, avšak v této době rychlé spiri-
tuality je víc obětí než úspěšných případů.

Zmatek, protichůdné názory, závislost na knihách, kur-
zech a stále nových příslibech štěstí vedou k duchovnímu 
vakuu nebo do slepé uličky. Mnozí obhájci New Age nevědí, 
čemu vlastně věří či kam se mají obrátit. Mnozí z nich nikde 
nenašli láskyplnou komunitu. Někteří žijí sobecký, nevyrov-
naný život, jež nevede k hlubšímu vhledu nebo soucitu.

Křídla, která tato generace dostala, už začínají být una-
vená. Mnozí její příslušníci mají už polovinu života za sebou, 
a tudíž potřebu usadit se a zapustit kořeny. Vyvstává potřeba 
přátelství, trvalých hodnot a víry, která se umí smysluplně 
vypořádat s bolestí a utrpením minulosti.
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Svobodná a láskyplná komunita
Opravdová láska nechce spoutávat, ovládat nebo 
zotročovat, ale osvobozovat, posilovat a umožňo-
vat druhým, aby dospěli ke své vlastní pravdě.
Dnes je pro lidi velkou výzvou vytvořit společenství, jež 

by nebylo založeno na dogmatech a vnějších autoritách, ale 
na vzájemné rovnosti a hlubokém respektu vůči zkušenos-
tem každého jedince. Otázka zní: Jak přijímáte a oceňujete 
rozdíly mezi vámi, aniž byste přicházeli o citová pouta a sou-
držnost? Jak můžete prožívat svobodu i lásku zároveň?

Jelikož většina forem lásky má sklon k podmíněnosti, 
lidé milují, jen pokud se jim zdá, že s nimi druzí souhlasí. 
Milovat někoho, kdo s vámi nesouhlasí, je velmi zřídkavé. 
Cítit emocionální spojení s někým, kdo má za sebou výrazně 
odlišné zkušenosti, je nezvyklé.

Jenomže opravdová láska je bezpodmínečná. Vyžaduje, 
abyste se dívali pod povrch, abyste byli hluboce přesvědčení, 
že všichni lidé v sobě mají Božskou jiskru, a podle toho je 
také vnímali.

Opravdová láska nechce spoutávat, ovládat nebo zot-
ročovat, ale osvobozovat, posilovat a umožňovat druhým, 
aby dospěli ke své vlastní pravdě. Jenomže jaká církev nebo 
chrám si dává takový cíl? Jaké náboženství dává svým čle-
nům volnost k seberealizaci ve jménu lásky?

Který kostel miluje a přijímá úplně každého? Jaká spo-
lečnost oslovuje ty, kteří žijí na okraji, a neustále je zve zpátky 
k sobě? Jaké společenství lidí se odhodlaně snaží překonávat 
svůj strach a učit se milovat své nepřátele?

Když jsem chtěl, abyste vybudovali církev, cožpak jsem 
nechtěl právě toto? Cožpak jsem nechtěl komunitu, která by 
uznávala přítomnost Krista ve všech lidských bytostech, ko-
munitu, kde by nikdo nebyl vyloučený nebo vyhnaný? Co je 
to spása, ptám se vás, pokud ji nenabízíte každému, nezávisle 
na jeho vzhledu nebo víře?
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Láska váš žádá, abyste dávali a přijímali svobodu. Žádá 
vás, abyste druhé povzbuzovali a posilovali.

V lásce nikdy nejsou žádné záruky. Pokud vám jde o sou-
hlas nebo příznivou odezvu, nemůžete milovat svobodně. Ale 
jestliže láska není svobodná, pak to není láska. Je to smlou- 
vání, sjednávání, obchod.

Možná už začínáte chápat, co by dokázala udělat pro 
váš svět taková církev, po jaké jsem volal já. Nikomu by se 
v ní netvrdilo, že se mýlí, ale každý by byl povzbuzovaný, 
aby sám zjistil, co je pro něj správné. Podporovala by se v ní 
láska a světlo, jež přebývají v každé lidské bytosti, a této lásce 
a světlu by se důvěřovalo. Taková církev by nepodporovala 
svět rozdělený na bohaté a chudé, na ty, kteří mají a ty, kteří 
nemají, ale vytvořila by svět, v němž má každý dost a nebojí 
se dělit o to, co má.

Církev a společnost založená v mém jménu by žila pod-
le principů, jimž jsem učil a jimž stále učím. Všem by svo-
bodně rozdávala lásku a podporu. Nikoho by neodsuzovala 
a nevylučovala. Nebyla by defenzivní, chamtivá nebo pyšná, 
ale velkorysá a pokorná, s otevřenou myslí.

Takové vlastnosti má každý jeden z vás. Musíte je jen 
rozvíjet. Neexistuje jediný člověk, který by nedokázal bez-
podmínečně milovat. Avšak musíte se k tomu povzbuzovat. 
Má církev je církev povzbuzení. Vyzývá vás, abyste realizo-
vali nejvyšší pravdu o sobě i o svých bratrech a sestrách.

Ctít si otce a matku
Vyzývám vás, abyste přijali každého, kdo před vás 
předstoupí jako Boží dítě.
 Pokud se řídíte mým učením, pak jistě víte, že vás vy-

zývám, abyste se stali ztělesněním bezpodmínečné lásky, ne-
souzení a soucitu. Vyzývám vás, abyste přijali každého, kdo 
před vás předstoupí jako Boží dítě, jež není o nic méně do-
konalé než vy nebo já. Vyzývám vás, abyste dávali každému 
stejnou lásku a svobodu, jakou dal Bůh vám. Vyzývám vás, 
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abyste milovali a poskytovali svobodu, pečovali a posilovali, 
utěšovali a inspirovali.

Láska je mírumilovná, ale ne statická. Je dynamická, ale 
ne násilná nebo ovládající. Dává vám dar, který potřebuje-
te přijmout, a přijímá dar, který potřebujete dát. Je zároveň 
ženská/přijímající i mužská/aktivní.

Pokud se chcete stát nástrojem lásky, musíte umět dávat 
i přijímat, vést i následovat, mluvit i naslouchat, konat i zdr-
žet se konání. Akceptujete-li polaritu svých prožitků, jestliže 
je zpracováváte a uvědomujete si svoji celistvost, láska přiro-
zeně plyne k vám i od vás.

Jste děti Otce i Matky, stejně jako já. Jestliže jste muž, 
musíte napodobovat otce a přijmout vlastnosti matky. Jest-
liže jste žena, musíte napodobovat matku a přijmout vlast-
nosti otce. Bůh není ani muž, ani žena, ale obojí, a stejně tak 
i vy jste spojením mužských i ženských vlastností v rámci 
konkrétního těla/mysli. 

V mém učení mají ženy rovnoprávné postavení. Vždyc-
ky je měly a vždycky je mít budou. Ti, kdo odpírali ženám 
právoplatné postavení v mé církvi, překrucovali mé učení.

Gayové a lesbičky, černoši, Asiati, Hispánci, znovuzro-
zení křesťané, fundamentalisté, buddhisté, židé, dokonce  
i právníci a politici – všichni mají místo v společenství víry. 
Každý je vítaný. Nikdo by neměl být vyloučený. A každý, kdo 
se zapojuje do činnosti komunity, by měl mít také příležitost 
sloužit na nějaké vedoucí pozici.

Mé učení nebylo nikdy založené na exkluzivitě nebo hie- 
rarchii. To vy jste uvalili své předsudky a soudy na čistou 
pravdu, jíž jsem učil. To vy jste z domu modlitby udělali žalář 
strachu a viny. Přátelé, mýlíte se.

Avšak není pozdě poučit se ze svých chyb. Čiňte pokání 
ze svých bezcitných činů a slov. Odškodněte toho, koho jste 
zranili nebo nespravedlivě odsoudili. Vaše chyby vás neodsu-
zují, pokud na nich netrváte. Zbavte se jich. Můžete růst. Mů-
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žete se změnit. Můžete být moudřejší, než jste byli dosud. Mů-
žete přestat hlásat strach a začít mluvit o odpuštění a lásce.

Ještě nikdy nebylo žádné lodi odepřeno nalézt útočiš-
tě v přístavu odpuštění. Bez ohledu na to, co jste řekli nebo 
udělali, já vás doma vítám s otevřenou náručí. Jediné, co je 
třeba udělat, je přiznat si své chyby a být ochotný vzdát se 
jich. Minulost vás nemůže odsoudit, pokud jste ochotní ote-
vřít své srdce a mysl hned tady a teď.

Žít duchovní život
Duchovně probuzený člověk ví, že odpovědí na ja-
kýkoli problém je láska.
Spiritualita a náboženství není nutně to samé. Nábo-

ženství je vnější forma, spiritualita je vnitřní obsah. Nábo-
ženství je slupka, spiritualita je jádro. Náboženství je soubor 
přesvědčení, spiritualita je sled prožitků.

Můžete být duchovně založení a nechodit do kostela 
nebo chrámu. Můžete svoji duchovnost nacházet v důvěr-
ném sdílení s jinými lidmi, ve spojení s přírodou, v tom, že 
někomu sloužíte. Duchovní zážitek je něco, co uvolňuje mysl 
a pozvedá srdce. Meditace, procházka po lese či po pláži, dr-
žet v náručí dítěte nebo dívat se do očí tomu, koho miluje-
te – to všechno jsou duchovní zážitky. Máte-li v srdci lásku  
a přijetí, projevujete svou duchovní stránku a také vidíte du-
chovní stránku ostatních.

Být duchovní znamená dívat se na sebe i na druhé bez 
soudů. Nedívat se jen očima, ale hlavně srdcem. Být duchov-
ní znamená přijímat a oceňovat to, co je, namísto toho, abys-
te na tom nacházeli chyby a chtěli něco jiného.

Duchovní člověk vidí všude krásu, dokonce i v utrpe-
ní. Vždycky když srdce pocítí hluboké dojetí, je v tom krása. 
Vždycky když se lidé v životě poučí a nechají být minulost, je 
v tom krása. Krása je v dešti a v mracích, a krása je i ve slunci. 
Krása je v samotě i v intimitě, ve smíchu i v slzách. Kamkoli, 
kam se obrátíte, na vás čeká krása.


