Otázka: Kdo jste?
Odpověď: Kdokoliv, za koho mě považujete, protože to záleží jen na vás. Podíváte-li se na mě s naprostou prázdnotou,
budu jiný. Podíváte-li se na mě s určitými představami, vybarvím se podle nich;
budete-li ke mně přistupovat s předsudky,
budu zase jiný. Jsem jen zrcadlo a v něm
se odráží vaše vlastní tvář. Jedno rčení
praví, že podívá-li se do zrcadla opice,
nebude se z něj na ni dívat apoštol. Bude
se na ni dívat pouze opice.
Záleží tedy na způsobu, jakým se na mě
budete dívat. Já jsem se naprosto vytratil,
takže vám nemohu podsunout myšlenku,
kdo jsem. Nemám, co bych podsouval. Je
tu pouze nicota, zrcadlo. Nyní máte naprostou volnost.
Jestliže chcete opravdu vědět, kdo jsem,
musíte být stejně prázdní jako já. Pak
budou proti sobě stát dvě zrcadla, která
budou odrážet pouze prázdnotu. Budou
odrážet nekonečnou prázdnotu: dvě zrcadla stojící proti sobě. Máte-li však nějaké představy, pak ve mně tyto své vlastní
představy uvidíte.
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SEXUÁLNÍ GURU
Otázka: Psalo se o vás – a lidé o vás také tak
hovoří – jako o „guruovi volného sexu“*,
který věří v promiskuitní sex s divokými
skupinovými schůzkami a v ovládání mysli. Je to pravda?
Odpověď: Myslíte si, že by se za sex měly
vybírat poplatky? Neměl by být zdarma?
Mělo by se za něj platit?
Pro mě je sex prostý, krásný, přirozený úkaz.
Pokud spolu chtějí dvě osoby sdílet energii,
nemá do toho nikdo jiný zasahovat. A říkat
„volný sex“, „sex zdarma“… naznačuje, že
chcete, aby byl zbožím, aby se nakupoval
– ať už od prostitutky na jednu noc nebo
od manželky na celý život, ale musí se koupit a zaplatit.
Ano, věřím ve volný sex. Věřím, že sex je
přirozené právo každého člověka na sdílení,
na radost. Je zábavný. Není na něm nic vážného. Lidé, kteří o mně hovoří jako o učiteli
„volného sexu“, jsou skutečně k pláči. Jsou
to lidé s potlačovanou sexualitou.
Z rozhovoru s Kenem Kashiwaharou,
televize ABC, pořad
„Good Morning, America“
*V originále „free sex guru“. Výraz free znamená v angličtině volný, ale lze jej přeložit i slovem zdarma – pozn. překl.
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apsal jsem jednu knihu – nikoliv napsal, ale je to sbírka mých promluv
– jež se nazývá Od sexu k nadvědomí. Od té doby mi vyšly stovky dalších knih, ale
zdá se, jako by nikdo nečetl žádnou jinou – ne v Indii. Všichni přečetli Od sexu k nadvědomí. Všichni ji
také kritizují, všichni jsou proti ní. Neustále se proti
ní píší nějaké články, byly proti ní napsané i knihy
a ustavičně proti ní protestují mahátmové. Nezmiňují
se o žádné jiné knize, žádnou jinou knihu nezkoumají.
Chápete…? Jako bych napsal jen jednu knihu.
Lidi sužují bolestivé rány. A právě takovou ranou se stal sex, který potřebuje vyléčit.
Sexuální orgasmus vás podle mě dovede k prvnímu letmému setkání s meditací – protože mysl se
zastaví, čas se zastaví. Na těch několik málo okamžiků
neexistuje žádný čas a neexistuje žádná mysl, neboť
jste ponoření do naprostého ticha a blaženosti. Tvrdím
to – je to můj vědecký přístup k tomuto tématu, protože člověk neměl žádnou jinou možnost, jak zjistit,
jestli když vstoupíte do stavu blaženosti, opravdu neexistuje žádná mysl ani žádný čas. Kromě sexu neměla
mysl k dispozici jiný způsob, jak pochopit, že existuje
nějaká cesta, kterou se dostanete až za hranice mysli,
za hranice času. Byl to právě sex, jenž umožnil člověku zachytit první letmý záblesk meditativnosti. A mě
zavrhují po celém světě, protože říkám lidem pravdu.
Nikdo nepřišel s jiným nápadem, jak vysvětlit,
kde se vzala meditace. Nemůžete ji jen tak najít, když
půjdete po chodníku – leží tam, dojdete k ní a seberete
ji. Kde se vzala meditace?
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Po celém světě se o mně mluví, odsuzují mě jen
proto, že hovořím o tom, jak od sexu dojít k nadvědomí. Nikdo však nikdy nevysvětlil, proč mě zavrhují
– kvůli mé knize, která byla přeložená do čtyřiatřiceti
jazyků, prošla tuctem vydání a čtou ji všichni mniši!
Ať už se jedná o hinduisty, džainy, křesťany či buddhisty – mniši jsou pro tuto knihu nejlepšími zákazníky. Zde v Púně se před pár měsíci konala džinistická
konference a má sekretářka mě informovala: „Je to
zvláštní. Přicházejí sem džinističtí mniši a žádají pouze jednu jedinou knihu: Od sexu k nadvědomí. Pak ji
schovají pod oblečení a v tichosti vyjdou ven, aby je
nikdo neviděl.“
Ta kniha není o sexu, je o nadvědomí. Ale pro
člověka existuje pouze jediný způsob, jak zjistit, že
tu jsou nějaké dveře, že tu je nějaká cesta, po níž lze
dojít až za hranice našich myšlenek do věčného ticha:
sexuální orgasmus. Ačkoliv trvá jen krátce, je tento
okamžik věčný – všechno se zastaví. Zapomenete
na všechny své starosti, na veškeré napětí.
Říkám vám, že je možné dojít „od sexu k nadvědomí“, což ve vás vyvolává velkou radost – slyšíte ale
pouze „od sexu“ a už neslyšíte „k nadvědomí“.
To je přesně případ těch, kteří jsou proti mně,
i těch, kteří stojí za mnou – tentýž případ! Lidé se téměř
neliší; přátelé a nepřátelé nejsou nijak zvlášť odlišní.
Nechápou mě moji protivníci, což je pochopitelné. Ale
nechápou mě ani moji přívrženci; a na tom není vůbec
nic pochopitelného. Protivníkům lze odpustit, ale přívržencům nikoliv.
Tím, že jsem řekl, že sex je hloupý, jsem si vysloužil množství rozhořčených dotazů. Jedna z mých
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sannjásinek mi napsala: „Vy máte ale odvahu – říct,
že sex je hloupý!“ Musela se cítit dotčená. Chápu to:
když žijete určitým stylem, nechcete, aby se o něm
hovořilo jako o hloupém. Nikdo nechce být označován jako hloupý. Vás neznepokojuje otázka sexu, ale
váš život; je-li hloupý, ale přesto ho žijete, pak se chováte hloupě vy. To bolí. Ale já to musím říkat, i když
to bolí, protože je to jediný způsob, jak vás dovést
k uvědomění, že v životě existuje ještě něco víc, že
je v něm něco vyššího, něco většího, něco mnohem
blaženějšího, mnohem orgastičtějšího.
Sex je pouhým začátkem – nikoliv koncem.
Není nic špatného na tom, pokud jej vezmete právě
jako začátek. Pokud však na něm budete lpět, půjdou
věci špatným směrem.
Zkuste po milování sedět alespoň hodinu v zazenu a uvidíte, o čem hovořím. Pochopíte, co mám
na mysli, když tvrdím, že sex je hloupý. Po milování
se cíleně posaďte do zazenu a hodinu pozorujte, co se
to vlastně odehrálo. Byli jste pány dění, nebo pouhými
otroky? Pokud jste byli pány, pak sex hloupý není. Pokud jste však byli otroky, pak hloupý je – protože jeho
opakováním své otroctví jen zesilujete a prohlubujete,
přikrmujete je.
Pouze prostřednictvím meditace budete moci
pochopit, co vám říkám. Tuto otázku nelze rozhodnout na základě argumentů; lze to učinit pouze prostřednictvím vaší vlastní meditace, vašeho vlastního
pochopení, vašeho vlastního vědomí.
Nikdy jsem neučil „volnému sexu“. To, čemu
učím, je posvátnost sexu. Učím, že sex by neměl být
degradován z království lásky do sféry práva. V oka206

mžiku, kdy musíte milovat ženu, protože je vaší manželkou, a ne proto, že ji zkrátka milujete, se jedná
o prostituci, legalizovanou prostituci. Jsem proti prostituci, ať už legalizované či nelegalizované. Věřím
v lásku. Pokud se dva lidé milují, mohou spolu žít tak
dlouho, jak dlouho se budou milovat. Ve chvíli, kdy se
láska vytratí, by se měli s uznáním rozejít.
Nikdy jsem neučil ničemu, co by se týkalo volného sexu. Může za to idiotický indický bulvár, jenž
celou mou ﬁlozoﬁi spoutal do těchto dvou slov. Publikoval jsem čtyři sta knih a pouze jedna se týká sexu.
Nikdo se nezabývá třemi sty devadesáti devíti knihami; ale pouze jednou, která se týká sexu – a která navíc vůbec není v zájmu sexu. Je o tom, jak přeměnit
sexuální energii na energii duchovní. Je naprosto proti
sexu!
Novináři celou dobu dělají to, že lidi dezinformují a pak tuto dezinformaci odsuzují. Nikdy mě neukazovali ve spravedlivém světle; a navíc si nemyslím,
že Indie je tak neinteligentní. Země, jež stvořila ﬁlozoﬁi tantry; země, jež zbudovala takové chrámy, jaké
jsou v Khadžuráhu či Konáraku, nemůže být tak hloupá, aby nepochopila, co říkám. Khadžuráho to dokazuje. Veškerá tantrická literatura to dokazuje. A to se
jedná o jedinou zemi, kde existuje něco takového jako
tantra. Nikde jinde na celém světě se nepokusili transformovat sexuální energii do energie duchovní – a to
je přesně to, co jsem dělal. Novináři se však nezajímají o skutečnost; zajímají se o vytváření senzací.
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KULTOVNÍ VŮDCE
Otázka: To, co kolem vás vyrostlo, je novinami označováno za kult, za sektu. Je to
tak? A pokud ne, můžete vysvětlit, co to
je?
Odpověď: Je to jednoduše hnutí; ani kult,
ani sekta, ani náboženství, ale hnutí za meditaci, pokus vytvořit vědu o nitru. Je to věda
o vědomí. Stejně jako existuje věda pro objektivní svět, připravuje toto hnutí vědu pro
svět subjektivní.
Vědec studuje všechno a my hodláme studovat vědce.
Jinak by z toho byli vynecháni! Poznávají
všechno kromě sebe samých. A to by byla
věčná škoda. Albert Einstein toho věděl o fyzice tolik, že to na celém světě chápe pouze
dvanáct dalších lidí, ale o sobě nevěděl naprosto nic. To je velmi zlá situace.
Mým dílem je tedy hnutí, které nemá vytvořit náboženství, ale zbožnost. Zbožnost
vnímám jako vlastnost – ne jako členství
v nějaké organizaci, ale jako vnitřní prožitek svého vlastního bytí.
Z rozhovoru s Channel 5,
italskou soukromou televizní společností
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řirozeně že máte vymyté mozky. Používám pračku se sušičkou, nejsem staromódní. A samozřejmě že jste závislí. Kdo
není? Závislost není vždy jen špatná. Jste-li závislí
na kráse, na poezii, na dramatu, na sochařství, na malířství, nikdo vám neříká, abyste se své závislosti zbavili. Závislosti je třeba se zbavit pouze tehdy, pokud
vás přivádí do stavu nevědomí. Alkoholikům tvrdí, že
se mají své závislosti zbavit, ale mé učení zde se týká
vědomí – jak stále více prohlubovat svou závislost
na něm.
Co je špatného na tom, když má člověk vymytý
mozek? Myjte si ho každý den, udržujte si ho v čistotě. Máte rádi šváby? Když vymývám lidem mozky,
nacházím šváby. Švábi jsou velmi zvláštní živočichové. Vědci zjistili, že všude, kde se vyskytuje člověk,
vyskytují se i švábi, a všude, kde jsou švábi, je i člověk. Jsou vždy spolu, jsou to nejstarší společníci.
Co máte v mozku? Jeho dokonalé umytí vám jen
prospěje. Lidé však této činnosti přisoudili nesprávný
obsah; ti nesprávní lidé.
Křesťané se bojí, že by jim mohl někdo vymýt
mozek, protože pak už by nebyli křesťani. Hinduisté
se bojí, protože takoví lidé by už nebyli hinduisti. Mohamedáni se bojí, komunisté se bojí. Všichni se bojí
vymývání mozků.
Já jsem však jeho bezvýhradným zastáncem.
Jedno staré přísloví praví: „Čistota je hned
po Bohu.“*
*Ekvivalent tohoto přísloví v češtině zní „čistota půl zdraví“ anebo
„čistota půl života“. Protože je však pro další kontext nezbytné slovo Bůh, zachovala jsem doslovný překlad – pozn. překl.
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Žádný Bůh však není, a proto nám zůstává jen
čistota. Čistota je Bůh.
Já z vymývání mozků strach nemám, protože
vám do mysli nenasazuji šváby. Dávám vám příležitost prožít čistou mysl, a jakmile zjistíte, jaké to je,
nikdy už nikomu nedovolíte, aby vám do ní sypal odpadky a smetí. Takoví lidé jsou totiž zločinci.
Vymývání mozků není zločin – protože kdo
je ušpinil? Zločin je, když je plníte špínou, ale přitom jako toalety vás využívají všechna náboženství
i všichni političtí vůdci celého světa. Vymývaní mozků přitom odsoudili zrovna tito oškliví chlapíci; jinak
na něm totiž nic špatného není.
Jsem vymývač mozků.
A ti, kdo za mnou přicházejí, by měli přicházet
s jasnou představou, že před nimi stojí člověk, který
jim bude vymývat mozek, který bude jejich mysl zbavovat všemožných švábů. Hinduisté, mohamedáni,
křesťané – ti všichni jsou proti mně z jednoho prostého důvodu: neustále vám do hlav nasazují šváby, zatímco já vám je neustále čistím.
Jedná se pouze o moderní náboženské praní.
Snažím se o to, abych vám z myslí odstranil
všechny tradice, vžité názory, pověry a přesvědčení,
abyste mohli dosáhnout stavu čisté mysli, nejvyššího
ticha, kdy se nepohne ani jediná myšlenka – a na jezeře vašeho vědomí se nezčeří ani jediná vlnka.
Celou práci však musíte vykonat vy sami. Neříkám vám: „Následujte mě, jsem váš spasitel a zachráním vás.“ To všechno je nesmysl. Zachránit vás
nemůže nikdo jiný kromě vás samých. Duchovní
nezávislost je jediná nezávislost, jež stojí za to, aby
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se jí říkalo nezávislost. Všechny ostatní nezávislosti
– politická či ekonomická – jsou nevalné, povrchní.
Ta skutečná, nefalšovaná nezávislost spočívá v tom,
že nejste na nikom závislí při svém vnitřním růstu.
Lidé, kteří za mnou přicházejí, jsou stále nezávislejší, jsou stále více a více sami sebou. Proto mě
milují. Nedělám z nich dav, dělám z nich naprosté
individuality. Dokonce jim nepředkládám ani žádné
ideologie, jimiž by se měli řídit, žádná učení, jimiž
by se měli řídit – pouze se s nimi dělím o svou zkušenost. Na základě této zkušenosti pak oni musí najít
své vlastní učení.
Toto není společnost jakéhosi Mistra a jeho žáků,
toto je společnost Mistra a potenciálních Mistrů.
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