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inlelegerea rddfrcinilor sclaviei

Pentru a fi in totaiitate liber, omul trebuie sH fie complet

congtient, fiindcd sclavia noastrA este inr5dAcinatl in
incongtientul nostru; nu vine din afard. Nimeni nu te
poate face sd nu fii liber. Pogi fi distrus, dar libertatea nu

ti se poate lua dec0t daci tu o dai. intr-o analizd de bazd,

tocmai dorin{a ta de a nu fi liber te face si nu ai libertate.

Dorinla ta de a fi dependent, dorinfa ta de a scdpa de

responsabilitatea de a fi tu insuti este cea care te face

sd nu fii liber.

in momentul in care cineva igi asuml responsabilita-

tea pentru sine... $i amintili-v5 cd nu este totul numai
roze, sunt Ei spini; nu este totul dulce, sunt gi multe
momente amare. Dulcele este mereu echilibrat de amar,

mereu vin ln aceeagi proportie. Trandafirii sunt echili-
brati de spini, zilele de nopti, verile de ierni. Viata pds-

treazd un echilibru intre polurile opuse. Deci cine este

gata sb accepte responsabilitatea de a fi el insugi, cu toate

frumusefile, amdrdciunile, bucuriile gi agoniile, poate fi
liber. Doar o asemenea persoand poate fi liber6..,
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Trdiegte viala in toati agonia gi tot extazul s5u * amAn-
doud sunt ale tale. $i adu-fi aminte mereu: extazul nu
poate trdi fir5 agonie, viatra nu poate trdi fdrd moarte gi
bucuria nu poate exista fIrH tristele. Aga sunt lucrurile -
nimic nu se poate face ln privinga acestui lucru. Este
natura, Tao insugi al lucrurilor.

Accepti responsabilitatea de a fi tu insuli, aga cum
eFti, cu tot ceea ce este bun qi cu tot ceea ce este r[u, cu
tot ceea ce este frumos gi cu tot ceea ce nu este frumos,
in aceastd acceptare are loc o transcendenld, gi omul
devine liber.

Societatea gi libertatea individului

- un interviu -
Regulile sociale par sd fie o nevoie de bazd a fiin[elor uma-
ne. .!i totusi, nici o societate nu s cljutat vreodatd un om
sd se rcalizeze. Poli sd-mi explici, te rog, ce tip de relalie
existdintre indivizi si societate Ei cum se pot aluta unul
pe celdlalt sd evolueze?

Este o intrebare foarte complexi, dar totodati funda-
mentald. Din toatd Firea, doar omul are nevoie de reguli.
Nici un alt animal nu are nevoie de acestea.

Primul lucru care trebuie in{eles este ci existd ceva
artificial in reguli. Motivul pentru care omul are nevoie
de ele este cf, a llsat in urmd statutul de animal, dar nu
a devenit nici om; este in oscilagie. De aceea este nevoie
de toate regulile. Dacd era animal, nu mai era nevoie. Ani-
malele trliesc perfect fird nici o reguli, constitufie,legi

gi tribunale. Dacd omul va deve-

ni cu adevdrat uman - nu doar
cu numele, ci gi in realitate -,
nu va mai avea nevoie de reguli.

Foarte putini oameni au rea-

lizat asta pAnd acum. De exem*
plu, pentru oameni ca Socrate,

Z arathustra, Bodhidharma, nu
este nevoie de reguli. Sunt in-
deajuns de conEtienli incAt sS

nu facf, riu nimdnui. Nu este

nevoie de nici o lege, de nici o
constitu(ie. Dacb toatA societa-

Libertatea

Dacd omul va

deveni cu adevirat
uman - nu doar
cu numele, ci qi

in realitate -, nu
va mai avea nevoie

de reguli. Foarte
putini oameni
au realizat asta

pAnd acum.

tea va evolua astfel incAt sH devini intr-adevdr umand,
va fi dragoste, dar nu va fi lege. Problema este cd omul a

avut nevoie de reguli,legi, guvern, tribunale, armate, poli-

fie, pentru cH a pierdut comportamentul natural al unui
animal gi incf, nu a oblinut un nou statut firesc. Este doar
lntre. Nu este nicdieri, este un haos. Pentru a controla
acel haos, toate aceste lucruri sunt necesare.

Problema devine mai complexf,, deoarece fortele ce au

evoluat pentru a controla omul - religii, state, tribunale -
au crescut in putere. A trebuit si li se dea putere; altfel
cum ar fi putut controla oamenii? Astfel, am cdzut
lntr-un fel de sclavie proprie. Acum, ce aceste institu{ii
au devenit puternice, ele nu vor si igi piardd interesele.
Nu vor ca omul sd evolueze.

intrebi cum omul pi societatea, individul Ei societatea
pot evolua. Nu inlelegi deloc problema. Dacd individul
evolueazd, societatea se dizolv6. Societatea existd doar
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pentru c[ individu]ui nu ii este permis sd evolueze. Toate

aceste puteri au controlat omul timp de secole intregi Ei

s-au bucurat de puterea lor Ei de prestigiul lor. Nu sunt
preg[tite sd lase omul sd evolueze, sd-l lase s[ creascd
pAnA la un punct in care ele gi alte institufii ar deveni
inutile. Sunt multe situalii care te vor ajuta sd infelegi.

S-a intAmplat in China, acum douizeci gi cinci de

secole...

Lao Tzu a devenit foarte faimos, uninfelept,gi a fost,

fd,rdindaiald, unul din cei maiinlelepli oameni care

au existat vreodatd. Impdratul Chinei I'a rugat
foarte umil sd devrnd qeful Curgii sale Supreme,

deoarece nimeni nu putea sd ghideze legile {drii mai
bine decfu el. Aincercot sd il convingd peimpfuat:

- Nu sunt omul poffivit.
Dar impdratul a insistat, iar Lao Tzu o spus;

- Dacd nu md asculgi... Doar o zt Ia Curte, pi vei fi
convins cd nu sunt omul pot{ivit, fiindcd sistenrul
este We$iL Din umilitate nu am spus adevdrul. Ort
eu pot exista, ori legile tale Ei ordinea Fi societatea ta
pot exista. Deci, hai sdincercdm...

in prima zi, a fast adus Ia tribunal un hol care

furase aproape jumdtate din bogdEiile celui mai
instdrit om din capitald, Lao Tzu a ascultat cazul qi

apoi a spus cd hoEul qi bogatul trebuie sd fie t/imifi
amdndoi c Aft q as e luni I a inchiso ar e. B o g atul a sp us;

- Ce spui? Eu sunt victima, eu am fost jefuit - ce

fel de justigie este asta, cd md condamnagi lainchi-
soare pentru acelaqi tlmp ca qi pe hoE?

Libertatea

Lao Tzu a rdspuns:

- Sunt cu siguran(d nedrept faEd de hog. Tu ar
trebui sd stai mai multtnchis, fiindcd ai strlns aEa

de mulgi bani pentru tine insuli, ai lipsit de bani aqa

de mulgi oameni. Pentru ce? Ldcomia ta creeazd

aceEtiho;i. Egti responsabil. Prima crimd este a ta.
Lagica lui Lao Tzu este foarte clard. Dacd sunt

prea mulEi sdraci qi doar putini bagali, nu poli sd

opreqti hogii, nu poli opri furturile. Singurul mod in
care le poli opri este sd ai o societatein care fiecare
are destui bani pentru a-qt indeplini nevoile qi nimeni
nu acumuleazd banii inutil, daar din ldcomie.

Bogatul o spusi

- inainte sd md inchidefi, vreau sd vorbesc cu

impdratul,fiindcd acest lucru nu este conform Con*

stitutiei; nu este canform legii fdrii.
- Aceasta este gre$esla Constituliei qi a legii gdrii.

Nu sunt responsabil de ea. Du-te Eivorbeqte cuimpd-
ratul, a spus Lao Tzu.

Bogatul s-a dus la\mpdrat gi i-a spus:

- Ascultd, acest om trebuie dat imediat afard din

funcEie; este periculos. Astdzi euvoi fiinchis, mAine
tu vei fi inchis. Dacd vrei sd te salvezi, acest om tre-
buie sd fie dat afard; este extraordinar de periculos.

$i foarte ra[ional. Ceea ce spune este adevdrat, pot
inlelege - dar ne va distruge!

imp dr atul a inleles perfect:

- Dacd acest bogat este un criminal, atunci eu

sunt cel mai mare criminal din lard. Lao Tzu nu va

ezita sd mdtnchidd!
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Lao Tzu a fost dat imediat afard. El a spus:

- Am incercat sd if i spun inainte; tu imi irose;f i

timpul inutil.li-am spus cd nu sunt omul potrivit.
Realitatea este cd societatea ta, Iegisla[ia ta qi Con-

stituf ia ta nu sunt corecte. iEi ftebuie oameni inco'
recli pentru a conduce acest sistem incorect.

Problema este cd forlele pe care le-am creat pentru ca

omul sd nu decadd in haos sunt acum aEa de puternice,

incdt nu vor s5 te lase liber sd cre$ti - pentru cd, dacd eEti

capabil s5 creqti, si devii un individ, con$tient gi alert,
atunci nu va mai fi nevoie de toate aceste persoane. Tofi
igi vor pierde slujbele, gi odatd cu ele - prestigiul, puterea,

gefia, preo{ia, papalitatea, totul va dispdrea. Deci acum

cei de care la inceput era nevoie, pentru proteclie, s-au

transformat acum in dugmanii omenirii,
Sfatul meu nu este sd luptHm impotriva acestor

oameni, deoarece ei sunt puternici, au armate, bani, au

totul. Nu te poli lupta cu ei, vei fi distrus. Singura cale de

iegire din aceastd mizerie este sA incepi sd-qi dezvolti con-

gtiin[a, singur, in linigte, lucru pe care nu i] vor impiedica

ei cu nici o putere. De fapt, ei nici nu pot qti ce se petrece

in interiorul tdu.

i1i ofer alchimia transformdrii interioare. Schimbd
fiinta din interiorul tdu. $i in momentul in care vei fi
transformat complet, schimbat, te vei vedea imediat
afarf din inchisoare, nu vei mai fi sclav. Erai sclav din
cauza haosului t5u.

S-a intdmplat in timpul Revolutiei Ruse...

in ziua inceperii revolu[iei, o femeie a inceput sd mear'
gd pe mijlocul strdzilar Moscovei. PoliEistul fl spusi

Libertatea

- AIU este Ie g al. N u p ott sd mer gi p e m$Io cul str dzii,

- Acum suntem liberi, a rdspuns femeia.

Chiar dacA egti liber, va trebui sd urmezi regulile traficu-
lui; altfel traficul va deveni imposibil. Dacd maqinile Ei

oamenii vor rnerge pe unde vor, vor vira pe unde vor, nu
vor lua in seamd semafoarele, vor avea loc accidente,

oameni vor muri. Acest lucru va aduce armata, pentru a

aplica legea mersului pe jos - pe stdnga sau pe dreapta,

oricare dintre pdrti este aleasd de tara ta, dar nimeni nu
are voie sA meargd pe mijloc. Atunci, cu pistolul la tAmpld,

va trebui si urmezi aceste reguli. imi voi aminti mereu

de acea femeie;este emblematicd.
Libertatea nu inseamnd haos. Libertatea inseamnd

rnai mult1 responsabilitate, aEa de multd, incAt nimeni
nu trebuie si intervind in viata ta. A;a incAt sd fii llsat
singur, fhrA a trebui ca guvernul, politia sd intervin5, ca

legea sd mai aibd de a face cu tine - egti pur Ei simplu in
;rfara sferei lor.

Acesta este sfatul meu - dacf, vrei cu adevflrat sd

lransformi omenirea, fiecare individ trebuie str creascH

cle unul singur. $i, de fapt, nu este nevoie de mullime pen-

t ru a creste.

Cre$terea seamdnf, oarecum cu dezvoltarea unui copil
in pantecele mamei sale. Nu este nevoie de mullime;
rnama trebuie doar sd aibd grijl. Un nou om trebuie sd se

nasc5 in tine. Trebuie s[ devii pAntecele unui nou om.

Nimeni nu va veni sh afle despre asta, gi este mai bine ca

rrimeni sd nu Etie. Vei continua si ili faci lucrurile obig-

nuite, sd trfiegti in lumea ta obignuitH, fiind simplu
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$i comun * nu se devii revolufionar, reacti.onar, punkist
sau skinhead. Lucrul acesta nu te va ajuta. Este puri
prostie. ingeleg cd o faci din frustrare, dar este oricum
ceva nebunesc. Societatea este nebund gi, din frustrare,
tu devii nebun? Societdlii nu ii este fricd de acegti oameni;

societatea se teme doar de oamenii care pot deveni aEa

de centragi, aga de congtienli, incAt legile nu mai au nici
un rol in vieqile ior. Fac mereu bine. Sunt mai presus de

influenlele aEa-ziselor interese suspuse.

Dacd indiviztlvor cre$te, societatea se va micgora. Felul

in care cuno$teau societatea - cu guvern, cu armatf,, cu

tribunale, cu polili;ti, cu pugcdrii-, aceastb societate se va

micgora. Sigur, pentru cl sunt foarte multe fiinle umane,

vor ap5rea noi forme de colectivitate. Nu Ie voi numi,,soci-
etate", doar pentru a md feri de confuzia dintre cuvinte.
Numesc acest nou colectiv,,comun5". Acest cuvAnt este

semnificativ:inseamnf, un loc in care oamenii nu doar

trdiesc impreun5, ci sunt in profund5 comuniune.
Sd trdieEti impreund este un lucru, noi il facem: in fie-

care oraE, in fiecare localitate, mii de oameni trdiesc impre-
und - dar ce coeziune este acolo? Oamenii nu iqi cunosc

nici mdcar vecinii. Trdiesc in acelaEi zgArie-nori, mii de

oameni, gi nici nu ajung si cunoascd faptul c[ trAiesc in
aceeagi casd. Nu este coeziune, fiindci nu este comuniune.

Este pur gi simplu o mullime, nu o comunitate. Deci aq dori

sf, iniocuiesc cuvAntul societate cu termenul comund.

Societatea a existat pe anumite principii de bazd. Va

trebui sd Ie inldturi, altfel societatea nu va dispdrea. Prima
gi cea mai importantd unitate din societate este fami-
lia: dacd familia rdmAne aEa cum este, atunci societatea

Libertatea

nu va putea dispirea, biserica nu va putea dispdrea; qi

atunci religiile nu vor putea dispdrea. Nu vom putea crea

o singurS lume, o singurd omenire.
Familia este psihologic depdgitd. Nu cd ar fi existat

dintotdeauna; era un timp in care nu existau familii,
oamenii trdiau in triburi. Familia a luat na$tere datoritd
propriet[tii private. Erau oameni puternici, care au reugit
sf aibd mai multd proprietate decAt oricine altcineva, gi

au vrut si fie datd copiilor lor. PdnS atunci, nici nu se

pomenea de familie. Bdrbatii gi femeile se intdlneau din
dragoste;nu exista c[shtorie gi nici familie. Dar odatd cu

aparilia proprietdtii, bdrbatul a devenit foarte posesiv

cu femeia. A ficut femeia parte din proprietatea sa.

in limbile indiene, femeia chiar este numitd ,,proprie-
tate". in China, femeia era proprietate,in aga mdsurdincAt,
chiar dacd bdrbatul o omora, nu exista nici o lege impo-
triva acestui iucru. Nu era nici o crimi * e;ti perfect liber
sI iti distrugi proprietatea. Potl sa iti arzi mobila, casa...

nu este o fdrddelege, este casa ta. i1i poli ucide nevasta...

Odati cu proprietatea privat6, femeia a devenit gi ea

proprietate, Ei orice strategie era folositS astfel incAt bir-
batul sfi fie sigur cd copilul ce s-a ndscut din solia sa era

cu adevdrat al lui.
Este o problemi serioasd: tatil nu poate fi niciodat6

absolut sigur;doar mama qtie. Dar tatdl a creat tot felul
de bariere impotriva migcfrii femeii, astfel incAt ea si nu
aibd contact cu nici un alt birbat. Toate posibilitdlile pi

upile erau inchise,
Nu este o coincidentH cd doar femeile bdtrAne merg la

biserici qi temple, fiindc[, timp de secole, era singurul loc
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in care Ie era permis sh meargd, Etiindu-se foarte bine

cf, biserica protejeazd familia. Biserica gtie foarte bine cd,

odatd ce familia dispare, ea dispare. $i biserica este, desi-

gur, ultimul loc in care se poate consuma o aventurfl
romanticf,. Au fost foarte precauti. $i preotul trebuie sd

fie celibatar - acestea sunt garanliile -, preotul este celi
batar, este impotriva sexului, impotriva femeilor in dife-

rite religii, in diferite feluri.
Cdlugdrul jainist nu are voie si atingi o femeie; de

fapt, femeia nu are voie s5 se apropie Ia mai mult de doi

metri gi jumState de chlugdrul jainist. Cdlug5rul budist
nu are voie sd atingd o femeie. Acestea sunt religii care nu

le permit femeilor sd pdtrundd in l[cagurile lor sfinte sau

au pereli despdrlitori pentru a le separa. Bdrbagii ocupi
principala parte a templului sau moscheii, femeiie au un

col! mic, separat. Birbalii nu pot nici mdcar si le vadd;

sd le intAlneasc{ este imposibil.
Multe religii, ca islamismul, au acoperit felele femei-

lor lor. Femeile mahomedane au feqele palide, deoarece

nu le-au fost expuse deloc la soare. Fe{e}e lor sunt aco-

perite, corpurile ie sunt ascunse in toate felurile posibile.

Femeia nu trebuie s[ fie educat5, pentru cd educali.a le

oferl tot felul de gAnduri ciudate. Oameniiincep sd gAn-

deascS, sd se certe...

Femeii nu ii era permis sl aibI o carierd plititd, fiindcd

aceasta inseamnd independen![. Deci era intru totul
ingr1ditd doar pentru un simplu motiv: ca birbatul sd fie

sigur ctr poartd in pdntece fiul sdu. Cei care erau cu ade-

virat puternici, de exemplu regii, ii castrau pe servitorii
de sex masculin, pentru cd acegtia se miEcau in palat,

Libertatea

lucrdnd gi servindu-i pe ceilalfi. Trebuia sA fie castra{i;
aitfei, exista un pericol... $i era pericol, pentru cd fiecare
impdrat avea sute de neveste, multe dintre ele pe care nu
le vedea niciodatd. Normal, ele se puteau indrdgosti de

oricine. Dar numai bdrbatrii castrati aveau dreptul s5

intre in palat, deci chiar dacd femeile se indrdgosteau, nu
puteau avea copii. Aceasta era ideea de bazd.

Familia trebuie sd dispard gi sd facd loc comunei.
O comund inseamnd cd am pus la comun toti banii, toati
energia, totul intr-un singur loc, care va avea grija de

toatd lumea. Copiii vor apartine comunei, deci nu se

pune problema mo$tenirii individuale. $i dacd vd puneti
la comun toate energiile, toli banii, toate resursele, fie-
care comunb poate fi bogatd Ei fiecare se poate bucura
in mod egal de viatrfi.

Odatd ce indivizii vor cre$te, iar comunele vor cre$te,

societatea va disp5rea Ei, cu societatea, toate relele ce au

fost create de societate"

i1i voi da un exemplu.
Doar in China a fost ficut un pas revolulionar, acum

rnii de ani. Acesta a fost ca doctorul s5 fie pl5tit de paci-

ent, atAt timp cAt pacientul rdmdnea sdndtos. Dacd se

imbolnflvea, atunci doctorul nu era pldtit. Sund foarte
ciudat. Pletim doctorul cAnd nu ne simtim bine, Ei el ne

f'ace din nou sdndtoSi. Dar asta este periculos, deoarece
il faci pe doctor dependent de boala ta. Boala devine inte-
resul lui: cu cdt sunt mai mulli oameni bolnavi, cu atAt
mai mult cAEtigd el. Interesul sdu nu devine sinAtatea,
ci boala. Dac[ toatI lumea rdmdne sHndtoasi, doctorul
va fi singurul bolnav!


