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CALITÃÞILE COPIILOR
Experienþele din copilãrie îi urmãresc întreaga viaþã pe
oamenii inteligenþi. Ei doresc sã trãiascã din nou aceeaºi
inocenþã, aceeaºi stare de minunare, aceeaºi frumuseþe. Totul
se reduce acum la un ecou îndepãrtat, la un vis aproape ireal.
ªi totuºi, toate religiile au apãrut ca urmare a acestor
experienþe, a minunãrii, a adevãrului trãit ca atare, a frumuseþii, a vieþii privite ca un dans minunat. Atunci când ascultã
ciripitul pãsãrelelor, atunci când priveºte uluit culorile
curcubeului, atunci când miroase încântat parfumul florilor,
copilul retrãieºte în fiinþa sa o amintire profundã, aceea a
paradisului pierdut.
Nu este deloc o coincidenþã faptul cã toate religiile
lumii prezintã – într-o formã metaforicã sau alta – ideea cã
omul a trãit cândva într-un paradis, din care, dintr-un motiv
sau altul, a fost expulzat. Parabolele diferã în funcþie de o
religie sau alta, dar adevãrul exprimat de ele este unul
singur: toate aceste parabole sunt o cale poeticã de a exprima
faptul cã orice om se naºte în paradis, dupã care îl pierde.
Cei mai reduºi, cei mai puþin inteligenþi dintre oameni, uitã
cu desãvârºire de el.
În schimb, oamenii inteligenþi, sensibili, creativi, sunt
bântuiþi în permanenþã de amintirea paradisului în care au
trãit cândva ºi din care nu a mai rãmas decât o amintire
vagã, aproape neverosimilã. Aceºti oameni încep sã caute
paradisul pierdut.
12
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Regãsirea paradisului este tot una cu regãsirea stãrii de
copil. Evident, corpul fizic nu va mai fi acela al unui copil,
dar conºtiinþa poate sã redevinã la fel de purã ca ºi aceea a
unui copil. Acesta este marele secret al oricãrei cãi mistice:
regãsirea stãrii de copil, redescoperirea inocenþei, nepoluatã
de nici un fel de cunoaºtere, lipsa oricãror cunoºtinþe, pãstrând
în acelaºi timp conºtiinþa realitãþii înconjurãtoare, starea de
minunare în faþa misterului profund care ne înconjoarã, ºi pe
care nimic nu-l poate demistifica.

dorinþele ºi aspiraþiile tale neîmplinite. El va merge pe propria
sa cale, îºi va urmãri propriile sale dorinþe, nu idealurile
altora. Din toate aceste motive, spiritul jocului este sufocat de
timpuriu în copii, rãdãcinile sale sunt smulse încã de la
început, pentru a nu deveni prea puternice. Pãrinþii nu îi
permit copilului sã îºi manifeste propria naturã, ºi astfel,
încetul cu încetul, copilul din interior moare. Acest copil mort
din interiorul fiinþei ucide treptat simþul umorului; oamenii nu
mai ºtiu sã râdã din toatã inima, nu mai ºtiu sã se joace, nu
mai ºtiu sã se bucure de lucrurile mici ale vieþii. Ei devin atât
de serioºi încât în loc sã se dilate, viaþa lor se contractã.
În orice moment, viaþa ar trebui sã fie o creativitate
neîntreruptã. Nu conteazã ceea ce creaþi – pot sã fie simple
castele de nisip pe malul mãrii – important este ca ceea ce
faceþi sã se nascã din spiritul vostru de joacã, din bucuria
interioarã pe care v-o provoacã jocul vostru.

SPIRITUL JOCULUI
Majoritatea oamenilor nu le permit copiilor lor sã danseze,
sã cânte, sã strige ºi sã sarã liberi. Din motive atât de penibile
– sã nu spargã ceva, sã nu-ºi murdãreascã hainele – pentru
toate aceste lucruri mãrunte, o mare calitate spiritualã, spiritul
jocului, este complet distrusã.
Atunci când este ascultãtor, copilul este lãudat de pãrinþi,
de profesori, de toatã lumea; în schimb, atunci când este
jucãuº, copilul este condamnat. Chiar dacã dorinþa de a se
juca este complet inocentã, el este condamnat, cãci pãrinþii
simt în ea pericolul potenþial al revoltei. Ei se tem cã dacã
progeniturile lor vor creºte într-o deplinã libertate de a se
juca, ei vor deveni niºte rebeli, nu vor mai putea fi aduºi cu
uºurinþã la starea de sclavie, nu vor mai putea fi transformaþi
în niºte roboþi, nu vor mai putea fi înregimentaþi în armate,
gata sã lupte ºi sã ucidã, gata sã se autodistrugã.
Copilul rebel va creºte ºi va deveni un tânãr rebel.
Acesta nu va mai putea fi forþat sã se cãsãtoreascã cu cine vrei
tu, sã-ºi ia slujba pe care i-o doreºti tu, sã îþi împlineascã toate
14

INTELIGENÞA
Inteligenþa nu este ceva dobândit, ci înnãscut, intrinsec
vieþii înseºi. Nu numai copiii sunt inteligenþi, ci ºi animalele
au propria lor inteligenþã; chiar ºi plantele sunt inteligente în
felul lor propriu. Evident, vorbim de tipuri diferite de
inteligenþã, cãci nevoile fiecãruia diferã de ale celorlalþi, dar
ºtiinþa a stabilit astãzi cã orice formã de viaþã este inteligentã.
Viaþa nu poate fi lipsitã de inteligenþã; a fi viu ºi a fi inteligent
înseamnã unul ºi acelaºi lucru.
Singur omul se aflã într-o dilemã, cãci el nu este numai
inteligent, el este ºi conºtient de inteligenþa lui. Acest aspect
este unic, este privilegiul omului, datoria lui, gloria lui, dar
15
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ºi agonia lui. Omul este conºtient de faptul cã este inteligent;
aceastã formã de conºtiinþã aduce cu sine tot felul de probleme.
Prima ºi cea mai mare dintre ele este faptul cã dã naºtere
egoului.
Egoul nu existã nicãieri în naturã, cu excepþia omului.
El începe sã creascã pe mãsurã ce copilul creºte. Pãrinþii,
ºcoala, colegiul, universitatea, toate aceste instituþii contribuie
la întãrirea egoului, din simplul motiv cã timp de secole omul
a fost nevoit sã lupte pentru supravieþuire, iar aceastã idee a
devenit treptat o fixaþie, o condiþionare subconºtientã profund
înrãdãcinatã, potrivit cãreia numai un ego puternic poate
supravieþui în lupta pentru existenþã. Viaþa s-a transformat
astfel într-o simplã luptã pentru supravieþuire. Pânã acum,
oamenii de ºtiinþã nu au fãcut altceva decât sã întãreascã
aceastã fixaþie, creând teoria supravieþuirii celor mai puternici.
De aceea, orice om îºi ajutã copiii sã capete un ego din ce
în ce mai puternic, ºi astfel apar problemele.
Pe mãsurã ce devine tot mai puternic, egoul începe sã
înconjoare inteligenþa ca un strat izolator ºi întunecat. Inteligenþa
este luminã, egoul este întuneric. Inteligenþa este extrem de
fragilã, egoul este foarte dur. Inteligenþa este ca o floare,
egoul ca o piatrã. ªi toatã lumea – toþi aceºti aºa-ziºi cunoscãtori
ai vieþii – afirmã cã pentru a trãi, este necesar sã te împietreºti,
sã devii invulnerabil, la fel ca o stâncã. Este necesar sã te
transformi într-o citadelã, într-o cetate închisã, pentru ca
nimeni sã nu te mai poatã ataca din exterior. Este necesar sã
devii impenetrabil.
ªi astfel, omul devine închis. Inteligenþa lui moare, cãci
pentru a trãi, pentru a putea creºte, pentru a putea curge,
pentru a putea înflori, ea are nevoie de un cer deschis, de
vânt, de aer, de soare. Ca sã rãmânã vie, ea are nevoie de o

curgere constantã; dacã devine stagnantã, ea se transformã
treptat într-un fenomen mort.
Noi nu le permitem copiilor noºtri sã rãmânã inteligenþi.
Mai întâi de toate, ne temem cã dacã îºi pãstreazã inteligenþa,
ei vor fi vulnerabili, fragili, deschiºi. Dacã îºi vor pãstra
inteligenþa, ei vor putea constata cu multã uºurinþã falsitatea
societãþii în care trãiesc, a statului, a bisericii, a sistemului
educaþional. Ei se vor revolta împotriva acestei falsitãþi.
Individualitatea lor va deveni puternicã ºi nu vor putea fi
îngenuncheaþi cu uºurinþã. Vor putea fi zdrobiþi, dar nu reduºi
la sclavie. Se vor lãsa mai degrabã distruºi decât siliþi sã
accepte compromisuri.
Dintr-o anumitã perspectivã, inteligenþa este extrem de
fragilã, la fel ca o floare; dintr-o altã perspectivã, ea are
propria ei forþã. Dar aceastã forþã este subtilã, nu este grosierã.
Puterea ei este puterea revoltei, a atitudinii care nu acceptã
compromisurile. Omul inteligent nu mai este dispus sã-ºi
vândã sufletul.
Priviþi copiii mici ºi veþi putea constata singuri cât de
inteligenþi sunt. Evident, ei nu dispun de cunoºtinþe; dacã nu
vã intereseazã decât cunoºtinþele, nu îi veþi considera inteligenþi.
Dacã le puneþi întrebãri ale cãror rãspunsuri depind de
cunoºtinþele acumulate anterior, ei nu vã vor pãrea inteligenþi.
Dacã le veþi pune însã întrebãri reale, care nu au nimic de-a face
cu informaþia, care necesitã un rãspuns imediat, vã veþi da
seama imediat cât de inteligenþi sunt. Egoul vostru nu va
accepta cu uºurinþã acest lucru, dar dacã veþi putea trece peste
el, veþi realiza multe lucruri: acest lucru vã va ajuta pe
dumneavoastrã ºi îi va ajuta pe copii, cãci dacã puteþi sã le
contemplaþi inteligenþa, veþi putea învãþa foarte multe
lucruri de la ei.
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