
Teozofska misel
Glasilo Teozofskega društva v Sloveniji

Leto 2020
Posebna
izdaja št. 3



BESEDILO SKLEPOV, KI JIH JE SPREJEL
GENERALNI SVET TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

SVOBODA MISLI

Ker se je Teozofsko društvo razširilo daleč po svetu in ker so pripadniki vseh
ver postali njegovi člani, ne da bi se pri tem odpovedali posebnim dogmam,
naukom in verovanjem svojih religij, menimo, da je treba poudariti, da ni
nobenega nauka, nobenega mnenja, pa naj bi ga učil in zastopal kdorkoli, ki
bi kakor koli vezal člane Društva, in nobenega nauka, ki ga ne bi mogel vsak
član sprejeti ali zavrniti. Edini pogoj za članstvo je soglasje s tremi društ-
venimi cilji. Noben učitelj ali pisatelj od H.P.B. naprej ni avtoriteta, da bi
vsiljeval članom svoje nauke ali mnenja. Sleherni član ima pravico, da se
priključi kateri koli miselni šoli, ki si jo utegne izbrati, nima pa pravice, da
bi svoj izbor vsiljeval drugim. Nobenega kandidata za funkcijo v Društvu in
nobenega volivca ne moremo šteti za nesposobnega za kandidaturo ali volitve
zaradi njegovega prepričanja ali ker pripada neki drugi miselni šoli. Mnenja
ali verovanja ne dajejo niti predpravic niti nimajo za posledico kazni. Člani
Generalnega sveta z vso resnostjo zahtevajo od vsakega člana TD, da ohranja,
brani in se ravna po teh osnovnih načelih in da uveljavlja svojo pravico do
svobode misli in njenega izražanja v okviru vljudnosti in spoštovanja drugih.

SVOBODA DRUŠTVA

Teozofsko društvo sodeluje z vsemi drugimi organizacijami, ki s svojimi cilji
in aktivnostmi omogočajo tako sodelovanje, vendar je in ostaja od njih
popolnoma neodvisna organizacija, ki ni posvečena nobenim drugim, razen
lastnim smotrom. Društvo namerava razviti svoje delo po najširših in naj-
obsežnejših smernicah, napredovati k svojim trem ciljem, se po njih ravnati
v skladu z božansko Modrostjo, ki je vsebovana v imenu Teozofija.

Univerzalno bratstvo in Modrost sta nedoločena in neomejena in vsak član
Teozofskega društva ima popolno svobodo mišljenja in delovanja, vendar pa
skuša Društvo vedno obdržati svoj poseben in edinstven značaj, zato se ne
pridružuje in ne istoveti z nobeno drugo organizacijo.
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URADNO  OBVESTILO  O  MEDNARODNI KONVENCIJI  2020

V skladu s pravili in predpisi Teozofskega društva bo 145. mednarodna
konvencija potekala na spletu pod vodstvom mednarodnega sedeža v
Adyarju, Chennai, Indija, od 27. do 30. decembra 2020. Tema konvencije:
‘Cikli zavedanja’.
                                                                                    Marja Artamaa

Mednarodna tajnica

V meditaciji ne more obstajati mislec, kar pomeni, da se mora misel kon-
čati – misel, ki jo spodbuja želja po doseganju rezultata. Meditacija nima
nič skupnega z doseganjem rezultata. Ne gre za dihanje na poseben na-
čin, za gledanje v konico nosu ali prebujanje moči za izvajanje določenih
trikov ali za katero koli od preostalih nezrelih neumnosti … Meditacija
ni nekaj, kar je ločeno od življenja. Ko se vozite z avtomobilom ali sedite
v avtobusu, ko brezciljno klepetate, ko hodite sami po gozdu ali opazu-
jete metulja, ki ga nosi veter – to, da se brez želje, hotenja zavedate vsega
tega, je del meditacije.

                            Jiddu Krishnamurti
Knjiga življenja, 1995



Najprej bi rad izrazil svojo veliko srečo in zahvalo, da sem lahko prišel na
otvoritveno slovesnost ob praznovanju obletnice rojstva Krišnajija. Z ude-
ležbo na tej slovesnosti in s poslušanjem govorov prejšnjih govornikov sem
se še enkrat spomnil svojega srečanja s Krišnajijem. Pogledi, filozofije in
razmišljanja, ki so jih za seboj pustili veliki misleci in filozofi, kot je Krišnaji,
so nesmrtni, ne glede na to, ali to veliko bitje fizično še živi ali ne.

Pupul Jayakaiji je v svojem govoru omenila Krishnajijevo razmišljanje o po-
menu samoodkrivanja in samozavedanja, brez vloženega napora. To je natan-
čen jezik, ki ga najdemo v budističnih in zen-budističnih spisih.

Nekakšno samozavedanje brez vloženega napora, brez razmišljanja ali pro-
cesa razmišljanja, temveč preprosto z nekakšnim globljim zavedanjem, z ne-
kakšno spontano globljo izkušnjo. Vendar pa se – to moram reči – takšna iz-
kušnja ne more zgoditi zlahka. Lahko pa se razvijejo posebni ali izjemni pri-
meri takšne globlje izkušnje. Ko pa se razvije takšna globlja izkušnja, se vsi
pojavi zunaj in znotraj človeka zdijo nekoliko drugačni od tistih, kot jih vidijo
običajni ljudje. Mislim, da se zmanjšajo negativna in povečajo pozitivna čust-
va, kot je sočutje. Tudi Pupulji je v svojem govoru omenila izjavo Krišnajija,
da se moramo raje zanašati na nauke kot na učitelja. To je zelo pomembno.

Ko se je veliki učitelj Dromtonpa (11. stoletje) bližal smrti, so ga nekateri
učenci vprašali: “Ko ste tu, vas lahko prosimo in dobimo vaše smernice. Kaj
naj storimo, ko vas ne bo več?” Veliki učitelj je odgovoril: “Vaš učitelj mora
biti knjiga, ne oseba. Tudi sami sebi ste učitelj in opravite svojo lastno razis-
kavo ali poskus.”

Te stvari, o katerih govorim, me spominjajo na mojo izkušnjo s Krishnamur-
tijem. Ko sem govoril z njim, je včasih bil precej oster, včasih pa zelo nepo-
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sreden, vendar pa so bili moji spomini nanj v vsakem primeru zelo pozitivni,
subtilni in prijetni. Nedvomno je bil eden največjih učiteljev, mislecev in filo-
zofov. Včasih se razvijejo nove ideje ali koncepti, ki niso preveč pomembni
za vsakodnevno prakso, vendar pa v njegovem primeru ni bilo tako – njegovi
koncepti so bili zelo natančni in pomembni.

Zdaj bom govoril o nenasilju, sočutju in soodvisnosti. Slednja se v sanskrtu
imenuje pratityasamutpada. Verjamem, da je pravi namen našega življenja
sreča, zadovoljstvo. Prav preprosto je, ker naš obstoj, vsaj tako mislim, temelji
predvsem na našem upanju. Ko izgubimo upanje, se naš obstoj samodejno
skrajša. V nekaterih družbah se to včasih zgodi. Upanje torej pomeni upanje
na nekaj dobrega, zato je povsem jasno, da je naše preživetje, življenje ali
obstoj v resnici namenjeno za nekaj boljšega.

Hkrati je človek, prvič zaradi telesa in drugič, zlasti zaradi inteligence ali
možganov, soočen z veliko težavami, ki jih pravzaprav ustvarjamo sami.
Določenim težavam se ne moremo izogniti, vsekakor pa lahko tiste, ki smo
jih ustvarili sami, zmanjšamo, v nekaterih primerih pa tudi odpravimo ali
opustimo, če razvijemo določeno mentalno naravnanost.

Kako se spoprijeti s to težavo? Menim, da z metodo nenasilja. Je najbolj
učinkovita in najbližja temeljni človeški naravi. Obstaja nekaj razlogov za
to: prvič, v bistvu verjamem, da je človeška narava prijaznost in naklonjenost.
Seveda so tudi sovraštvo, ljubosumje in strahovi del našega uma, vendar to
zagotovo ni njegov prevladujoči del. Glavne sile, ki obvladujejo naš um, so
večinoma sočutne.

Še en razlog: kar zadeva naše zdravje, je po mnenju medicinske znanosti celo
v obdobju, ko je otrok v maternici, materino umirjeno obnašanje ali miren
um zelo pozitiven in pomemben dejavnik za nerojenega otroka. Če ima med
nosečnostjo materin um veliko motenj, je to zelo škodljivo. Tudi nekaj tednov
po rojstvu je fizični dotik matere eden od ključnih dejavnikov za pravilen
razvoj otrokovih možganov. Zaradi tega bodo imeli vsi otroci, ki so z
ljubeznijo in naklonjenostjo v sočutni oskrbi, celo življenje veliko boljše
fizično in duševno zdravje.
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Ko v našem vsakdanjem življenju naš um nenehno motijo sovraštvo, lju-
bosumje in strah, nam sčasoma to pokvari fizično počutje. Seveda se občasno
zgodijo motnje zaradi nenadnih novic ali kakšnega dogodka, vendar bi v
bistvu naš um moral ostati stabilen, brez preveč vzponov in padcev. Preveč
sreče in preveč nesreče ni zdravo. Prava narava ustroja naših teles je bližje
mirnemu in ne motenemu ali vznemirjenemu umu. Zaradi tega je temeljna
človeška narava večinoma blaga.

Če pogledamo v človeško zgodovino, je v njej seveda obstajalo veliko motenj,
veliko vojn in pobojev ter prelivanja krvi – tudi danes. Vendar pa, če bi so-
vraštvo in želja po ubijanju prevladovala, potem nas ne bi bilo treba skrbeti
za prenaseljenost. Ker se svetovno prebivalstvo dejansko povečuje, pa mislim,
da so sočutje, naklonjenost in blagost, z drugimi besedami nenasilje, veliko
bližje temeljni človeški naravi.

Drug način gledanja na nenasilje kaže, da nasilje pogosto povzroči več težav
ali škodljivih stranskih učinkov in ne prinese nobenih rešitev. Kljub temu pa
morda z nenasiljem v duhu sprave ne bomo stoodstotno dosegli tega, kar želi-
mo, vendar pa je to pravi dosežek, brez stranskih učinkov. Tako je nenasilen
način reševanja človeških težav ali spopadanja z njimi dolgoročno učinkovi-
tejši. Vsak dan izkušamo, da je nenasilje resnično učinkovito in zelo koristno.

Vzemimo za primer dogovor med Izraelci in Palestinci, pa tudi dogajanje v
Južni Afriki in drugod. Verjamem, da so to res pozitivni znaki. Ljudje so na
političnem področju ali v določenih konfliktih zdaj resnično začeli verjeti,
da je nenasilje v duhu sprave ne zgolj primerno, temveč tudi učinkovito. Mi-
slim, da so to zdravi znaki.

Včasih svojemu indijskemu občinstvu povem polovično šalo: v času, ko zuna-
nji svet ni bil preveč pozoren na ahimso (nenasilje), je bila ta v Indiji zelo
živa. Zdaj, ko čedalje več ljudi izven Indije začenja verjeti v vrednost ahimse,
pa ugotavljam, da se je ta v Indiji nekoliko zmanjšala. Torej, vidite, če preveč
izvažate, ne ostane veliko! O tem moramo resno razmišljati.

Vesel sem, ko opažam, da se indijska filozofija in filozofije drugih velikih
mislecev oživljajo. Mislim, da je to zelo pomembno. Nekoč sem v Delhiju
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izjavil, da pred njihovim parlamentom stoji nov ogromen kip Gandhija, zato
upam, da bo ta kip poslance, ko bodo hodili mimo njega, opozarjal na njegovo
filozofijo, kajti to je zelo pomembno. V Indiji lahko marsikje najdemo velike
slike Gandhija in njegovo ime je uporabljeno v številnih izjavah, vendar dvo-
mim, če res uresničujejo Gandijevo filozofijo. Mislim, da je to resna zadeva.

Nenasilje ni zgolj plemenita ideja, temveč je v praksi, če se pravilno izvaja,
zelo koristno in učinkovito. Nato se postavlja vprašanje: kaj je nenasilje? Ne
gre zgolj za odsotnost nasilja – potem je brezbrižnost tudi lahko nenasilje,
vendar je več kot to – povezano je z motivacijo. Gre za vprašanje sočutja,
ljubezni in spoštovanja z občutkom skrbi za druge ter za vzdržanje pred po-
vzročanjem škode drugim. Z drugimi besedami, verjamem, da je nenasilje
sočutno dejanje ali manifestacija sočutja.

Ker sta nasilje in nenasilje povezana z občutkom motivacije, lahko ljudje v
nekaterih primerih lepo govorijo, uporabljajo lepe besede in geste ali izraze,
kot je nasmeh. Če gre za besedno in fizično delovanje, ki ga spodbuja sebična
želja, je to v bistvu lahko nasilje! Po drugi strani pa, če nekomu z občutkom
motivacije, odgovornosti in vpletenosti kaj odkrito povemo z ostrimi bese-
dami, bo to videti nekoliko nasilno, v resnici pa gre za nenasilje. Zato si mo-
ramo zaradi spodbujanje ahimse, nenasilja, najprej prizadevati za spodbujanje
človeškega sočutja.

Včasih dobijo ljudje napačen vtis ali razumevanje, da je sočutje občutek us-
miljenja brez občutka skrbi, vendar to ni resnično sočutje. Pristno sočutje ni
zgolj občutek bližine, temveč tudi občutek spoštovanja in skrbi za druge. To
pristno sočutje je brezmejno in ne vključuje zgolj prijateljev, temveč tudi so-
vražnike. Ko rečem, da je koren nenasilja sočutje, mislim, da moramo spod-
bujati nepristranski občutek bližine. Vsi, tudi živali, čutijo bližino s svojimi
bližnjimi prijatelji. Vendar pa je to pristransko. To je pravzaprav navezanost
in ne sočutje.

Sočutje ne temelji na prijateljstvu, kajti druga oseba ima enako pravico biti
srečen človek. Sočutje temelji na občutku skrbi za drugega, na odgovornosti.
Takšno miselno naravnanost lahko razvijemo tudi glede naših sovražnikov,
pa čeprav imajo namen, da nam škodujejo. Kar zadeva te osebe, imajo tudi

8



one vso pravico, da so srečne in da premagajo svoje trpljenje. Tako obstajajo
osnove za razvijanje resnične skrbi za vašega sovražnika, zato trdim, da je
pristno sočutje nepristransko. Ker je temeljna človeška narava, kot sem že
prej omenil, bolj sočutna kot ne, obstaja možnost, seme ali potencial, da
razvijemo takšno sočutje.

Včasih, ko govorimo o sočutju, ljubezni in odpuščanju, ljudje običajno mis-
lijo, da je to povezano z religijo, vendar pa mislim, da je to napačno. Vse
glavne svetovne religije nosijo mirovno sporočilo in poudarjajo pomen lju-
bezni, sočutja in odpuščanja, vendar pa lahko te vrline razvijemo tudi brez
vere ali religije. Pravzaprav verjamem, da smo ob rojstvu osvobojeni od vsake
veroizpovedi ali ideologije, nismo pa osvobojeni od človeškega sočutja. Zato
moramo tudi brez vsake religiozne vere razviti neko globljo duhovnost. To
se mi zdi zelo pomembno. Vendar pa nam danes primanjkuje takšna duhov-
nost, dobrota človeškega bitja, ki je temeljna duhovnost, ne da bi nujno raz-
vijala neko določeno vero.

Kar zadeva vero, je to pravica posameznika. Ali bomo vero sprejeli ali ne –
to je popolnoma odvisno od vsakega posameznika. Verjamem pa, da moramo
kot člani človeške družine – kot človeško bitje na tem planetu, gojiti resnično
sočutje in naklonjenost. Brez tega ni mogoče razviti občutka univerzalne od-
govornosti, globalne odgovornosti, vključenosti in zavezanosti. Kako lahko
brez njih rešimo naše svetovne probleme? To je ključni dejavnik.

V resnici je svet postal veliko manjši in močno soodvisen. Ne obstaja neod-
visna ‘moja prihodnost’, neodvisen ‘moj interes’. ‘Moja prihodnost’ je zelo
povezana s prihodnostjo sveta. Če je človeštvo srečno, bom srečen jaz, če
človeštvo trpi, bom tudi jaz trpel. Včasih resnično zaupanje ali skrb do drugih
opišem kot ‘modro sebičnost’. Bolje je biti sebičen z modrostjo kot biti neu-
men in sebičen. Iskanje lastnega interesa za lastno prihodnost ni resnično. To
je popolna iluzija.

Če bo v prihodnosti v svetu več miru in harmonije s sočutnim vzdušjem, po-
tem bomo mi imeli od tega korist. Napačno je pričakovati, da bo nekaj padlo
z neba ali da bo od nekod prišel blagoslov. Mi se moramo potruditi. Odgo-
vornost za prihodnost človeštva je torej na naših lastnih ramenih. Ne moremo
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kriviti politikov ali posameznikov. Celotno človeštvo ima odgovornost. Po-
buda mora priti od vsakega posameznega človeka.

Zdaj bom povedal nekaj o naravi soodvisnosti. Besedna zveza ‘odvisen na-
stanek’ ali ‘soodvisnost’ ima tri ravni pomenov: (1) odvisen nastanek, ali ko
je nastanek stvari odvisen od vzrokov in pogojev; (2) stvari so odvisne od
svojih delov ali svojih podružnic; (3) stvari so odvisne od pojmov ali imen,
ki so bile uporabljene za njihovo poimenovanje. Prva dva pomena besede
‘soodvisnost’ se uporabljata v ekonomiji in na mnogih drugih sorodnih pod-
ročjih v svetu, lahko pa se uporabljata tudi za odnos med ljudmi, med ljudmi
in Naravo ter med okoljem in živalmi.

Ko govorimo o tretjem pomenu soodvisnosti, da stvari nastanejo zgolj s po-
imenovanjem, zgolj skozi pojme in imena, skozi um ali misel, to pomeni, da
če poskusite analizirati in raziskati ter najti predmet, ki je bil poimenovan,
vendar pa ga ne more najti, je to lahko posledica dveh vzrokov: (1) neobstoja
določenega predmeta, ker poimenovanje prihaja iz domišljije, zato ga človek
ne more najti; (2) narava predmeta je drugačna od tiste, ki smo si jo zamislili.
Če v tem drugem primeru rečemo, da predmet ne obstaja zgolj zato, ker ga
ne najdemo ali ker iščemo napačno stvar, potem bo to v nasprotju z vsako-
dnevnimi izkušnjami.

Tu lahko jasno razumemo razhajanje med videzom in resničnostjo. Običajno
poskušamo tekati zgolj za površinskimi videzi in nismo sposobni razumeti
resničnosti. Zaradi tega smo zmedeni in zbegani. Kako odstraniti to zmedo
ali neznanje? Preseči moramo videze in razumeti ter spoznati, kaj je res-
ničnost. Zaradi tega je v tem to, kar je bilo prevedeno kot ‘praznina’.

Kaj mislimo, ko uporabljamo izraz ‘praznina’? Običajno pomeni ‘izpraznje-
nost neločljivega obstoja’. Enakovreden izraz, ki se uporablja zanj, je madh-
yamika ali ‘srednja pot’. To je zato, ker gre za pot brez dveh skrajnosti. To
je dejanska resničnost. Dve skrajnosti sta: stalnost in nihilizem. Stalnost v
tem primeru pomeni, da o predmetih ali pojavih po navadi razmišljamo kot
o popolnoma neodvisnih ali obstoječih samih zase, kar je napaka pri razume-
vanju, ki zapade v eno skrajnost. Druga skrajnost ali nihilizem se zgodi, ko
ne najdemo absolutnega obstoja in mislimo, da stvari sploh ne obstajajo.
Madhyamika je srednja pot.
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Bojazen pred neodvisnim obstojem je mogoče odstraniti z iskanjem in raz-
iskavo. Kadar z iskanjem in raziskavo ne morete ugotoviti, da stvari obstajajo
same zase ali neodvisno, to očitno odstrani skrajnost stalnosti. Tudi skrajnost
nihilizma je mogoče ovreči, kajti če sprejmemo, da stvari sploh ne obstajajo,
potem je to očitno v nasprotju z našo vsakdanjo izkušnjo. Ko vsakodnevna
izkušnja jasno pokaže, da stvari obstajajo, hkrati pa vemo, da stvari ne obsta-
jajo neodvisno, potem lahko jasno pridemo do zaključka, da način obstoja ni
neodvisen, temveč je nekaj drugega. Tako pridemo do zaključka, da stvari
obstajajo skozi preprosto označevanje. To pomeni izraz ‘odvisnik’ – biti od-
visen od stvari, ki jih označujemo.

Razumevanje te filozofije je precej pomembno, kajti ko jo bomo lahko razu-
meli, bomo lahko številne negativne miselne navade v glavnem izločili iz
lastnih miselnih potvorb. Številna negativna čustva se v bistvu razvijejo na
podlagi napačnih predstav. Ko enkrat spoznamo, da so neutemeljene, bomo
razvili nekakšno spoznanje o možnosti prenehanja negativnih čustev. To
navsezadnje prinaša resnično sočutje. Čeprav zdaj vidite veliko trpljenja in
težav, obstaja možnost, da ga končate, da trpljenje preneha. Kljub temu pa
se zaradi nevednosti namerno prepustimo tem negativnim čustvom. Tako se
bo na podlagi uresničenja te narave razvila nekakšna neskončna sočutnost.
V budističnih spisih zato najdemo izjave, kot je “praznina, na bistvo katere
zelo vpliva praksa sočutja”.

Kolikor razumem Krishnajijevo filozofijo, on poudarja isto na ravni praznine
ali śunyata. Če ne bomo mogli identificirati predmeta negacije in bomo po
odstranitvi tega predmeta negacije razvili močno izkušnjo, bomo težko izrazili
ali pojasnili stanje te resničnosti. Zato menim, da se je Krishnaji, ko je dal
velik poudarek temu vidiku negacije, pravzaprav dotaknil bistva praznine.

Ko v primeru zavesti govorimo o samozavedanju ali samoodkrivanju, potem
podobno obstaja veliko različnih ravni zavesti. V našo vsakdanjo raven za-
vesti običajno močno vdirajo številne konceptualne misli, zato nimamo
priložnosti, da bi vpogledali v resničnost lastne zavesti. Ko bomo enkrat od-
pravili invazijo konceptualnih misli, se bomo morda lahko s svojo subtilno
zavestjo pričeli zavedati samega sebe. To je zelo povezano z našo razlago
narave praznine ali śunyata. Vendar pa je to druga stopnja ene od desetih
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ravni zavesti. Iz te perspektive vidim tesno povezanost med izvajanjem
nenasilja, sočutja in soodvisnosti.

Kot sem omenil, je končno vsak posameznik odgovoren in pobuda mora priti
od posameznikov. Pri tem je zelo pomembno, da ima vsak človek, vse dokler
imamo vsi skupaj človeške možgane in srce, vsak od nas, bodisi bogat ali re-
ven, neizobražen ali izobražen, velik potencial, da lahko prispeva. Zares je
zgrešeno, če čutimo ali mislimo, da smo zgolj preprosta oseba in ne moremo
mnogo narediti. Občutek nemoči je velik problem. To je vir neuspeha. Vendar
pa je po drugi strani to sreča, saj obstaja izziv, obstaja priložnost za učinkovito
izrabo človeškega potenciala.

Zdaj smo skoraj pri koncu tega 20. stoletja, največjega stoletja človeške zgo-
dovine. Mislim, da smo v tem obdobju eksperimentirali z najrazličnejšimi
mislimi ali dejavnostmi. Menim, da se zdaj končno vračamo k temeljni člo-
veški naravi. Res smo uporabili vsa umetna sredstva, vendar ta niso rešila
človeških težav. Veliko smo se zanašali na zunanja sredstva, ki so zdaj poka-
zala svoje omejitve. Zdaj moramo torej razmisliti o vrnitvi k svoji notranji,
globlji motivaciji zavesti. Glavna gonilna sila ni stroj, temveč je ta tukaj [po-
kaže na svoje srce]. Če se tukaj [v srcu] ne razvije ustrezna perspektiva,
pogled ali odnos, bo to zelo težko. Če se tukaj [v srcu] ne bo razvil resnični
mir, kako lahko obstaja resnični trajni mir na svetu? Zato je vir dobre pri-
hodnosti tu [v srcu] in tu [kaže na svojo glavo]. Včasih preveč uporabljamo
možgane, manj pa dobro srce.

V človeškem umu in družbi zaradi človekovih interesov, domišljije in po-
manjkanja prizadevanja obstaja veliko konfliktov in tekmovalnosti. Vendar
pa človeški um in domišljija lahko te konflikte tudi premagata, če obstajata
iskrena motivacija in odločnost – človeška volja. Poskusimo zdaj razviti to-
vrstne mentalne lastnosti in se pri tem potrudimo najbolj, kolikor je mogoče.
Če vložimo ves trud, kolikor zmoremo, neuspeh ni pomemben. Če se zaradi
pomanjkanja truda zgodi kaj slabega, je to res žalostno. A če se potrudimo
in vedno znova ne uspemo, je vseeno, ni obžalovanja.
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To je torej moje osebno prepričanje in tudi sam se trudim v skladu s tem pre-
pričanjem. To sicer resničnega problema ne bo rešilo, a to mi vsaj daje no-
tranji mir in moč. Tudi vi boste imeli enako izkušnjo!

(Govor, podan 21. januarja 1995 na sedežu Krishnamurtijeve fundacije v Indiji, Vasanta Vi-
har, Chennai, v navzočnosti Njegove Ekscelence g. R. Venkataramana, bivšega predsednika
Indije in ge. Pupul Jayakar, pisateljice.)
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PESEM ŽIVLJENJA

Jiddu Krishnamurti

14

Nimam imena,
sem kot svež vetrič z gora.
Nimam zavetja,
sem kot potujoče vode.
Nimam svetišča, tako kot temni bogovi;
tudi v senci globokih templjev nisem.
Nimam svetih knjig;
tudi v tradiciji nimam izkušenj.
Nisem v kadilu,
ki se vzpenja na visoke oltarje,
niti v razkošju obredov.
Tudi v vklesani podobi nisem,
niti v glasnem petju spevnega glasu.
Nisem omejen s teorijami,
niti okužen s prepričanji.
Nisem ujet v suženjstvo religij,
niti v pobožno agonijo njihovih duhovnikov.
Nisem ujet v filozofije,
niti v moč njihovih sekt.
Nisem niti nizek niti visok,
sem častilec in čaščeno.
Svoboden sem.
Moja pesem je pesem reke,
ki kliče po odprtih morjih,
potujoč, vandrajoč,
sem Življenje samo.
Nimam imena,
sem kot svež vetrič z gora.
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Problem je torej v naslednjem: ali je možno,
da se je um, ki je bil tako pogojen – vzgojen
v neštetih sektah, religijah in vseh vraže-
verjih, strahovih – odcepil od samega sebe
in s tem ustvaril nov um? ... Stari um je v
bistvu um, ki je navezan na avtoriteto. Be-
sede avtoriteta ne uporabljam v legalistič-
nem smislu, vendar s to besedo mislim na
avtoriteto kot tradicijo, avtoriteto kot zna-
nje, avtoriteto kot izkušnjo, avtoriteto kot
sredstvo za iskanje varnosti in ohranjanje te
varnosti, navzven ali navznoter, kajti navse-
zadnje je to tisto, kar um vedno išče – kraj,
kjer je lahko varen, nemoten. Takšna avto-
riteta je lahko samoustvarjena avtoriteta
ideje ali tako imenovana religiozna ideja o
Bogu, ki za religioznega človeka ni resnič-
na. Ideja ni dejstvo, temveč izmišljotina.
Bog je izmišljotina. Morda verjamete vanj,
a je vseeno izmišljotina. Vendar pa morate
popolnoma uničiti izmišljotino, da bi našli
Boga, kajti stari um je um, ki je prestrašen,
ambiciozen, se boji smrti, življenja in od-
nosov ter vedno, zavestno ali nezavedno,
išče stalnost, varnost.

                Jiddu Krishnamurti
               Stari um je navezan na avtoriteto
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ZAVEDANJE

Jiddu Krishnamurti

Kako zelo si želimo rešiti svoje probleme! Kako vztrajno iščemo odgovor,
izhod, zdravilo! Nikoli se ne ukvarjamo s problemom samim, temveč z
vznemirjenostjo in tesnobo iščemo odgovor, ki je vedno samoprojiciran. Če-
prav problem ustvarimo sami, poskušamo najti odgovor izven njega/proč od
njega. Če iščemo odgovor, to pomeni, da se izogibamo problemu – kar je na-
tanko tisto, kar želi storiti večina od nas. Potem postane vse pomembnejši
odgovor in ne problem. Rešitev ni ločena od težave. Rešitev ni ločena od pro-
blema; odgovor je v problemu, ne izven njega/proč od njega. Če je odgovor
ločen od glavnega vprašanja, potem ustvarjamo druge probleme: problem,
kako ustvariti odgovor, kako to izvesti, kako odgovor uporabiti v praksi itn.
Ker je iskanje odgovora izogibanje problemu, se izgubimo v idealih, prepri-
čanjih, izkušnjah, ki so samoprojekcije. Te doma ustvarjene idole častimo in
tako postajamo vedno bolj zmedeni in utrujeni. Priti do zaključka je razme-
roma enostavno, vendar pa je razumevanje problema mukotrpno in zahteva
povsem drugačen pristop, pri katerem ni nobene skrite želje po odgovoru.

Osvoboditev od želje po odgovoru je bistvenega pomena za razumevanje pro-
blema. Ta svoboda prinese lahkotnost popolne pozornosti; uma ne motijo 
nobene sekundarne težave. Tako dolgo, dokler smo v sporu s problemom ali
mu nasprotujemo, ga ne moremo razumeti, kajti ta spor odvrača pozornost.
Razumevanje obstaja zgolj takrat, če obstaja povezanost in povezanost je ne-
mogoča, dokler obstajajo odpor ali prepir, strah ali sprejemanje. Človek mora
vzpostaviti pravi odnos s problemom, kar je začetek razumevanja. Kako pa
lahko obstaja pravilen odnos s problemom, če se ukvarjate zgolj s tem, da se
ga znebite, kar pomeni, da zanj najdete rešitev? Pravi odnos pomeni pove-
zanost in povezanost ne more obstajati, če obstaja pozitiven ali pa negativen
odpor. Pristop k problemu je pomembnejši od samega problema. Pristop obli-
kuje problem, cilj. Sredstva in cilj se ne razlikujejo od pristopa. Pristop odloča
o usodi problema. Kako gledate na problem, je najpomembnejše, kajti obar-
vali ga bodo vaša naravnanost, predsodki, strahovi in upanja. Brezželjno,
nehoteno zavedanje o načinu vašega pristopa bo prineslo pravi odnos s pro-
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blemom. Problem ustvarimo sami, zato mora obstajati samospoznanje. Vi in
problem sta eden in ne dva ločena procesa. Vi ste problem.

Dejavnosti jaza so zastrašujoče monotone/enolične. Nižji jaz je dolgočasen.
Po svoji naravi je energičen, nesmiseln, jalov. Njegove nasprotujoče si in na-
vzkrižne želje, upanja in zadovoljstva, njegove resničnosti in iluzije so očar-
ljive, vendar pa prazne. Kar nižji jaz počne, ga vodi do njegove utrujenosti.
Nižji jaz se vedno vzpenja in pada, vedno skuša nekaj doseči in je vedno
razočaran, vedno pridobiva in izgublja. Iz tega utrujajočega kroga jalovosti
skuša vedno pobegniti. Pobegne z zunanjo aktivnostjo ali z razveseljujočimi
iluzijami, s pijačo, spolnostjo, radijem, knjigami, znanjem, zabavo itn. Nje-
gova moč gojenja iluzije je zapletena in velika. Te iluzije so domače, samo-
ustvarjene, kot so idealizirano, malikovalsko pojmovanje Mojstrov in odre-
šiteljev ter prihodnosti kot sredstva za samopoveličevanje itn. Ko nižji jaz
poskuša pobegniti iz lastne monotonosti, sledi notranjim in zunanjim občut-
kom ter vznemirjenjem. To so nadomestki za samozatajitev in nižji jaz se
poln upanja skuša izgubiti v nadomestkih. Pogosto uspe, vendar pa uspeh
samo poveča njegovo utrujenost. Nadomestke zasleduje enega za drugim,
vsak od njih pa ustvarja svoj problem, svoj konflikt in bolečino.

Iskanje samopozabe poteka znotraj in zunaj. Nekateri se posvetijo veri, drugi
delu in raznim dejavnostim, vendar pa sredstvo za pozabo nižjega jaza ne
obstaja. Notranji ali zunanji hrup lahko zatre nižji jaz, vendar pa se ta kmalu
spet pojavi v drugačni obliki, pod drugo preobleko, kajti kar je zatrto, mora
najti sprostitev. Samopozaba s pijačo ali spolnostjo, s čaščenjem ali z znanjem
povzroča odvisnost in to, od česar ste odvisni, ustvarja problem. Če ste odvis-
ni od sproščanja, samopozabe, sreče, pijače ali Mojstra, potem vse to postane
vaš problem. Odvisnost rodi posesivnost, zavist, strah in potem strah in
njegovo premagovanje postaneta vaš zaskrbljujoč problem. Pri iskanju sreče
ustvarjamo probleme in se ujamemo vanje. Nekoliko sreče najdemo v samo-
pozabi s pomočjo spolnosti, zato jo uporabljamo kot sredstvo za doseganje
tega, kar si želimo. Sreča zaradi nečesa mora vedno povzročiti konflikt, kajti
takrat je sredstvo bistveno bolj pomembno kot sama sreča. Če sem srečen
zaradi lepote stola, potem mi postane stol najpomembnejši in ga moram
varovati pred drugimi. V tem boju je sreča, ki sem jo nekoč občutil zaradi



lepote stola, popolnoma pozabljena, izgubljena in ostane mi le stol. Stol je
sam po sebi malo vreden, vendar sem mu dal izjemno vrednost, zato je postal
sredstvo za mojo srečo. Tako sredstvo postane nadomestek za srečo.

Ko živ človek postane sredstvo za mojo srečo, so konflikti in zmeda, nasprotje
in bolečina veliko večji. Če odnos temelji zgolj na uporabi, ali obstaja kakšen
odnos, razen najbolj površnega, med uporabnikom in uporabljenim? Ali sem
resnično povezan s tabo, če te uporabim za svojo srečo? Odnos pomeni
povezanost z drugim na različnih ravneh. Ali obstaja povezanost z drugim,
kadar je on zgolj orodje, sredstvo za mojo srečo? Ali s tem, ko uporabljam
drugega, res ne iščem samoizolacije, v kateri mislim, da bom srečen? To
samoizolacijo imenujem odnos, vendar pa v tem procesu dejansko ni pove-
zanosti. Povezanost lahko obstaja zgolj tam, kjer ni strahu. Tam, kjer je
uporaba in tako odvisnost, obstajata moreči strah in bolečina. Ker nič ne more
živeti osamljeno, poskusi uma, da se izolira, vodijo do njegovega nezado-
voljstva in stiske. Da bi se rešili tega občutka nepopolnosti, iščemo popolnost
v idejah, v ljudeh, v stvareh in tako smo spet tam, kjer smo začeli – pri iskanju
nadomestkov.

Problemi bodo vedno obstajali tam, kjer prevladujejo dejavnosti nižjega jaza.
Da bi se zavedali, katere so in katere niso dejavnosti nižjega jaza, potrebujemo
nenehno budnost. Ta budnost ni nadzorovana pozornost, temveč obsežno
zavedanje, ki je brezželjno, brez hotenja. Nadzorovana pozornost daje moč
nižjemu jazu, ki postane nadomestek in odvisnost. Po drugi strani zavedanje
ni samopovzročeno, niti ni rezultat vadbe, temveč je razumevanje celotne
vsebine problema, tako skrite kot površinske. Treba je razumeti površinsko,
da se pokaže skrito. Če površinski um ni tih, se skrito ne more razkriti. Celoten
postopek ni beseden in ni zgolj izkušnja. Verbalizacija kaže na dolgočasenje
uma in nakopičene izkušnje omogočajo ponavljanje. Zavedanje ni stvar odlo-
čitve, kajti namenska usmeritev je odpor, ki teži k ekskluzivnosti. Zavedanje
je tiho in brezželjno opazovanje “tega, kar je”. Pri tem zavedanju se problem
sam razkrije in je tako popolnoma in v celoti razumljen.

Problema nikoli ne rešimo na njegovi ravni. Ker je zapleten, je treba razumeti
njegov celotni proces. Če poskusite problem rešiti zgolj na eni ravni, fizični
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ali psihološki, to vodi do nadaljnjih konfliktov in zmede. Za rešitev problema
mora obstajati to zavedanje, ta pasivna budnost, ki razkrije njegov celoten
proces.

Ljubezen ni občutek. Občutki rodijo misli z besedami in simboli. Občutki in
misli nadomeščajo ljubezen, postanejo nadomestek za ljubezen. Občutki so
umski, enako kot spolni apetiti. Um goji apetit, strast s spominom, iz katerega
izvablja razveseljive občutke. Um sestavljajo različni in nasprotujoči si
interesi ali želje s svojimi enkratnimi občutki, ki se spopadejo, ko začne pre-
vladovati eden ali drugi, kar ustvarja problem. Občutki so prijetni in ne-
prijetni, um pa se drži prijetnih in tako postane njihov suženj. To suženjstvo
postane problem, ker je um odlagališče nasprotujočih si občutkov. Suženjstvo
je tudi izogibanje bolečemu, z njegovimi iluzijami in težavami. Um ustvarja
probleme in jih zato ne more rešiti. Ljubezen ne izide iz uma, ko pa prevzame
um, pride do občutka, ki ga nato imenuje ljubezen. O tej ljubezni iz uma lahko
razmišljamo in jo prepoznamo. Um se lahko spomni prijetnih občutkov ali
jih pričakuje in ta proces je apetit, ne glede na to, na kateri ravni je. V polju
uma ne more biti ljubezni. Um je območje strahu in preračunljivosti, zavisti
in prevlade, primerjanja in zanikanja, torej ni območje ljubezni. Ljubosumje,
ne pa ljubezen, je tako kot ponos iz uma. Ljubezni in miselnih procesov ni
mogoče premostiti, niti ustvariti. Kadar prevladujejo občutki, ni prostora za
ljubezen in tako srce napolnijo stvari iz uma. Tako postane ljubezen, za katero
si je treba prizadevati in jo častiti, neznana. Iz nje je ustvarjen ideal, ki ga je
treba uporabljati in vanj verjeti, pri čemer pa so ideali vedno samoustvarjeni.
Torej pride do popolnega prevzema uma, ljubezen pa postane beseda,
občutek. Potem ljubezen postane primerljiva: “Jaz ljubim bolj in ti ljubiš
manj.” Vendar pa ljubezen ni niti osebna niti neosebna. Ljubezen je stanje
bivanja, v katerem je občutek – tako kot misel – popolnoma odsoten.

(Iz knjige Komentarji o življenju, celotno besedilo pod naslovom Zavedanje, brez uvodne
zgodbe; prevod I. P.)
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Ko razumem sebe, razumem tebe in iz tega razumevanja pride ljubezen.

                              Jiddu Krishnamurti

* * *



RAZLIKE IN STIČNE TOČKE
MED BUDINIM IN KRISHNAMURTIJEVIM UČENJEM

Prof. S. Rinpoche

Imel sem izjemno srečo, da sem lahko poslušal Krishnamurtija in z njim raz-
pravljal o mnogih filozofskih zadevah. Na začetku sem ga vedno poskušal
razumeti na podlagi svoje budistične izobrazbe. Ko sem to počel, me je pre-
žemal občutek nelagodja. Mislil sem, da to morda ni pravi način za razume-
vanje njegovih besed. Čutil sem, da moram Krishnamurtija poslušati z vso
praznino, v stanju brez vsake misli, brez vsake predpostavke ali pogojevanja.
Moj um pa je bil tako pogojen z budističnim učenjem, da sem ga postavil na
mesto Bude in to ni bil pravi način za njegovo razumevanje.

O tej zadevi sem temeljito razpravljal s samim Krishnamurtijem in potem
spoznal, da obstaja v pristopu temeljna razlika med Budo in njim. Buda je
vedno govoril na dveh ravneh, na relativni in absolutni, medtem ko Krishna-
murti ni nikoli govoril na relativni ravni, temveč vedno na ravni absolutnega.
Relativna resnica sodi k procesu misli in Buda jo je povzel kot eno svojih
metod za pomoč ljudem, da se poglobijo v raziskovanje. Očitno je Krishna-
murti menil, da pomeni takšna metoda daljše potovanje. To bi ljudem vzelo
več časa in zato naj bi se na spontani način rešili relativne resnice ter vstopili
v absolutno, v absolutno resnico. Ko Buda govori o absolutnem, ne najdem
nobene razlike med njegovim učenjem absolutne resnice in Krishnamurti-
jevim učenjem.

Druga razlika je v pripravi ljudi, poslušalcev. Krishnamurti je tiho oz. ne go-
vori o pripravi, medtem ko se Buda prav veliko ukvarja s pripravo oseb, ki
je po njegovem mnenju prvi pogoj, da dosežejo raven preobrazbe. Tako Buda
kot Krishnamurti imata enaka stališča. Čas na ravni preobrazbe ali popolne
spremembe ne obstaja, ne obstajajo stopnje. Preobrazba mora biti spontana
in takojšnja, pa najsi gre za to ali ono stran – zaznava je zaznava. Počasna
rast ali stopnjevanje ne obstaja. Buda se ukvarja s pripravo človeka, ki si
prizadeva, da bi dosegel to raven z določeno postopnostjo in metodami,
vendar pa Krishnamurti ni nikoli sprejel teh stvari. Morda je imel za
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samoumevno, da se je vsak zmožen preobraziti, ne da bi potreboval pri-
pravljalne postopke.

Misel je osnovni instrument našega življenja, vendar pri zaznavi ne igra no-
bene vloge. V skladu z Budo kot Krishnamurtijem moramo vse vrste misli
zanikati. Budisti pa so misel sprejeli kot eno od sredstev ali metod med pri-
pravo. Kot sem že prej omenil, Krishnamurti ni sprejel priprave ali pa ni go-
voril o njej.

Najbolj od vsega poudarja, da se moramo osvoboditi vsega pogojevanja, pri-
zadevanja, domnevanja. Pri osvobajanju od vseh vrst misli, bi bile učiteljeve
besede ena od glavnih ovir. Krishnamurti je zato še posebej poudarjal za-
nikanje vsakega odnosa učitelj/učenec v običajnem smislu in je opogumljal
ljudi, naj sodelujejo v raziskovanju, v iskanju. Pri raziskovanju naj bi aktivno
uporabili svoje lastne možgane. Odvisniški odnos je pri razvoju najbolj
nevarna ovira, ki preprečuje zaznavanje resničnosti.

Tako Buda kot Krishnamurti sta uporabljala metodo zanikanja stvari – za-
nikanje, kajti resničnosti, ki sta jo zaznavala, ni mogoče izraziti z jezikom,
besedami ali s katerim koli drugim sredstvom komuniciranja. Edini način, ki
jima je preostal, je zanikanje vseh možnih konceptov misli ali domišljije. Ko
človek vse zanika, se približa resničnosti in takrat način videnja resničnosti
postane bolj poudarjen ter tako obstaja možnost videti resničnost takšno, kot
je.

(Iz knjige 100 let Krishnamurtija; prof. S. Rinpoche je bil direktor Centralnega inštituta za
višje tibetanske študije v Sarnathu, Varanasi, Indija.)

Ana Plut, ki je prevedla gornje besedilo, že več kot 20 let sodeluje s Krishnamurti Foundation
Trust England zaradi prevajanja Krishnamurtijevih del v slovenščino. Doslej je prevedla in
objavila tri njegove knjige ter številne video predstavitve njegovih govorov in pogovorov.
Ostaja dejavno vključena v prevajanje njegovih del.
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 Človek se ne boji neznanega, temveč se boji znanega, ki se končuje.

                              Jiddu Krishnamurti

* * *
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KRATEK UVOD V KRISHNAMURTIJEVA UČENJA

David Bohm

Leta 1959, ko sem prebral njegovo knjigo Prva in zadnja svoboda, sem se
prvič srečal s Krishnamurtijevim delom. Njegov globok vpogled v vprašanje
o opazovalcu in opazovanem je še posebej vzbudil moje zanimanje.

To vprašanje je bilo že dolgo zelo pomemben del mojega dela, s katerim sem
se ukvarjal kot teoretični fizik, ki ga prvenstveno zanima pomen kvantne teo-
rije. Kot nujno za razumevanje temeljnih zakonov materije na splošno je bilo
v tej teoriji prvič v razvoju fizike predstavljeno stališče, da teh dveh ni mo-
goče ločiti.

Zaradi tega in tudi zato, ker je knjiga vsebovala še veliko drugih globokih
spoznanj, sem začutil potrebo, da se čim prej neposredno in osebno pogo-
vorim s Krishnamurtijem. Ko sem ga na enem od njegovih obiskov v Lon-
donu prvič srečal, me je presenetila izjemna lahkotnost komunikacije z njim,
kar je omogočila močna energija, s katero je poslušal ter osvobojenost od sa-
mozaščitnih zadržkov in ovir, s katero se je odzval na to, kar sem imel po-
vedati. Kot osebi, ki dela v znanosti, se mi je takšen odziv zdel povsem do-
mač, saj je bil v bistvu enak tistemu, ki sem ga vzpostavil v stikih s tistimi
znanstveniki, s katerimi sem bil na enaki miselni ravni. Pri tem mislim
predvsem na Einsteina, ki je v najinih številnih razpravah pokazal podobno
intenzivnost in odsotnost ovir. Po tem sem se začel s Krishnamurtijem redno
srečevati, da bi se pogovarjala, kadar koli je prišel v London.

Krishnamurtijevo delo prežema tisto, kar bi lahko imenovali bistvo znan-
stvenega pristopa, ko ga obravnavamo v njegovi najvišji in najčistejši obliki.
Krishnamurti tako začenja z dejstvom, kot je narava naših miselnih proce-
sov. To dejstvo se vzpostavi skozi pozornost, ki vključuje natančno posluša-
nje in nenehno opazovanje procesa zavesti. Pri tem se človek nenehno uči in
skozi to učenje pride do vpogleda v celotno ali splošno naravo miselnega
procesa. Ta vpogled se nato preizkusi. Najprej človek pogleda, ali ga ohranja
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v razumnem redu in nato, ali to, kar izhaja iz njega v življenju kot celoti, vodi
v red in skladnost.

Krishnamurti ves čas zase poudarja, da na noben način ni avtoriteta. Prišel
je do določenih odkritij in enostavno se trudi, da bi dostop do teh odkritij
omogočil vsem, ki znajo poslušati. Njegovo delo ne vsebuje doktrine, niti ne
ponuja tehnik ali metod za doseganje tihega uma. Ne želi uveljaviti nobe-
nega novega sistema ali verskega prepričanja. Namesto tega je od vsakega
človeka odvisno, da spozna ali lahko sam odkrije tisto, na kar opozarja
Krishnamurti in od tam naprej sam prihaja do novih odkritij.

(Izvleček iz članka, ki ga je leta 1982 napisal prof. dr. Bohm, roj. v ZDA, 1917–
1992, eden najpomembnejših teoretičnih fizikov 20. stoletja; prevod I. P.)

Jiddu Krishnamurti in David Bohm



Eden mojih mladostnih prijateljev je velikokrat ponavljal: “Čas ne dela za
nas”. Ker se mi je čas vedno zdel izjemno zanimiva, napol skrivnostna kate-
gorija, sem se na to trditev zagnano odzvala: “Res se s časom staramo, a čas
nam hkrati ponuja veliko možnosti za spoznavanje sebe, saj z leti lahko po-
stanemo boljši, modrejši, pametnejši.” Nekateri so se strinjali z mano. Šele
srečanje s Krishnamurtijevim učenjem mi je odstrlo pogled na čas. Nihče
drug ni s tako natančnostjo in doslednostjo spregovoril o času. Nenadoma se
je vse razjasnilo. V tem kontekstu se moja mladostniška izjava o času pokaže
kot popolna zabloda.

Vsak od nas se prej ali slej začne spraševati o smislu življenja in ali je v tem
svetu, ki je poln nasilja, sporov in zmede, sploh mogoče živeti mirno, har-
monično. Krishnamurti tako zelo neposredno in jasno pove, da je mogoče,
da človeka, ki se v njegovo učenje poglobi, to pretrese do kosti. Kako priti
do osebnega miru in miru z vsemi drugimi? Skozi popolno razumevanje tega,
kar je in ne prek kakšnega koncepta, metode, vadbe. Razumevanje resničnosti,
samospoznavanje je tisto, ki nas bo potegnilo iz kaosa in zmede, v kateri smo.
Krishnamurti neusmiljeno razgali čas in nam pokaže njegovo vlogo pri ust-
varjanju iluzornega sveta, v katerem živimo. Razdeli ga na kronološkega, ki
linearno teče od nič do neskončnosti ter pozna preteklost, sedanjost in pri-
hodnost ter psihološkega, ki ga um s preslikavanjem kronološkega časa pre-
nese na psihološko polje. Ta preslikava pa ni popolna, ker psihološki čas po-
zna zgolj preteklost in prihodnost, v sedanjosti pa ne obstaja. Ta tako imeno-
vani psihološki čas je, v nasprotju s kronološkim časom, ki je dejstvo, popolna
iluzija, ki nam preprečuje, da bi zaznali resničnost - je zid med nami in res-
ničnostjo.. Če je ta čas zid med nami in resničnostjo, kaj nam preprečuje, da
bi to videli in ta zid porušili?

Zid med nami in resničnostjo je zgradila misel, ki deluje v psihološkem času.
Lahko tudi rečemo, da je misel čas in čas je misel. S tehnološko mislijo ni
nič narobe. Na tehnološkem polju je človek dosegel izjemne uspehe: zdrav-
stvo, komunikacija, transport, znanost …; misel, ki deluje v psihološkem

ČAS NE DELA ZA NAS

Ana Plut
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času, pa je naš največji sovražnik. Naloga možganov in uma je, da naše fizično
telo varujeta pred nevarnostjo, um pa to iz neznanega razloga prenese v no-
tranjost, na psihološko polje in nas poskuša varovati tudi tam. Nedvomno
smo fizično ločeni s telesi, misel pa to ločenost prenese v notranjost, kjer
nismo ločeni in tako ustvarja delitev, ki je vzrok vseh sporov na svetu. Ta
zid, ki nas ločuje, ustvarja misel in vsak od nas ga občuti kot jaz, kot ego, s
katerim se istovetimo. Zaradi tega težko uvidimo, da je ta zid glavna nadloga
in vir vsega zla. Misel je tista, ki ta zid ustvarja na primer s spomini na lepe
in slabe trenutke, na rane, na razočaranja in z upanjem (jutri bom boljši, jutri
bom bolj prijazen itn.).

Kot sem že omenila, psihološka misel ne pozna sedanjosti. Giblje se od pre-
teklosti k prihodnosti, v sedanjosti pa se nikoli ne ustavi. Ali se spominja ali
pa načrtuje, projicira. Misel, ki je stvarnica tega zidu, je tudi tista, ki zid ohra-
nja. Če ni misli, ni zidu. Iz tega sledi vprašanje, kako se rešiti misli in ali
obstaja kaj, kar je onkraj misli, na kar misel ne more vplivati in pokvariti, kar
lahko mogoče zaznamo takrat, ko misel izgine. Jasno je, da takrat, ko ni misli,
ni spora. Si lahko predstavljate naše življenje brez vsakega spora, ko je vendar
polno sporov, kar močno dokazuje tudi naša sedanjost? Ali je to sploh mo-
goče? Ali ni želja po miru le beg pred vsakdanjimi težavami?

Dejali smo, da misel ohranja ta zid in s tem ločenost med nami, ki je vzrok
vseh sporov. Sledi logično vprašanje: “Ali misel lahko izgine?” Že tisočletja
obstajajo razne tehnike, meditacije, s katerimi naj bi odpravili misel. Ni videti,
da bi bile uspešne, kajti naše življenje je še vedno en sam spor. Krishnamurti
je tu zelo jasen: nobena tehnika, nobena vnaprej načrtovana meditacija, vadba,
metoda nam ne bo pomagala, da bi se znebili misli. Zgolj globok uvid v to,
kar je, zgolj samospoznavanje odpravi misel. Šele takrat, ko imamo globok
uvid, globoko umevanje, takrat misli ni in pojavi se nekaj povsem drugega.
Krishnamurtijevo učenje nam razgalja zgradbo našega zidu in s tem zgradbo
družbe, kajti jaz sem družba in družba je jaz. Prav iz razloga, da sem jaz
družba, nam Krishnamurti kaže, da moram spremeniti sebe in družba se bo
spremenila. Družba smo namreč mi. Družba ni nekaj neodvisnega od nas,
družba smo ljudje in kakršni smo mi, takšna je tudi družba. Družbe torej ne
spreminjajmo, sploh pa ne na silo, kajti z nasiljem ni mogoče priti do trajnega
miru – spremenimo sebe.
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KAJ JE UČIL KRISHNAMURTI?

Ker je zelo negotovo, kaj je želel poučevati Krishnamurti, bi bilo dobro
opraviti anketo med številnimi njegovimi učenci in jim zastaviti vprašanje:
“Kako razumete Krishnamurtijeva učenja? Kaj natančno je hotel učiti Kri-
shnamurti?”

***

Mislim, da Krishnamurti ni podal nobenega učenja. Ker zavrača druge uči-
telje in njihova učenja, je bolj anti-učitelj. Morda svojega stališča nisem
dobro izrazil. Poskušal sem reči, da Krishnamurti, kolikor vem, ni podal
nobenih doktrinarnih učenj. Pod doktrinarnimi učenji mislim na nauke, ki
so avtoritativno predstavljeni in bi jih, če bi jih sprejeli, sprejeli kot verova-
nje, tako rekoč kot razodetja. Krishnamurtijeva učenja po svoji naravi niso
doktrinarna, temveč metodološka. Krishnamurti pravzaprav pravi: “To je
tisto, kar sem odkril in tako to lahko odkrijete sami.” Morda je Krishna-
murti imel nalogo, da ljudi osvobodi od religij, duhovnih učiteljev in njiho-
vih naukov. Morda Krishnamurti sploh ni hotel poučevati, temveč je hotel
ljudi osvoboditi od drugih naukov in učiteljev. Krishnamurtijevo učenje je
bilo morda osvobajanje ljudi od vsega, kar jim zapira um in jim povzroča
trpljenje. Krishnamurti tako ni podajal nekega nauka, temveč je namesto
tega podajal metodo. Oba, tako nauk kot metoda, pa sta lahko duhovna in
pomenita “znanje”.

Mislim, da v Krishnamurtijevih govorih poslušalec ne bo našel nobenega
pomena, če v njih pričakuje nauke, razodetja ali okultne teorije. Krishna-
murti namreč ni obravnaval doktrin, razodetij ali teorij, temveč je namesto
tega ljudi opozarjal, naj se ne pustijo ujeti vanje.

***

Moj učitelj Georgij Ivanovič Gurdijev je o Krishnamurtiju povedal nasled-
nje: “Ah ... da. Zelo prijazen človek. Zelo dober človek. Živel je v 37.
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nadstropju, brez dvigala.” Če sem lahko tako drzen, potem to z drugimi be-
sedami pomeni, da je Krishnamurti prebival na višji ravni zavesti kot kdor-
koli drug, vendar pa ni vedel, kako je prispel tja ali kako bi pomagal drugim,
da bi prišli tja – zato je, tako rekoč, obtičal v zgornjih sferah. Vemo, da so s
tem povezana delovanja Mojstrov in vemo, da gre pri tem za nek “proces”
(mimogrede, Dalajlama je potrdil, da mora človek, ki želi v popolnosti razu-
meti, kar želi povedati Krishnamurti, tudi živeti na njegovi “ravni”). Na-
gibam se k temu in moj občutek sledi temu, kar je rekel Gurdijev. Vedno sem
čutil, da je šel Krishnamurti skozi izjemno silovito prebujenje kundalinija, ki
se je zgodilo tako hitro in celovito (ter zato trajno), da je njegov “evolucij-
ski” tok daleč presegel njegovo zmožnost, da bi ga ustrezno prevedel in
posredoval ostalim.

***

Strinjam se, da sta teorija in praksa enako pomembni. Mislim tudi, da ju je
treba poučevati skupaj. Vendar pa mora biti teorija uporabna za prakso in
služiti njenemu napredovanju. Krishnamurti je bil jasen, da teozofske teorije,
pod vplivom katerih je odraščal (Annie Besant in Charles W. Leadbeater),
niso pomembne za prakso, ki jo je predstavljal svetu. Teozofija ali tisto, kar
je H. P. Blavatsky imenovala “teoretični okultizem”, je prvotno bila promo-
virana brez določene prakse. To je bilo zato, ker so Olcott in drugi nasproto-
vali H. P. Blavatsky, da bi ustanovila šolo, v kateri bi lahko poučevala prak-
so. Želeli so, da bi poučevala zgolj teorijo. Ko se je leta 1888 H. P. Blavatsky
iz Adyarja preselila v London, je tam ustanovila šolo, v kateri je poučevala
tako prakso kot teorijo. To šolo danes imenujemo EŠ (Ezoterična šola). Leta
1928 je Besantova zaprla EŠ, ker s prihodom učitelja sveta ta ni bila več
aktualna. Ko pa je leta 1930 Krishnamurti razpustil Red Zvezde, je Besan-
tova znova odprla EŠ, vendar pa nikoli več ni obnovila tega, kar je ta šola
nekoč predstavljala …

(Izvlečki iz knjižice z naslovom Kaj je učil Krishnamurti?, neznanega avtorja; izvlečke
je pripravil in prevedel A. R.)
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TEOZOFSKO DRUŠTVO je organizacija razmišljujočih ljudi, pripadnikov
katere koli ali nobene verske organizacije. Združujejo jih soglasje s tremi cilji
Društva, želja, da bi odpravili sovraštvo med verami in pritegnili ljudi dobre
volje ne glede na njihovo versko prepričanje, ter želja, da bi preučevali verske
resnice in delili izsledke svojih dognanj z drugimi.

Ne veže jih nikakršna izjava skupnega prepričanja, ampak le skupno iskanje
in težnja po resnici. Menijo, da je resnico treba iskati s študijem, razmišlja-
njem in predanostjo visokim idealom.

Resnica je zanje nagrada, vredna naporov, ne dogma, ki jo postavi avtoriteta.
Menijo, da bi prepričanje moralo biti rezultat individualnega študija ali in-
tuicije in da ne more biti prehodno. Prepričanje naj temelji na znanju, ne na
trditvi. Člani širijo strpnost do vseh, tudi do nestrpnih, vendar ne kot ugodje,
ki ga podarjajo, temveč kot dolžnost, ki jo izpolnjujejo. Nevednost si pri-
zadevajo odpraviti, ne kaznovati. Sleherno religijo vidijo kot izraz božanske
modrosti, in dajejo prednost študiju religije, ne zavračanju, ter izpopolnje-
vanju, ne spreobračanju. Mir je njihovo geslo, kakor resnica njihov cilj.

* * *

TEOZOFIJO sestavljajo resnice, ki so podlaga vsem religijam in jih ne more
nobena od njih razglasiti za izključno svojo last. Človeku ponuja filozofijo,
ki mu pomaga razumeti življenje in mu kaže, kako pravičnost in ljubezen
vodita njegov razvoj. Smrt postavlja na njeno pravo mesto kot ponavljajoči
se trenutek v neskončnem življenju ter s tem odstranjuje pregrado k polnejše-
mu in bolj sončnemu bivanju. Teozofija svetu prinaša ZNANOST DUHA,
ker uči razumeti, da je DUH pravi JAZ, um in telo pa sta njegova služabnika.
Osvetljuje spise in doktrine religij, tako da razkriva njihove skrite pomene,
upravičujoč jih v očeh razuma, kakor so bile vedno upravičene v očeh intuicije.

Člani Teozofskega društva preučujejo te resnice, teozofi pa si jih prizadevajo
živeti. Vsakdo, ki je voljan preučevati, biti strpen, si prizadevati in vztrajno
delati, je dobrodošel kot član, in od njega je odvisno, ali bo postal pravi teozof.
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Teozofsko društvo
je bilo ustanovljeno v New Yorku

17. novembra 1875.
Pozneje je sedež preneslo v Indijo

in 3. aprila 1905
je bilo registrirano v Madrasu (Chennai).

*

Trije cilji Teozofskega društva so:

Osnovati jedro univerzalnega bratstva med ljudmi, ne
glede na raso, vero, spol, socialni položaj in barvo kože

spodbuditi primerjalni študij verstev, filozofij in znanosti

raziskovati nepojasnjene zakone narave in latentne sile
v človeku

Poslanstvo Teozofskega društva je služenje človeštvu z
negovanjem vedno bolj poglobljenega razumevanja in
uresničevanja Večne Modrosti, duhovne samopreobraz-
be in Enosti vsega Življenja.

*

*

*

*


