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A szabadság azt a képességet jelenti, hogy a szükségnek 
megfelelôen mondunk igent vagy nemet, és csendben maradunk, 
ha semmire nincs szükség – csendben maradunk, nem mondunk 

semmit. Amikor e három dimenzió mindegyike elérhetô, 
az a szabadság.

Osho
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Elõszó

�
A szabadság három dimenziója

A szabadság háromdimenziós jelenség. Az elsõ a fi zikai 
dimenzió. Lehetsz rabszolgaságban fi zikailag – évezre-

deken át árusítottak embereket a piacon, más árucikkekhez 
hasonlóan. A világon mindenütt létezett rabszolgaság. Sokan 
nem kaptak emberi jogokat; tulajdonképpen nem is tekintet-
ték õket emberi lénynek, alsóbbrendûnek gondolták õket. 
Indiában például ott vannak a szúdrák, az érinthetetlenek. 
India nagy része még mindig rabszolgaságban él; ma is van-
nak részei az országnak, ahol ezek az emberek nem járhatnak 
iskolába, nem kezdhetnek más szakmába, csupán abba, amit 
a hagyomány kijelölt nekik ötezer évvel ezelõtt. Úgy tartják, 
ha megérinted õket, már azzal tisztátalanná válsz; azonnal 
fürdõt kell venned. Még ha nem is a személyt érinted meg, 
csupán az árnyékát – akkor is le kell fürdened.

A nõk testét sehol a világon nem tekintik egyenrangúnak 
a férfi ak testével. A nõ nem olyan szabad, mint a férfi . Kíná-
ban évszázadokon át joga volt a férjnek megölni a feleségét 
bármiféle büntetés nélkül, mert a feleség a vagyonához tar-
tozott. Éppúgy, ahogy összetörheted a székedet vagy feléget-
heted a házadat – hiszen a te széked, a te házad –, a feleséged 
is a tiéd volt. A kínai törvényben nem létezett büntetés a férj 
számára, ha megölte a feleségét, mert a feleséget lélek nélküli-
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nek gondolták. Mindössze szaporító gépezet volt – gyermek-
elõállító gyár.

Tehát van fi zikai rabszolgaság, és van fi zikai szabadság – 
amikor a tested nincs leláncolva, nem tekintik alacsonyabb 
rendûnek mások testénél, egyenlõség uralkodik a testeket 
illetõen. Ez a szabadság azonban még ma sem áll fenn min-
denütt. Egyre elterjedtebb, de még nem jelent meg min-
denütt.

A test szabadsága azt fogja jelenteni, hogy nem tesznek 
különbséget fekete és fehér között, férfi  és nõ között, nem 
létezik semmiféle megkülönböztetés a testek tekintetében. 
Senki sem tiszta vagy tisztátalan; minden test egyforma.

Ez a szabadság lényegi alapja.
Azután következik a második dimenzió: a pszichológiai 

szabadság. Nagyon kevés egyén van a világon, aki pszicholó-
giailag szabad… Mert mohamedánként vagy hinduként nem 

vagy pszichológiailag szabad. Ele-
ve rabszolgának neveljük a gyer-
mekeinket – politikai, társadalmi, 
vallási ideológiák rabszolgájává. 
Nem adjuk meg nekik az esélyt, 
hogy önállóan gondolkodjanak, 
önállóan keressenek. Meghatá-
rozott formába kényszerítjük az 
elméjüket. Különbözõ dolgokkal 
tömjük tele az elméjüket, olyan 

dolgokkal, amelyeket még mi sem tapasztaltunk meg. Azt ta-
nítják a szülõk a gyermekeiknek, hogy van Isten – miközben 
semmit sem tudnak Istenrõl. Azt mondják a gyermekeiknek, 
hogy van mennyország és pokol – miközben semmit sem 
tudnak mennyországról és pokolról.

Eleve rabszolgának neveljük 
a gyermekeinket – politikai, 
társadalmi, vallási ideológiák 
rabszolgájává. Nem adjuk 
meg nekik az esélyt, hogy 
önállóan gondolkodjanak, 
önállóan keressenek.
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Olyan dolgokat tanítasz a gyermekeidnek, melyeket te 
magad sem ismersz. Kondicionálod az elméjüket, mert a ti-
édet is kondicionálták a szüleid. Így öröklõdik tovább a be-
tegség egyik generációról a másikra.

A pszichológiai szabadság akkor válik lehetõvé, amikor 
megengedik a gyermekeknek, sõt segítenek nekik abban, 
hogy intellektuálisabbá, intelligensebbé, tudatosabbá és ébe-
rebbé fejlõdjenek. Semmilyen hiedelmet nem adnak át nekik, 
nem tanítanak semmiféle hitet, viszont maximálisan az igaz-
ság keresésére ösztönöznek. És már a kezdet kezdetétõl arra 
emlékeztetik õket: „A saját igazságod, a saját felfedezésed fog 
felszabadítani; semmi más nem tudja ezt megtenni.”

Az igazságot nem lehet kölcsönvenni. Nem lehet köny-
vek bõl megtanulni. Senki sem mesélheti el neked. Ahhoz, 
hogy belenézhess a létezésbe és rátalálhass az intelligenciádra, 
önmagadnak kell azt fejlesztened. 
Ha egy gyermeket meghagynak
nyitottnak, fogékonynak, éber nek, 
és keresésre ösztönzik, bir to kolni 
fogja a pszichológiai szabadságot, 
amivel hatalmas fele lõs ségtudat jár. 
Nem kell megtanítanod neki; meg-
érkezik a pszichológiai szabadság. 
Õ pedig hálás lesz neked. Máskü-
lönben minden gyerek haragszik 
a szüleire, amiért tönkretették; el -
pu sztították a szabadságát, kondicionálták az elméjét. Még 
mi   elõtt bármilyen kérdést feltehetett volna, megtöltötték az 
elméjét válaszokkal, melyek mindegyike hamis – hiszen nem 
a saját tapasztalatán alapulnak.

Az egész világ pszichológiai rabságban él.

Az igazságot nem lehet 
kölcsönvenni. Nem lehet 
köny vek ből megtanulni. 
Senki sem mesélheti el neked. 
Ahhoz, hogy belenézhess 
a létezésbe és rátalálhass az 
intelligenciádra, önmagadnak 
kell azt fejlesztened. 
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A harmadik dimenzió pedig a szabadság legvégsõ foka – 
mely tisztában van azzal, hogy nem test vagy, nem elme, 
hanem csupán tiszta tudatosság. Ez a tudás a meditáció révén 
érkezik el. Elkülönít a testedtõl, elkülönít az elmédtõl, és 
legvégül ott maradsz tiszta tudatosságként, tiszta éberségként. 
Ez a spirituális szabadság.

Ez a szabadság három alapvetõ dimenziója az egyén szá-
mára.

A közösségnek nincs lelke, nincs elméje. A közösségnek 
még teste sincs; az csupán egy elnevezés. Csupán egy szó. 
A közösségnek nincs szüksége szabadságra. Amikor minden 
egyén szabad, szabad lesz a közösség. Bennünket azonban 
lenyûgöznek a szavak, olyannyira, hogy elfelejtjük: a szónak 
nincs szubsztanciája. Közösség, társadalom, gyülekezet, vallás, 
egyház – ezek mind szavak. Nincs mögöttük semmi valós.

Eszembe jut errõl egy kis történet, az Alice Csodaországban 
címû könyvben olvashatjuk. Alice eljut a királynõ palotájába. 
Amikor megérkezik, a királynõ megkérdezi tõle:

– Találkoztál valakivel a hozzám vezetõ úton?
A kicsi lány azt feleli: – Senkivel.
A királynõ úgy értelmezi, hogy ez a „senki” valaki volt, 

ezért megkérdezi:
– De akkor hogyan lehetséges, hogy Senki még nem ért 

ide?
A kislány így válaszol:
– Asszonyom, a senki az senki!
A királynõ ráripakodik:
– Ne légy ostoba! Értem én: a Senki nyilvánvalóan senki, 

de akkor is ide kellett volna érnie elõtted. Úgy tûnik, nincs 
senki, aki lassabban jár nálad!

Alice sértetten ellenkezik:
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– Óriási tévedés! Nincs senki, aki gyorsabban jár nálam!
És így megy tovább a párbeszéd. A „senki” mindvégig 

valakivé válik, és Alice képtelen meggyõzni a királynõt arról, 
hogy a „senki” az senki.

Közösség, társadalom – ezek mind csupán szavak. Ami 
valóban létezik, az az egyén; máskülönben gondok lennének. 
Mi a szabadsága a Rotary Clubnak? Mi a szabadsága a Lions 
Clubnak? Ezek csupán nevek.

A közösség nagyon veszélyes fogalom. A közösség nevé-
ben áldozzák fel az egyént, a valós egyént. Én ezt végtelenül 
ellenzem.

A nemzetek egyéneket áldoznak fel a nemzet nevében 
– pedig a „nemzet” csupán egy szó. A térképen meghúzott 
vonalak nincsenek ott a Földön. Mindössze a te játékaid. 
A térképre húzott vonalak miatt mégis emberek milliói hal-
nak meg – valós emberek halnak meg valótlan vonalakért. Te 
pedig hõsöket csinálsz belõlük, nemzeti hõsöket!

Ezt a közösségfogalmat teljesen el kell pusztítani; máskü-
lönben így vagy úgy folytatni fogjuk az egyének feláldozását. 
A vallás és a vallásháborúk nevében is egyéneket áldozunk 
fel. A vallásháborúban életét vesztõ mohamedán tudja, hogy 
biztosan a Paradicsomba jut. Azt mondta neki a pap: „Ha az 
iszlámért halsz meg, egészen biztosan a Paradicsomba jutsz, 
részed lesz minden gyönyörûségben, amit valaha is képzeltél. 
És az a személy, akit meggyilkolsz, szintén a Paradicsomba 
jut, mert egy mohamedán ölte meg. Megtiszteltetés a szá-
mára, tehát nem kell bûntudatot érezned amiatt, hogy em-
bert öltél.” A keresztényeknek keresztes hadjárataik vannak 
– dzsihád, vallásháború –, emberek ezreit gyilkolják meg, 
megégetnek élõ emberi lényeket. Miért? Valamiféle közösség 
miatt – a kereszténységért, a buddhizmusért, a hinduizmu-
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sért, a kommunizmusért, a fasizmusért, bármiért. Elegendõ 
néhány bármilyen közösséget képviselõ szó, és az egyén fel-
áldozható.

Semmi nem indokolja a közösségek létezését: elegendõek 
az egyének. És ha az egyéneknek van szabadságuk, ha pszi-
chológiailag és spirituálisan szabadok, akkor természetes mó-
don a közösség is szabad lesz spirituálisan.

A közösséget az egyének alkotják, nem megfordítva. Azt 
mondják, az egyén csupán a közösség része – ez nem igaz. Az 
egyén nem csupán a közösség része; a közösség egyszerûen 
egy szimbolikus szó az egyének találkozására. Õk nem részei 
semminek; függetlenek maradnak. Önálló egységek marad-
nak, nem válnak a közösség részévé.

Ha valóban a szabadság világát akarjuk, akkor meg kell 
értenünk: a közösség nevében már annyi mészárlás történt, 
hogy éppen ideje felhagyni vele. Minden közösségnek el kell 

veszítenie múltbéli nagyságát. Az 
egyéneknek kell hordozni a leg-
nagyobb értéket.

Szabaddá válni valamitõl, nem 
valódi szabadság. Én nem arról 
a szabadságról beszélek, amikor 
megtehetsz bármit, amit akarsz. 
Az én szememben a szabadság azt 
jelenti, hogy önmagad vagy.

Nem arról van szó, hogy megszabadulsz valamitõl. Az 
nem szabadság, mert mindig kapott dolog; oka van. Az a do-
log, amitõl függõségben érezted magad, még ott van a sza-
badságodban. A lekötelezettje vagy. Nélküle nem lennél 
szabad.

Szabaddá válni valamitől, 
nem valódi szabadság. Én 
nem arról a szabadságról 
beszélek, amikor megtehetsz 
bármit, amit akarsz. Az én 
szememben a szabadság azt 
jelenti, hogy önmagad vagy.
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Ha bármit megtehetsz, amit akarsz, az sem szabadság, mert 
a „cselekvés” vágya, kívánsága az elmében születik – és az 
elme a béklyód.

A valódi szabadság a választás nélküli éberségbõl születik, 
és ebben az állapotban a szabadság nem függ sem dolgoktól, 
sem cselekvéstõl. A választás nélküli éberséget követõ sza-
badságban egyszerûen önmagad vagy. Már most is önmagad 
vagy, így születtél; ezért ez nem függ semmi mástól. Senki 
sem adhatja oda neked, és senki sem veheti el tõled. A kard 
levághatja a fejedet, de nem vághatja le a szabadságodat, a lé-
nyedet.

Ez egy másik megfogalmazása annak, hogy összpontosult 
vagy; a természetes, egzisztenciális énedben gyökerezel. Nincs 
semmi köze a külvilághoz.

A dolgoktól való megszabadulás a külvilág függvénye. 
A valami megtételére irányuló szabadság is a külvilág függvé-
nye. De ha szabadon abszolút tiszta lehetsz, az nem függ sem-
milyen rajtad kívül álló dologtól.

Szabadnak születtél. De arra 
neveltek, hogy feledkezz meg 
róla. A nevelés egymásra rakódó 
rétegei bábbá tettek. A zsinórok 
valaki más kezében vannak. Ha keresztény vagy, báb vagy. 
A zsinórjaidat egy olyan Isten tartja a kezében, aki nem lé-
tezik, ezért Istent képviselõ próféták, messiások igyekeznek 
megadni neked a létezésének érzését.

Õk nem képviselnek senkit, mindössze egoista emberek 
– de az ego is bábbá akar alacsonyítani téged. Megmondják, 
hogy mit tegyél: például közvetítenek feléd tízparancsolatot. 
Õk adják neked a személyiségedet – hogy keresztény, zsidó, 
hindu, mohamedán vagy.

Szabadnak születtél. 
De arra neveltek, hogy 
feledkezz meg róla.
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Õk adják neked az úgynevezett tudásodat. Persze a hatal-
mas teher alatt, amit már gyermekkorod kezdetétõl halmoz-
nak rád – a Himalája nagyságú teher alatt, amit cipelsz –, ott 
rejtõzik elnyomva a természetes éned. Ha le tudnád dobni 
magadról az egész neveltetésedet, ha végig tudnád gondolni, 
hogy nem vagy sem kommunista, sem fasiszta, nem vagy sem 
keresztény, sem mohamedán…

Nem születtél kereszténynek vagy mohamedánnak; tiszta, 
ártatlan tudatosságnak születtél. Szabadság alatt én azt értem, 
hogy újra abban a tisztaságban, abban az ártatlanságban, abban 
a tudatosságban létezel.

A szabadság az élet legvégsõ élménye. Afölött nincs sem-
mi. És a szabadságod számtalan virágot fakaszt benned.

A szeretet a szabadságod kivirágzása. Az együttérzés a sza-
badságod egy másik virága.

Minden, ami értékes az életben, a lényed ártatlan, termé-
szetes állapotában virágzik ki.

Tehát ne kapcsold össze a szabadságot a függetlenséggel. 
Független csak valamitõl vagy valakitõl lehetsz. Ne kapcsold 
össze a szabadságot azokkal a dolgokkal, amiket meg akarsz 
tenni, mert az az elme nem te vagy. Azáltal, hogy valami-
lyen cselekvést akarsz, kívánsz, a saját akarásod és vágyad kö-
telékeibe kerülsz. Azzal a szabadsággal, amirõl én beszélek, 
egyszerûen csak vagy – tökéletes csendben, nyugalomban, 
szépségben, üdvösségben.
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