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Istniał na przykład mit greckiej miłości. Opowiada on poszukiwaniu wolności po omacku. W tej 

krucjacie jednak za wolnością, jak i za miłością, wierzy się przejściowo, iż wolność niszczy 

miłość, bo ktoś kompletnie zakochany ma się całkowicie za więźnia. Pamiętajmy jednak, że 

mistycy sami określali się zawsze jako niewolnicy pana, Boga. Czy chcemy być niewolnikami? 

Czy ci ludzie są wolni, czy też są więźniami? A jednak, całkowite oddanie się oznacza 

wyzwolenie. Te słowa łączy wspólny rdzeń [ nie w polskim języku, niestety ]. 

Ale czemu się oddać? Jeśli ktoś oddaje się drugiej osobie, jej władzy i dominacji, która go 

miażdży, nie czuje się wolnym. Ale jeśli oddajemy się temu, co żyje w nas i co jest naszym 

głębokim dążeniem, wtedy jesteśmy całkowicie wolni. To znaczy, że wolność nie leży w 

możliwości wyboru spośród wielu opcji : wolność jest wtedy, gdy nie mamy już wyboru. Jeśli 

wszystkie kobiety cię przyciągają, nie jesteś wolny, ponieważ jest to wyczerpujące i musisz 

zamieniać jedną na drugą, jest ich kilka w tym samym czasie … Ale jeśli znalazłeś wyjątkową 

dla ciebie, inne już cię nie interesują. W tej jednej znajdziesz wszystkie pozostałe. Jesteś 

całkowicie oddany tej osobie, jesteś więźniem tej jednej. I jesteś całkowicie wolny. 

Wszyscy tego szukamy: jedynej miłości, wielkiej miłości! Jeśli ktoś znalazł zawodowe powołanie 

i nie może robić nic poza pisaniem lub innej rzeczy niż robienie muzyki lub uzdrawianie, 

nauczanie, ponieważ jeśli tego nie robi, nie czuje się dobrze, zatem oddaje się on całkowicie 

swojej inspiracji, jeśli jest prawdziwa, i odnajduje swoją wolność. W ogóle nie interesuje cię 

praca ogrodnika, jeżeli twa inspiracja to muzyka. I odwrotnie. Poszukiwanie powołania, 

poszukiwanie tego, co nosimy, poszukiwanie sensu naszego życia jest tym, co daje nam naszą 

wolność. W miarę postępu w stronę tego powołania, w kierunku tego, co nas wzywa lub żyje w 

nas, w kierunku tego, co w sobie niesiemy i co musi się w nas rozwijać, możliwości stają coraz 

bardziej ograniczone. 

[…] 

Oto, jak rozumiem wolność: jest to pełne urzeczywistnienie powołania, które może  pochodzić 

tylko z porządku duchowego spełnienia, to znaczy, że można je znaleźć tylko w manifestacji 

powietrza, żywiołu powietrza. To dlatego znajdujemy się w “liber” [ gra słów lib(air) ], w erze 

Wodnika, to znaczy w znaku powietrza. Wolność może być tylko duchowa, ale my, którzy 

jesteśmy materialistami, mamy pokusę, by cofnąć się nieco, to znaczy do epoki Koziorożca i 

pobyć w “caper” [ gra słów : koziorożec=capricorn ], w materii, w kaprysie. 

I naszą wolnością jest zrobienie wszystkiego, co chcemy, oglądanie wszystkich filmów, jakie się 

da, przeczytanie wszystkich książek, które można, poznanie tylu kobiet, ile się da i zjedzenie 

wszystkich lodów, jakie da radę. Wolnością będzie zgromadzenie jak najwięcej i wypełnienie się 

jak najbardziej, i znajdziemy w tym typowy objaw uzależnienia naszego społeczeństwa. 
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