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CHAPTER 6 

WE ARE HEADING TOWARDS 
DISASTER 

If those who have had the monopoly of all 
the world's resources so far and for so long 
are threatened to be dislodged, what they 
would do is anybody's guess. All the 
destructive weapons that we have today are 
only to protect them.  

_______ 
 

We have arrived at a point where you 
cannot destroy your adversary without 
destroying yourself. It is terror, not love or 
brotherhood, that will help us to live 
together. Until this message percolates to 
the level of human consciousness, I don't 
think there is help.  

_______ 
 

All the political ideologies, even your legal 
structures, are the warty outgrowth of the 
religious thinking of man.  

________ 
 

Ultimately it is force that counts. As long as 
it is advantageous to yourself, you talk of 
law. When the law fails, you use force.  

_______ 
 

I don't see any reason why anybody should 
starve on this planet. You may ask me what 
I am trying to do to solve the problem. But 
let me say that I have not set myself up in 
the business of running this world. It is they 
who have set themselves up in the business 
of ruling this or that country. If they don't do 
what they are expected to do, then there is 
something wrong, not with the leaders, but 
with the people who have put them there in 
the seats of power.  

_______ 
 

The rich nations are not going to give up 
what they have unless they are forced to 
give up. If they are forced to give up, what 
they would do is anybody's guess. Even if 
they have everything to lose, I do not think 
they are going to give up.  

_______ 

ROZDZIAŁ 6 

ZMIERZAMY KU KATASTROFIE 
 
Jeżeli zagrozi się usunięciem tym, którzy 
mieli monopol na światowe zasoby do tej 
pory i tak długo, niech każdy sam zgadnie, 
co zrobią. Cała niszczycielska broń, która 
dziś istnieje, służy jedynie ich ochronie. 
 

_______ 
 

Dotarliśmy do punktu, gdzie nie możesz 
zgładzić swojego adwersarza nie niszcząc 
siebie samego. To terror, a nie miłość lub 
braterstwo pomoże nam współżyć ze sobą. 
Dopóki ten przekaz nie przeniknie do 
poziomu ludzkiej świadomości, nie sądzę, 
żeby istniało jakieś remedium. 

_______ 
 

Wszystkie polityczne ideologie, nawet wasze 
struktury prawne są nędzną namiastką 
religijnego myślenia człowieka.  

________ 
 

W ostatecznym rozrachunku liczy się siła. 
Dopóki jest to dla ciebie korzystne, mówisz o 
prawie. Kiedy prawo zawiedzie, używasz siły.  

_______ 
 

Nie widzę żadnego powodu, dla którego 
ktokolwiek miałby głodować na tej planecie. 
Możesz zapytać mnie, co ja próbuję zrobić, 
żeby rozwiązać ten problem. Ale pozwól mi 
powiedzieć, że to nie ja usadowiłem się w 
biznesie rządzenia tym światem. To oni 
usadowili się w biznesie rządzenia tym lub 
tamtym krajem. Jeżeli nie robią tego, czego 
się od nich oczekuje, wtedy coś jest nie tak, 
nie z przywódcami, ale z ludźmi, którzy 
wsadzili ich na stołki władzy. 

_______ 
 

Bogate narody nie porzucą tego, co posia-
dają, dopóki nie zmusi się ich do porzucenia 
tego. Jeżeli zostaną zmuszeni do porzucenia 
tego, niech każdy sam zgadnie, co zrobią. 
Nawet gdyby mieli wszystko do stracenia, 
nie sądzę, żeby się poddali. 

_______ 
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Q: What are your views regarding those who 
want to understand what this life is all about?  

UG: The demand to understand and bring about a 
change in you is the one that is responsible for the 
demand to understand the world and then bring 
about a change in the world. They are one and the 
same. That is why you are interested in listening to 
others. Through that listening you think you will be 
able to bring about a change in you and then also a 
change in the world around you. Basically there is 
no difference between what is here (pointing 
towards himself) and what is out there in the world. 
There is no way you can draw a line of demarcation.  

One thing that I always emphasize is that it is 
culture that has crated us all for the sole purpose of 
maintaining its status quo and its continuity. So, in 
that sense, I do not see that there are any 
individuals at all. At the same time, the same culture 
has given us the hope that there is something that 
you can do to become an individual and that there is 
such a thing as free will. Actually there is no free will 
at all.  

The most important thing for us to realize is that 
thought is a very destructive weapon, and that 
thought is our enemy. However, we are not ready to 
accept the fact that thought can only create 
problems, but cannot help us to solve them.  
 

Q: People go to gurus and read religious texts 
to bring about a change in their lives. But you 
completely brush aside all that. Why?  

UG: My point is that there is nothing there to be 
changed. What these gurus in the market place are 
doing is to sell you some ice packs and provide you 
with some comforters. But when you come to me, 
you find it very difficult for the simple reason that I 
do not offer you any solutions to your problems. My 
interest is to point out that there are actually no 
problems, and what we are saddled with are only 
solutions. Also, we are not ready to accept the fact 
that the solutions that these people have been 
offering us for centuries are not really the solutions. 
If they were really the solutions, the problems would 
have been solved long ago. If they are not the 
solutions, and if there are no other solutions, then 
there are no problems to be solved.  

Q: Sweeping changes are taking place all over 
Europe and the Soviet Union. What part can 
India play in the new scenario that is 
emerging all over the world? The gurus who 
have been going to the West preaching Yoga 
and a number of other attractive new 
concepts can perhaps take advantage of the 
situation.  

P: Jakie masz poglądy na temat tych, którzy 
chcą zrozumieć, na czym polega całe to życie? 

UG: Pragnienie zrozumienia  i wywołania zmiany w 
sobie, jest tym, co jest odpowiedzialne za pragnienie 
zrozumienia świata i wywołania zmiany w świecie. 
Są one tożsame i takie same. Dlatego jesteś 
zainteresowany słuchaniem innych. Dzięki temu 
słuchaniu sądzisz, że będziesz w stanie wywołać 
zmianę w sobie, a także zmianę w otaczającym cię 
świecie. Zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym, 
co znajduje się tutaj (wskazuje na siebie), a tym, co 
znajduje się tam w świecie. Nie masz możliwości 
wykreślenia linii demarkacyjnej. 

Zawsze podkreślam jedną rzecz, że to kultura 
stworzyła nas wszystkich wyłącznie w celu 
utrzymania swojej status quo i swojej ciągłości. 
Zatem, w tym znaczeniu, nie widzę, żeby istniały 
jakieś jednostki. Jednocześnie, ta sama kultura dała 
nam nadzieję, że jest coś, co możesz zrobić, by stać 
się jednostką i że jest coś takiego jak wolna wola. W 
rzeczywistości, w ogóle nie istnieje nic takiego jak 
wolna wola. 

Najważniejszą rzeczą, z której powinniśmy zdać so-
bie sprawę jest to, że myśl jest bardzo niszczyciel-
ską bronią i że myśl jest naszym wrogiem. Jednakże, 
nie jesteśmy gotowi pogodzić się z faktem, że myśl 
potrafi jedynie stwarzać problemy, ale nie może po-
móc nam ich rozwiązać. 

P: Ludzie udają się do guru i czytają religijne 
teksty, żeby spowodować zmiany w swoim ży-
ciu. Ale ty kompletnie to odrzucasz. Dlaczego? 

UG: Moją przesłanką jest to, że nie istnieje nic do 
zmiany. Ci guru na rynku sprzedają ci kostki lodu i 
dostarczają pokrzepienia. Ale kiedy przychodzisz do 
mnie, odkrywasz pewne trudności z tego prostego 
powodu, że ja nie proponuję ci żadnych rozwiązań 
na twoje problemy. Jestem zainteresowany 
wskazaniem, że w rzeczywistości, nie istnieją żadne 
problemy i jedyne co nas usidliło, to rozwiązania. A 
także, nie jesteśmy gotowi pogodzić się z faktem, że 
rozwiązania, które proponują nam od wieków ci 
ludzie, nie są prawdziwymi rozwiązaniami. Gdyby 
były prawdziwymi rozwiązaniami, problemy 
zostałyby rozwiązane dawno temu. Jeżeli nie są 
rozwiązaniami oraz jeżeli nie ma innych rozwiązań, 
wtedy nie ma problemów do rozwiązania. 

P: W całej Europie i w Związku Radzieckim 
zachodzą zmiany w porządku spraw. Jaką rolę 
mogą odegrać Indie w tym nowym scenariu-
szu, który wyłania się na całym świecie?  
Guru, którzy udali się na Zachód wykładając 
Jogę i wiele innych, atrakcyjnych nowych 
koncepcji, być może, skorzystają na tej 
sytuacji. 
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UG: The changes that are taking place in Russia are 
actually no good for Russia and no good for the 
world. What has happened in Russia is that they 
have found suddenly, or at least the leaders of the 
Soviet Union have, that their Communist system of 
government has failed. But instead of finding 
solutions for their problems within that framework, 
they are looking for them somewhere else.  

I do not think India has any answers for these 
problems, nor do the Western nations, for that 
matter. The total failure of the Communist 
philosophy or ideology or system of government 
there in the Soviet Union has unfortunately created 
a void. I am afraid that the Russian Orthodox 
Church will take advantage of the situation and step 
in. If it stops there, there is not much of a danger. 
But all these cults that have thrived on the gullibility 
and credulity of people in the Western nations will 
make a bee-line to Russia and exploit people there. 
That is one thing that the Russians should try to 
avoid. But there seems to be no way that this 
exploitation or the other things that foreign 
countries are exporting to that country can be 
avoided. I do not see an adequate reason why 
America should export organically grown potato 
chips to Russia. Let me say one thing very clearly: it 
is not your democracy, freedom of speech, or 
freedom of a hundred and ten different things that 
these nations proclaim, that won Russia over to its 
side. It is the Coca-Cola in China and Pepsi Cola in 
Russia, and then also McDonald hamburgers. That is 
all that the Western nations can do there: they have 
created a market for people to step in and exploit.  

This is what I tell even the scientists and 
psychologists who come to see me. In fact, they 
also have come to the end of their tether. They are 
not able to tackle the problems that they are 
confronted with today -- both in the field of 
psychology and in modern science. They have to 
find solutions only within that framework. 
Unfortunately they look towards Vedanta from India, 
to the religious answers that come from Japan or 
China. But actually those don't have any answers. If 
the greatest heritage of India cannot help India, 
how in the name of God do you think it will help 
other nations? I don't think India has any 
contribution to make to the world. This is what I 
strongly feel.  

At least you see the West has high-tech and 
technology to offer to those countries. Through the 
help of this technology the West will probably do 
something to enrich those countries. Russia has 
tremendous natural resources still untapped -- oil, 
gold, diamonds, and other things. High-tech and 
technology can help there. 

UG: Zmiany, które zachodzą w Rosji, nie są tak 
naprawdę dobre dla Rosji i dla świata. W Rosji  
nagle odkryto, przynajmniej przywódcy Związku 
Radzieckiego to odkryli, że ich system komunis-
tyczny się nie sprawdził. Ale zamiast poszukiwać 
rozwiązań swoich problemów we własnych ramach, 
oglądają się za nimi gdzieś indziej. 
 

Nie sądzę, że Indie mają jakieś rozwiązania tych 
problemów, ani nie mają ich narody Zachodu. 
Całkowita porażka komunistycznej filozofii lub 
ideologii lub systemu rządów w Związku Radzieckim, 
niestety wytworzyła pustkę. Obawiam się, że 
Rosyjski Kościół Ortodoksyjny skorzysta z tego i 
pojawi się na scenie. Jeżeli na tym się zakończy, nie 
ma wielkiego niebezpieczeństwa. Ale wszystkie te 
kulty, które żerują na łatwowierności i naiwności 
ludzi narodów Zachodu, ustawią się w kolejce do 
Rosji i będą tam wykorzystywać ludzi. Tej jednej 
rzeczy Rosjanie powinni spróbować uniknąć.  Ale 
wydaje się, że nie ma sposobu na uniknięcie tej 
eksploatacji lub innych rzeczy, które zagranica 
eksportuje do tego kraju. Nie dostrzegam żadnego 
adekwatnego powodu, dla którego Ameryka miałaby 
eksportować do Rosji chipsy z organicznie uprawia-
nych ziemniaków. Pozwól, że powiem jedną rzecz 
bardzo jasno: to nie wasza demokracja, wolność 
słowa lub wolność setek innych rzeczy, które prokla-
mują te narody, przeciągnęły Rosję na waszą stronę. 
Spowodowały to Coca-Cola w Chinach i Pepsi Cola w 
Rosji, a później hamburgery McDonalda. To wszys-
tko, co mogą tam zrobić zachodnie narody: stworzy-
ły rynek, na który się wchodzi i eksploatuje się go. 

Właśnie to mówię nawet naukowcom i psychologom, 
którzy przychodzą mnie odwiedzić. Faktem jest, że 
oni również znajdują się u kresu sił. Nie są w stanie 
poradzić sobie z problemami, przed którymi dzisiaj 
stoją - zarówno na polu psychologii jak i współczes-
nej nauki. Muszą odnaleźć rozwiązania wyłącznie w 
ramach swoich dziedzin. Niestety, spoglądają na 
Vedantę z Indii, na religijne odpowiedzi, które 
przybywają z Japonii lub Chin. Ale w rzeczywistości, 
tamci nie mają żadnych odpowiedzi. Jeżeli wielkie 
dziedzictwo Indii nie jest w stanie pomóc samym 
Indiom, jak na Boga, sądzisz, że pomoże ono innym 
narodom? Nie sądzę, żeby Indie miały dokonać  
jakiegokolwiek wkładu w tym świecie. Takie jest 
moje dojmujące odczucie. 

Przynajmniej, widzisz, Zachód może zaoferować tym 
państwom wysoko zaawansowane technologie. Za 
pomocą tych technologii Zachód prawdopodobnie 
zrobić coś, żeby wzbogacić te państwa. Rosja ma 
nadal nietknięte potężne zasoby naturalne - ropę, 
złoto, diamenty i inne rzeczy. Wysoko zaawans-
owane technologie mogą być im pomocne. 
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What can India offer to those nations? I don't see 
that India can offer anything. It is a total mess 
there. We can pat on our backs and feel that the 
great heritage of India has kept us going through 
the centuries. But we are in a sorry mess in India. I 
do not think India has anything to offer to the West. 
If you say that this is only my opinion, it doesn't 
matter. I am not trying to win anybody over to my 
point of view. And there it stops.  
 

Q: In spite of the radical changes that are 
taking place in the world, especially in Europe 
and Russia, I find that there is a revival of the 
old religion.  

UG: The religious revivalism that you are talking 
about is there even in the Western countries. There 
is this whole talk of "Back to Jesus," "Back to the 
heritage of India," "Back to Islam," back to this, that 
and the other. I am afraid that the rise of Islam not 
only in the Moslem world but also in Russia and 
China is going make it a formidable force. Once this 
cry of holy war, "Jihad," spreads around, we will not 
know how to tackle that problem. I am not singing a 
doomsday song. That is what you are going to face 
very soon. Islam is going to be a formidable force in 
the world.  

Q: I have been to the United States and 
Europe. I feel there is much jubilation and 
expectation in the minds of the politicians 
there that the world is changing for the 
better. But I find suddenly this crisis in the 
Middle East. What do you think about the 
future of the world in this context?  

UG: I don't know, I am not a prophet. I cannot say 
anything, but like anybody else, I can hazard, if I 
may use the word, a view of the shape of things to 
come. I don't know for sure, and nobody knows, for 
that matter, what will happen.  

There is one thing that I want to say, emphasize, 
and overemphasize, that there is no way we can 
reverse the whole thing. We are heading towards a 
disaster. Man must realize (and there seems to be 
no hope of his coming to terms with the reality of 
the situation) that thought and all that is born out of 
our thinking are the enemy of mankind, and there is 
nothing to replace that. Religious revivalism is not 
really the answer.  

I personally feel that the basic question which we all 
should ask ourselves is, "What kind of a human 
being you want on this planet?" Unfortunately, 
culture, whether it is Oriental or Occidental, has 
placed before us the model of a perfect being. 

 

Co Indie mogą zaoferować tym państwom? Nie wi-
dzę, żeby miały cokolwiek do zaoferowania. Panuje 
tu kompletny bałagan. Możemy poklepać się po ra-
mieniu i poczuć, że wielkie dziedzictwo Indii pozwoli-
ło nam przetrwać przez wieki. Ale w Indiach panuje 
żałosny nieład. Nie sądzę, żeby Indie miały cokol-
wiek do zaoferowania Zachodowi. Jeżeli powiesz, że 
to jedynie moja opinia, to bez znaczenia. Nie próbu-
ję nikogo przekonać do mojego punktu widzenia. I 
tu się sprawa kończy. 

P: Poza radykalnymi zmianami, które 
występują na świecie, w szczególności w 
Europie i Rosji, widoczne jest odradzanie się 
starej religii. 

UG: Odradzanie się religii, o którym mówisz, odby-
wa się również w krajach Zachodu. Gada się o "Po-
wrocie do Jezusa", "Powrocie do dziedzictwa Indii," 
"Powrocie do Islamu," powrocie do tego, tamtego i 
owego. Obawiam się, że wzrost zainteresowania 
Islamem, nie tylko w świecie muzułmańskim, ale 
również w Rosji i Chinach, przekształci go w potężną 
siłę. Kiedy już rozniesie się ten okrzyk zachęcający 
do świętej wojny "Jihad", nie będziemy wiedzieli jak 
poradzić sobie z tym problemem. Nie śpiewam tu 
potępieńczej pieśni. Wkrótce staniecie z tym twarzą 
w twarz. Islam będzie ogromną siłą na świecie. 

P: Byłem w Stanach Zjednoczonych i Europie. 
Czuję, że w umysłach polityków króluje 
tryumf i oczekiwanie, że świat zmienia się na 
lepsze. Ale nagle odkryłem ten kryzys na 
Bliskim Wschodzie. Co sądzisz na temat 
przyszłości świata w tym kontekście? 
 

UG: Nie wiem, nie jestem prorokiem. Nie potrafię 
niczego powiedzieć, ale jak każdy, mogę zaryzyko-
wać, jeżeli mogę użyć tego słowa, przewidzenie 
kształtu rzeczy. Nie wiem na pewno i nikt inny nie 
wiem, co się wydarzy w tej sprawie. 

Jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, podkreślić i 
naświetlić, że nie mamy możliwości zawrócenia 
biegu spraw. Zmierzamy ku katastrofie. Człowiek 
musi zrozumieć (a nie wydaje się, żeby była jakaś 
nadzieją, by pogodził się z realiami tego położenia), 
że myśl i wszystko, co zrodziło się z naszego myśle-
nia, jest wrogiem ludzkości i nie ma niczego, co by 
mogło to zastąpić. Rewitalizacja religii naprawdę nie 
jest odpowiedzią. 

Osobiście czuję, że zasadnicze pytanie, które 
powinniśmy sobie wszyscy zadać brzmi, "Jakiego 
rodzaju jednostkę ludzką chcesz na tej planecie? 
Niestety, kultura, czy to orientalna, czy okcyden-
talna, umieściła przed nami wzór istoty idealnej. 
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That model is patterned after the behavior of the 
religious thinkers of mankind who have done more 
harm than good. Everything that we are confronting 
today is a product of the religious thinking of man. 
But that thinking has no answers for the future of 
mankind. So if you want, you have to find answers 
within the framework of the systems that have failed 
to deliver the goods. I don't think religious thinking 
has any answers for our problems today.  
 

The two things that we have to bear in mind are 
high-tech and technology. They will help us to solve 
the problems of this planet. Genetic engineering and 
the understanding of microbiology will take care of 
what kind of a human being you want. They now 
say that we are genetically deficient and that the 
brain is neurologically deficient in many areas. 
Therefore, anything that is born out of the thinking 
of man is very destructive. Thought is a protective 
mechanism. Its interest is only to protect itself, 
maintain its status quo, and preserve the continuity 
of the knowledge that is passed on to us from 
generation to generation.  

Q: What about the problems of the 
underdeveloped countries, like poverty and 
lack of education?  

UG: Do you mean to say that literacy is the solution 
or answer for the problems of India? We want to 
educate people so that they can read our 
newspapers, and through the media you are going 
to brainwash these people. In India there are still 
peasants who are not touched by the modern man. 
They are something unique. I don't know. I have 
never visited any village recently. But I really don't 
think educating people in the sense in which we are 
talking about, the literacy that we are talking about, 
is the way to really educate people. Let me give you 
the example of my grandmother. My grandmother 
was not a literate person, although she knew how to 
read and sign papers. I learned more from her about 
Advaita than I did from the professors at the 
University of Madras. She was not an educated 
woman, nor was she an enlightened person. But she 
was a very practical woman. She knew all about the 
great culture of India. So, educating the masses to 
be literate is really not the answer. We have the 
tremendous power of the media at our disposal. If 
this power is in the hands of the government, there 
is nothing that you can do to avoid its influence. 
Also, if you take the example of the United States, 
their so-called free media are in no way better than 
the media that are under the grip of the 
government. Both are the same. I don't know, I am 
expressing a lot of opinions.  

 

Ten wzorzec powstał w oparciu o zachowania religij-
nych myślicieli ludzkości, którzy uczynili więcej szko-
dy niż dobrego. Wszystko, przed czym stajemy dzi-
siaj, jest wytworem religijnego myślenia człowieka. 
Ale to myślenie nie ma żadnych odpowiedzi co do 
przyszłości ludzkości. A zatem, jeżeli chcesz, musisz 
odnaleźć odpowiedzi w ramach systemów, którym 
nie udało się dostarczyć towaru. Nie sądzę, żeby 
religijne myślenie posiadało jakiekolwiek odpowiedzi 
na nasze dzisiejsze problemy. 

Dwie rzeczy, o których warto pamiętać to, zaawans-
owana technika i technologie. One pomogą nam 
rozwiązać problemy tej planety. Inżynieria gene-
tyczna oraz zrozumienie mikrobiologii zajmie się 
tematem tego, jakiej istoty ludzkiej pragniesz. 
Twierdzą teraz, że jesteśmy genetycznie niedosko-
nali i że mózg jest niedoskonały w wielu sferach. 
Stad też, cokolwiek zrodzi się z myślenia człowieka, 
jest bardzo niszczycielskie. Myśl jest mechanizmem 
obronnym. W jej interesie leży wyłącznie ochrona 
samej siebie, utrzymanie status quo i zachowanie 
ciągłości wiedzy, która przekazywana jest nam z 
pokolenia na pokolenie. 

P: A co z problemami krajów 
niedorozwiniętych, jak bieda i braki w 
edukacji? 

UG: Czy masz na myśli to, że wykształcenie jest 
rozwiązaniem lub odpowiedzią na problemy Indii? 
Chcemy wykształcić ludzi, żeby mogli czytać nasze 
gazety i poprzez media macie zamiar poddać tych 
ludzi praniu mózgów. W Indiach nadal żyją chłopi, 
których nie tknął współczesny człowiek. Są czymś 
wyjątkowym. Nie wiem. Ostatnio nie odwiedzałem 
żadnej wioski. Ale naprawdę nie sądzę, że 
kształcenie ludzi, w tym znaczeniu o jakim mówimy, 
o wykształceniu o jakim mówimy, jest sposobem na 
prawdziwą edukację ludzi. Pozwól, że posłużę się 
przykładem mojej babci. Moja babcia nie była osobą 
wykształconą, chociaż umiała czytać i podpisywać 
dokumenty. Więcej nauczyłem się od niej o Advaice 
niż od profesorów z Uniwersytetu w Madrasie. Nie 
była kobietą wykształconą, ani nie była osobą 
oświeconą. Ale była kobietą praktyczną. Wiedziała 
wszystko o wielkiej kulturze Indii. A zatem, 
kształcenie mas nie jest odpowiedzią. Mamy do 
dyspozycji ogromną siłę oddziaływania mediów. 
Jeżeli ta siła znajdzie się w rękach rządu, nic nie 
możesz zrobić, żeby uniknąć jego wpływu. Również, 
jeżeli weźmiemy przykład Stanów Zjednoczonych, 
ich tak zwane wolne media nie są ani trochę lepsze 
od mediów kontrolowanych przez rząd. Obydwa 
przypadki są identyczne. Nie wiem, wyrażam wiele 
opinii.  
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Q: I feel what you are saying is that the 
present technological and scientific changes 
are the only answers for this world.  

UG: Yes, but I must say one thing. Whatever 
achievements we have had so far through the help 
of high-tech and technology have benefited only a 
limited number of people on this planet. If what they 
say is true, it is possible to feed twelve billion people 
with the resources at our command, the resources 
that nature has provided us, without the aid of high-
tech and technology. But then why amongst five 
billion people is there poverty and misery? The 
answer is very simple. We are individually 
responsible for them, and it [poverty] is not some 
curse of the high gods.  
 

The rich nations are not going to give up their riches 
unless they are forced to give them up. You see, the 
nine rich nations, the nine industrial nations, sit here 
and dictate their terms. Are they going to give up 
the whole of the natural resources of the world? I 
don't think so, unless they are forced to. If they are 
forced to give them up, what they would do is 
anybody's guess. Even if they have everything to 
lose, I don't think they are going to give up 
anything.  

Even this [pointing to someone] man sitting here 
who is a pacifist will fight to the end to protect his 
way of life and his way of thinking. I don't believe 
him at all. He will fight. He may be a pacifist today, 
but tomorrow, if everything he has were to be taken 
away from him, I wouldn't be surprised if he were to 
kill me also, his best friend.  

Q: You do not sound like much of an optimist.  

UG: What does it mean -- the difference between 
an optimist and a pessimist? It is just a very clever 
way of putting things -- that an optimist does not 
give up and he still, somehow, has faith that he can 
maintain his own way of life and his own way of 
thinking. That is all. He would resort to any kind of 
force to maintain that way of life and that way of 
thinking.  

Q: I feel that many things you have been 
talking about for the last few years are 
coming true.  

UG: I don't sit here patting myself on my back, and 
telling myself, or you, that "I told you so." No, not at 
all. Anyway, Sir, thank you very much. 

 

***** 

 

P: Czuję, że twierdzisz, iż współczesne 
technologiczne i naukowe zmiany są jedynymi 
odpowiedziami dla tego świata. 

UG: Tak, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Jakie-
kolwiek osiągnięcia mieliśmy dotychczas dzięki za-
awansowanej technice i technologiom, przyniosły 
one korzyści jedynie ograniczonej liczbie ludzi na tej 
planecie. Jeżeli to, co się mówi, jest prawdą, możli-
we jest wyżywienie dwunastu miliardów ludzi w ra-
mach posiadanych zasobów, zasobów udostępnio-
nych przez naturę, bez pomocy zaawansowanych 
technologii. Tyle że, czemu bieda i niedola dotyka 
pięciu miliardów ludzi? Odpowiedź jest bardzo pros-
ta. Jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni za te 
sprawy, a ona [bieda] nie jest przekleństwem 
bogów. 

Bogate narody nie porzucą swoich bogactw, jeżeli 
się ich do tego nie zmusi siłą. Widzisz, dziewięć 
bogatych narodów, dziewięć uprzemysłowionych 
narodów siedzi tu i dyktuje warunki. Czy pozbędą się 
kontroli nad całymi naturalnymi zasobami świata? 
Nie sądzę, chyba, że zostaną zmuszone. Jeżeli 
zostaną zmuszone do jej oddania, niech każdy sam 
zgadnie, co się stanie. Nawet jeżeli będą mieli 
wszystko do stracenia, nie sądzę, żeby pozbyli się 
czegokolwiek. 

Nawet ten [wskazuje na kogoś] człowiek, który tam 
siedzi i jest pacyfistą, będzie do końca walczył, żeby 
chronić swój styl życia i sposób myślenia. W ogóle 
mu nie ufam. Będzie walczył. Dzisiaj może sobie być 
pacyfistą, ale jutro, jeżeli odbierze mu się wszystko 
co posiada, nie zdziwiłbym się, gdyby zabił również 
mnie, swoje najlepszego przyjaciela. 

P: Nie brzmi to zbytnio optymistycznie. 

UG: Co to znaczy - różnica pomiędzy optymistą i 
pesymistą? To jedynie bardzo sprytne postawienie 
sprawy - że optymista nie poddał się i nadal jakoś 
dziwnie wierzy, że potrafi utrzymać swój styl życia i 
swój własny sposób myślenia. To wszystko. Odwoła 
się do każdego rodzaju siły, żeby utrzymać styl życia 
i sposób myślenia. 
 

P: Czuję, że wiele rzeczy, o których mówiłeś 
przez ostatnie kilka lat, sprawdza się. 
 

UG: Nie siedzę tu klepiąc się po plecach i nie mówię 
sobie lub tobie, że "A widzisz, mówiłem ci!" Nie, 
wcale nie. Tak czy owak, Szanowny Panie, bardzo 
dziękuję. 
 

***** 

 


