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CAnd mintea gtie, numim asta cunoa$tere.

CAnd inima gtie, numim asta iubire.

Iar cAnd fiinga gtie, numim asta meditaqie.

Adev6rata intrebare este ,,Cine sunt?" $i sin-

gurul mod de a gti asta este sI taci, sd fii alert, sI
fii congtient - urmiregte-li gdndurile gi lasi-le

si dispari. intr-o zi vei constata ci totul a deve-

nit t6cere, ci nu se aude nici mlcar murmurul

unui gAnd. Totul s-a oprit, de parcd timpul s-ar

fi oprit. $i, dintr-odat5, te trezegti dintr-un vis

foarte lung, dintr-un co$mar.

Existd doar o ugi care te poate ajuta, iar aceea

este in tine. Ficdnd un salt in tine, ai plonjat in
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existenta. in acea clipl simli o extraordinarl
unitate cu tot.

Atunci nu mai e$ti izolat, nu mai esti singur,

pentru ci nimeni nu mai este in afard de tine.

Egti doar tu, extins in toate direcfiile, in toate

manifestlrile posibile. Tu egti cel care infloregte

in pom;tu eqti cel care se miEc5 in norul alb. Tu

eEtiin ocean,in rAu. Tu egtiin animale,in oameni.

Nu i[i ofer un nou set de dogme, de credinfe,

de crezuri, de ideologii - in nici un caz. Rolul

meu e cu totul altul: rolul meu este s5-!i iau ce

ai gi si nu-!i dau nimic in loc, pentru cA, daci iau

o piatri qi pun alta in loc, sunt gi mai periculos

decAt omul care pusese prima piatri. Prima pia-

tr5 se invechea gi te plictiseai deja de ea, nu-!i
oferea hrani. Era o piatrS, ce hrani iti putea

oferi? Purtai povara Ei, incetul cu incetul, !i-ai
dat seama ci e mai bine sd arunci piatra asta.

Dar cu o piatri noul incepe o noul luni
de miere. incepi sI te gAndegti cI poate piatra

asta este cea potrivitd. Eu nu inlocuiesc in tine

un sistem de credinte cu altul; eu sunt pur gi
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simplu distructiv. O si te mire ci sunt pur gi sim-

plu distructiv - vreau sd distrug tot ce ti-a fost

impus. Nu e nevoie s5-l inlocuiesc cu ceva.

Creativitatea este potenfialul t5u intrinsec;

nu trebuie sI o creez eu. Odati ce obstacolele

sunt inliturate, vei incepe si cregti gi sI curgi,

vei incepe sI cau[i de unui singur. $i curAnd vei

cdpSta for!5 gi o noud putere fiindcl pini gi o

descoperire micd fdcuti de unui singur ili va

oferi o fericire atAt de imensi incAt nu o poli
concepe acum. E de ajuns o mic5 descoperire

ficutl de unul singur, gi devii alti fiinl5 pentru

cI acum in tine se nagte adevirul. S-ar putea si
fie doar o simAnld, dar inceputul a avut loc.

Numir5 cAte gAnduri sunt ale tale gi vei con-

stata cu surprindere cd nici un gAnd nu e al tdu.

Toate vin din alte surse, toate sunt imprumu-

tate - fie cd au fost depozitate in tine de al1ii, fie

c5 le-ai depozitat tu singur, proste$te. Dar nici

unul nu e ai t5u.
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f,ine minte un criteriu: prelios este doar ceea

ce cunogti. $i n-ai cum sI pierzi ceea ce cunogti.

Nici un lucru care se poate pierde gi de care tre-

buie si te ag5[i nu poate fi preqios, pentru ci
poate fi pierdut. Asta aratd cE el nu reprezintl

experienfa ta proprie.

*

Lumea spune cd spil creierul oamenilor. Nu,

eu nu spEl creierul oamenilor, dar cu siguran[i
le curS! creierul - Ei cred in curifarea uscate!

incepe de Ia caplt:o tabula rasa f5rd credin[e,

fSrI dogme, firl crezuri. Atunci existl posibilita-

tea si descoperi ce este adevirul. Iar adevirul nu

e nici hindus, nici mahomedan, nici cregtin;ade-

virul nu e in Biblie, nici in Coran Ei nici in Gita.

O sI te mire ci adevirul pe care il vei desco-

peri nu este scris niclieri, nu poate fi scris.

E imposibil de scris. Nu a fost rostit niciodat5 de

nimeni gi nu o sI fie rostit de nimeni.
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Mintea ta intreabd mereu ,,De ce?" 9i ,,Pentru

ce?" $i, incetul cu incetul, tot ce nu are raspuns

Ia intrebarea ,,Pentru ce?" devine fird valoare

pentru tine. Aga a devenit iubirea lipsitd de

valoare. Ce rost are iubirea? Unde o sd te duci?

Ce vei realiza cu ea? Vei reugi si ajungi la vreo

utopie, Ia vreun paradis? Bineinfeles cd in sensul

acesta iubirea n-are rost. E fdri rost.

Care este rostul frumuselii? Vezi un apus de

soare, e$ti uluit, atat e de frumos. Dar un idiot

poate si punS intrebarea ,,Care e sensul lui?" 9i

nu gtii ce s5 r5spunzi.Iar dacd nu existi un sens,

atunci de ce lauzi degeaba frumuselea?

O floare frumoasS, sau un tablou frumos, sau

muzica frumoasi, poezia frumoasd n-au nici un

rost. EIe nu sunt argumente pentru a dovedi ceva,

nici nu sunt mijloace de atingere a unui scop.

Viafa consta doar din acele lucruri care nu au rost.

Repet: viafa consti doar din acele lucruri care

n-au nici un rost, care n-au nici un sens - 9i cAnd

spun sens, mi refer Ia faptul cd nu au nici un

scop, nu te duc niciieri, nu oblii nimic de pe urma

Ior. Cu alte cuvinte, viala e semnificativi in sine.
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