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CE SUNT EMOÞIILE?

Este important sã înþelegem acest lucru: emoþiile
se nasc în mintea noastrã. Conºtiinþa nu îºi are însã
sediul în minte. Mai mult, mintea se aflã în interiorul
conºtiinþei! Conºtiinþa este vastã, infinitã. Emoþiile,
dorinþele, ambiþiile, toate acestea se nasc în mintea
noastrã. Mai devreme sau mai târziu, ele vor dispãrea.
Dar chiar ºi dupã ce capul moare ºi este îngropat în
pãmânt, conºtiinþa nu dispare. Nu noi conþinem
conºtiinþa, ci ea ne conþine pe noi. Conºtiinþa este mai
mare decât noi.
Este adevãrat: emoþiile, sentimentele, gândurile
– întreg conþinutul minþii – provin din exterior, putând
fi manipulate de lumea exterioarã. Acest lucru le-a
devenit evident chiar ºi oamenilor de ºtiinþã. Misticii
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au afirmat însã cu mult înaintea oamenilor de ºtiinþã,

subconºtient, iar noi nu ºtim cum sã o manipulãm, ce

încã de acum câteva mii de ani, cã toate aceste lucruri

sã facem cu ea, iar acest lucru ne depãºeºte.

cu care este umplutã mintea noastrã nu ne aparþin, cã

Subconºtientul este de nouã ori mai mare decât planul

noi suntem mai presus de ele. Noi ne identificãm însã

conºtient, aºa cã tot ceea ce provine din subconºtient

cu ele, ºi acesta este unicul nostru pãcat.

este copleºitor. Aºa se explicã de ce sunt atât de
speriaþi oamenii de emoþiile lor. Ei încearcã sã le

Mintea este un aspect care gândeºte, în timp ce

blocheze, de teamã sã nu creeze haos în micul lor

inima este un alt aspect al aceleiaºi minþi, care simte.

univers (conºtient). Într-adevãr, emoþiile creeazã haos,

Sentimentul ºi gândirea, emoþiile ºi gândurile…

dar haosul are farmecul lui!

Complet separatã de acestea este însã starea de

Simþim cu toþii o nevoie de ordine, dar ºi o

martor. Existã un martor interior care contemplã

nevoie de haos. Când simþiþi nevoia de ordine, folosiþi

totul, inclusiv gândurile noastre, inclusiv emoþiile

ordinea, adicã mintea conºtientã; când simþiþi nevoia

prin care trecem, fãrã sã se identifice cu ele. Acesta

de haos, descãtuºaþi-vã subconºtientul ºi aduceþi

nu este nici bun, nici rãu, nici plãcut, nici neplãcut,

haosul în viaþa dumneavoastrã. Omul plenar este

nici gând, nici emoþie. El nu reprezintã nici mintea,

acela care se poate folosi în egalã mãsurã de ambele

nici inima.

aspecte, care nu permite interferenþa minþii conºtiente
cu planul subconºtient, dar nici a subconºtientului cu

Iubirea ne dã întotdeauna o stare de nervozitate.

planul conºtient.

Existã anumite explicaþii în acest sens. Iubirea se

Eu cred în totalitatea vieþii, în alternanþa dintre

naºte din subconºtient, în timp ce toate capacitãþile

zile ºi nopþi, dintre zilele însorite ºi cele înnorate. Eu

noastre se aflã în planul conºtient. Toatã cunoaºterea

cred cã ne putem bucura de tot ceea ce ne oferã viaþa.

noastrã, toate calitãþile pe care ºtim sã le manevrãm se

Nu aveþi nevoie decât de puþinã luciditate, pentru a

aflã în mintea conºtientã. Iubirea se naºte din

conºtientiza ce se petrece în viaþa dumneavoastrã ºi
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pentru a vã bucura de ea. Voi nu sunteþi una cu

amplificã pe cele pozitive, beatifice, extatice, cu care

mintea, nici cu corpul. Existã un martor înãuntrul

fiinþa ajunge sã devinã una.

vostru, care îºi poate privi mintea, emoþiile, reacþiile

Aºadar, pentru mine acesta este criteriul: dacã

fiziologice. Acest martor este adevãratul vostru eu. El

luciditatea amplificã emoþia, aceasta este pozitivã; dacã

are capacitatea de a se bucura de orice, odatã ce vã

luciditatea dizolvã emoþia, a fost o emoþie negativã.

centraþi în el.

Tot ceea ce nu poate rãmâne în lumina conºtiinþei este

Mintea este cea care simte durerea, suferinþa. Ea
este cea care simte toate emoþiile, ataºamentele,
dorinþele ºi poftele. Dar toate acestea nu sunt decât
proiecþii ale minþii. În spatele minþii se aflã sinele
vostru real, care nu dispare niciodatã. El este
întotdeauna prezent, aici ºi acum.
Dacã vã simþiþi mânioºi, fiþi mânioºi, fãrã a vã
judeca singuri, fãrã a vã condamna sau a vã justifica.
Iatã care este diferenþa dintre emoþiile pozitive ºi

un pãcat, ºi tot ceea ce creºte în lumina conºtiinþei este
o virtute. Virtutea ºi pãcatul nu sunt concepte sociale;
ele se referã la realizãrile noastre interioare.
Eu susþin cã ºi emoþiile negative sunt bune, dacã
sunt autentice. În acest caz, însãºi realitatea lor ajunge
sã le transforme. Treptat, ele devin pozitive, pânã
când, la un moment dat, veþi constata cã nu se mai
poate vorbi nici de ceva pozitiv, nici de ceva negativ.

cele negative: dacã deveniþi conºtient de o anumitã

Rãmâne doar autenticitatea. Nu are nici o importanþã

emoþie, iar în lumina luciditãþii dumnea-voastrã, ea

dacã aceasta este bunã sau rea, pozitivã sau negativã.

dispare, a fost o emoþie negativã. Dacã deveniþi

Nu mai existaþi decât dumneavoastrã, simplu ºi

conºtient de o altã emoþie, cu care deveniþi una, dacã

autentic. Aceastã autenticitate vã permite sã sesizaþi o

emoþia respectivã vã cuprinde întreaga fiinþã, atunci

viziune a realitãþii absolute. Numai realul poate

este vorba de o emoþie pozitivã. Lumina conºtiinþei

cunoaºte ceea ce este real, la fel cum numai adevãrul

acþioneazã diferit în cele douã cazuri: ea le dizolvã pe

poate cunoaºte adevãrul, ºi numai ceea ce este

cele negative, capabile sã vã otrãveascã viaþa, ºi le

autentic poate cunoaºte ceea ce este autentic.
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EMOÞII ªI SENTIMENTALISM

raþiune ºi emoþii existã unele dificultãþi, dar existã ºi
compasiune, efortul de a se înþelege reciproc.

Emoþiile sunt sinonime cu puritatea. Sentimentalismul este o pãcãlealã. Am învãþat cu toþii

Mulþi oameni cred cã sentimentalismul este

asemenea trucuri. De pildã, femeia ºtie cã dacã

sinonim cu spiritualitatea. Emoþiile se nasc în minte, la

plânge, va repurta o victorie asupra bãrbatului. Se

fel ca ºi gândurile. Ceea ce voi numiþi inimã face parte

întâmplã însã uneori ca plânsul sã nu vinã, cãci el nu

tot din mintea voastrã, la fel ca ºi capul. Voi vã

este atât de uºor de manipulat. Nu conteazã: femeia

emoþionaþi foarte uºor, þipaþi ºi plângeþi cu lacrimi de

încearcã, se preface, joacã teatru. Lacrimile ei sunt

crocodil, dar nu existã nimic spiritual în acest proces.

însã false. Chiar dacã îi curg din ochi, ele sunt false,

Lacrimile sunt niºte obiecte fizice, la fel cum ochii sunt

cãci nu au venit de la sine, ci au fost aduse cu forþa.

o parte din corpul dumneavoastrã. Emoþiile voastre nu

Acesta este sentimentalismul: emoþii create,

sunt altceva decât un dezechi-libru în câmpul energiei

manipulate cu viclenie. Este aceeaºi diferenþã ca ºi

voastre fizice. Þipaþi ºi plângeþi, ºi apoi vã simþiþi

între raþiune ºi raþionalizare. Raþionalizarea reprezintã

eliberaþi, relaxaþi. Femeile din toatã lumea cunosc foarte

o manipulare a raþiunii, la fel cum sentimentalismul

bine acest proces. Ele sunt niºte adevãrate artiste ale

reprezintã o manipulare a emoþiilor.

plânsului, ºtiind cât de bine le face. Femeile þipã ºi

Dacã sunteþi un om CU ADEVÃRAT raþional,

plâng, pânã când ating o stare de uºurare. Este într-

veþi deveni un om de ºtiinþã. Dacã sunteþi o fiinþã cu

adevãr un proces de catharsis, dar care nu are nimic

adevãrat emoþionalã, puteþi deveni un poet. Este

spiritual în el. Oamenii continuã însã sã confunde

frumos când lucrurile se petrec astfel. Dialogul dintre

lucrurile. Ei iau drept spirituale tot felul de lucruri

raþiune ºi emoþie este dificil, dar nu imposibil. Când

care nu au nimic de-a face cu spiritualitatea.

avem

ºi

Noi ne-am educat mintea astfel încât sã se

sentimentalisme, totul devine foarte dificil. Între

exprime tot timpul, ignorând în schimb inima. Din
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acest punct de vedere, eu nu sunt de acord cu Kahlil

semenilor lor sã fie din când în când mânioºi – lucru

Gibran , care insistã exclusiv asupra inimii. Inima

cât se poate de natural.

*

reprezintã doar un popas la mijlocul drumului, nu

Rezultatul final a fost cã toatã lumea îºi acumuleazã

destinaþia finalã. Destinaþia este fiinþa; acolo se

mânia, reprimând-o. Când se adunã prea multã otravã,

terminã calea, cãci nu mai existã nici un alt loc în

aceasta explodeazã, iar oamenii pleacã la rãzboi.
La fiecare zece ani este necesar un rãzboi. ªi

care am putea merge de aici.

cine credeþi cã sunt cei responsabili pentru aceastã
stare de lucruri? Aceºtia sunt aºa-ziºii voºtri sfinþi ºi
REPRIMARE ªI CONTROL

moraliºti, fãcãtorii de bine, oamenii care nu v-au
permis niciodatã sã fiþi naturali.

Animalele nu duc niciodatã rãzboaie. Evident,
ele se luptã uneori, dar acestea sunt bãtãlii individuale,

Ce este reprimarea?

nu rãzboaie colective, în care ciorile din est se luptã

Reprimarea înseamnã sã trãieºti o viaþã pentru

cu cele din vest, sau în care câinii din India se bat cu

care nu ai nici o chemare, sã faci lucruri pe care nu

cei din Pakistan. Nu, câinii nu sunt atât de proºti, aºa

doreºti sã le faci, sã fii altfel decât eºti. Reprimarea

cum

ciorile.

este o cale sigurã cãtre autodistrugere, este o

Da, animalele se luptã uneori între ele, ºi acest

sinucidere lentã, dar absolut sigurã, este o modalitate

nu

sunt

nici

lucru nu este neapãrat ceva rãu. Dacã spaþiul lor de

de a ne otrãvi viaþa.

influenþã este violat, dacã teritoriul le este încãlcat,

Exprimarea înseamnã viaþã, reprimarea înseamnã

ele se luptã, dar lupta lor este una individualã, nu un

sinucidere. De ce se reprimã atât de mult omul, pânã

rãzboi mondial. Cum au procedat în schimb oamenii?

când devine bolnav? Deoarece societatea îl învaþã sã

Ei ºi-au reprimat reciproc emoþiile, nepermiþându-le

se autocontroleze, nu sã se transforme, iar calea

*

transformãrii este complet diferitã. Mai întâi de toate,

Osho se referã aici la Profetul lui Kahlil Gibran.
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