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...asemănătoare... Nu este relevant dacă grăbeşti pasul mergând în aceeaşi direcţie cu acea
femeie sau o iei la fugă în direcţia opusă; chiar nu contează cum reacţionezi. Important este că în
tine s-a petrecut ceva, a apărut o nevoie si acea nevoie trebuie satisfăcută. De aceea există o
nevoie: ca să fie satisfăcută. Va veni vremea când va trece pe lângă tine o femeie frumoasă şi tu
n-o vei observa. Şi acest lucru este bun, dar si alternativa este la fel de bună.
Totul este sacru, totul este sfânt. Există un timp al iubirii şi un timp al transcenderii ei. Există
un timp în care o relaţie te împlineşte şi un timp când descoperi că este la fel de frumos şi de
plăcut
să
fii
tu
cu
tine.
Totul
este
frumos.
Dar omul trebuie să-şi observe nevoia, nu înţelesul ei. "Înţelesul" aparţine minţii conştiente,
"nevoia" vine din inconştient. În acest fel se produc visele de al doilea tip: vă reprimaţi nevoile,
apoi mintea caută împlinirea lor în vis. Oamenii nu se căsătoresc din cauză că au fost intoxicaţi
de marea literatură, mintea l-a fost otrăvită de marii gânditori. Aceştia le-au plantat în minte
modele care îi împiedică să mai fie deschişi faţă de existenţă, filozofiile i-au orbit. În acest fel îşi
reprimă oamenii nevoile. Ele însă nu dispar; vor ieşi la iveală sub forma visului, fiindcă
inconştientul este complet ignorant într-ale filozofiei. El nu cunoaşte rosturi si înţelesuri.
Inconştientul ştie doar un singur lucru: că acea nevoie a fiinţei trebuie să fie satisfăcută.
Inconştientul forţează satisfacerea nevoii în vis. Acesta este al doilea tip de vise - foarte
importante şi demne de a medita asupra lor pentru a înţelege ce vrea inconştientul să vă
comunice, şi anume: "Nu fi prost! Vei suferi dacă vei proceda aşa. Nu-ţi înfometa fiinţa. Nu te
comporta
ca
un
sinucigaş,
nu-ţi
ucide
nevoile
fireşti."
Reţineţi: dorinţele aparţin minţii conştiente, nevoile aparţin inconştientului. Distincţia este
foarte,
foarte
importantă
şi
trebuie
să
fie
bine
înţeleasă.
Dorinţele aparţin minţii conştiente. Inconştientul nu are nicio dorinţă, nu-l preocupă dorinţele.
Ce este o dorinţă? Este rezultatul gândirii, învăţării, condiţionării. Poţi să fii preşedintele ţării:
inconştientului nu-i va păsa. Nu-l interesează să fie preşedintele ţării, ci să fie satisfăcut în
unitatea sa organică. Mintea conştientă însă spune: "Fii preşedinte!" Ca să devii preşedinte, va
trebui să sacrifici femeia - iată sacrificiul. Va trebui să-ţi neglijezi corpul - alt sacrificiu. Să-ţi
sacrifici odihna - sacrificiu. Impulsul de a deveni preşedintele ţării sau de a aduna averi
nemăsurate aparţine minţii conştiente. Inconştientul nu ştie ce este aceea bogăţie. El ştie numai
ce este natural. Societatea nu-l influenţează; este asemeni păsărilor şi animalelor. Sau asemeni
copacilor. Inconştientul nu este condiţionat de societate, de politicieni. El rămâne pur.
Fiţi atenţi la al doilea tip de vise şi meditaţi asupra lor. Prin ele vi se comunică de ce anume are
nevoie fiinţa voastră. Satisfaceti-vă acele nevoi si nu daţi atenţie dorinţelor. Dacă vreţi să fiţi
beatifici, daţi curs nevoilor fireşti si nu vă bateţi capul cu dorinţele. Dacă vreţi să fiţi nefe-riciţi,
reprimaţi-vă
nevoile
fireşti
şi
urmaţi-vă
dorinţele.
Din cauza aceasta aţi ajuns să vă simţiţi nefericiţi. Este simplu. Este foarte simplu de înţeles
cum puteţi fi beatifici sau nefericiţi. Omul care îşi ascultă nevoile si le dă curs curgând cu ele aşa
cum curge râul către ocean... Râul nu se întreabă dacă să curgă spre est sau spre vest, ci îşi
găseşte drumul pur şi simplu. Est sau vest, nu are nicio importanţă. Râul care se varsă în ocean
nu cunoaşte nicio dorinţă.
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...împărtăşiţi, pe atât deveniţi mai receptivi, fiecare moment va fi o expansiune continuă.
Momentul următor se naşte mereu din momentul prezent, prin urmare de ce să vă preocupaţi
pentru el? Dacă momentul prezent este al liniştii, cum ar putea să fie momentul următor al
haosului? De unde ar veni el? Se va naşte din momentul prezent. Dacă sunt fericit în acest
moment,
cum
să
fiu
nefericit
în
momentul
următor?
Dacă vreţi să fiţi nefericiţi în momentul următor, trebuie să fiţi nefericiţi şi în momentul prezent,
fiindcă nefericirea se naşte din nefericire, după cum fericirea se naşte din fericire. Pe principiul că
ce veţi semăna, aceea veţi culege, trebuie să sădiţi sămânţa momentului viitor în momentul
prezent. Dacă acum vă faceţi griji şi începeţi să vă gândiţi că urmează o stare de haos, va urma o
stare de haos. Aţi adus-o deja prin gândurile voastre. Nu aveţi încotro şi trebuie să o culegeţi.
Nici
nu
trebuie
să
mai
aşteptaţi
momentul
următor:
este
deja
prezentă.

Reţineţi următorul lucru - şi este într-adevăr un fapt straniu - când sunteţi trişti, nu vă gândiţi
niciodată că este imaginaţia voastră. Nu am întâlnit niciodată un om trist care să spună că starea
lui proastă este doar imaginaţie. Tristeţea este perfect reală. Atunci fericirea de ce nu este reală?
Pentru că simţiţi fericirea ca pe ceva în neregulă şi începeţi imediat să vă gândiţi: "N-o fi
imaginaţia mea?" Când sunteţi tensionaţi, nu vă gândiţi niciodată că este imaginaţie, fiindcă dacă
v-aţi gândi, tensiunea şi angoasa ar dispărea. Iar dacă vă gândiţi că liniştea şi fericirea sunt
imaginaţie,
ele
dispar.
Ceea ce consideraţi că este real devine real. Ceea ce consideraţi că este nereal devine nereal.
Sunteţi creatorii lumii care vă înconjoară, reţineţi acest lucru. Momentele de fericire şi beatitudine
sunt atât de rare, nu le irosiţi gândin-du-vă la ele. De asemenea, dacă nu faceţi nimic cu aceste
momente, este posibil să le pierdeţi. Dacă nu faceţi nimic - nu dansaţi, nu cântaţi, nu le
împărtăşiţi cu altă fiinţă - există posibilitatea ca ele să se transforme în îngrijorare. Energia care
ar fi putut fi valorificată creator poate deveni îngrijorare şi astfel apare o nouă tensiune
interioară.
Energia trebuie folosită creator. Dacă nu o folosiţi pentru a crea o stare de fericire, atunci
aceeaşi energie se va transforma în nefericire. Obiceiul de a fi nefericiţi este atât de adânc
înrădăcinat în voi, încât energia se transformă automat în nefericire, ca o apă care curge la vale,
pe
când
starea
de
fericire
este
ca
un
drum
la
deal.
Timp de câteva zile, urmăriţi să fiţi în mod constant atenţi şi ori de câte ori apare un moment
de fericire, lsaţi-vă cuprinşi de el, savuraţi-l plenar. Cum ar putea momentul următor să fie
diferit?
De
unde
să
apară?
Timpul vostru este creat în voi. Timpul vostru nu este totuna cu timpul meu. Există tot atâtea
timpuri paralele câte minţi există. Nu este doar un singur timp. Dacă ar fi un singur timp, atunci
am avea o problemă. Dacă am aparţine toţi aceluiaşi timp, nu ar fi cu putinţă să apară un buddha
din timpul unei omeniri nefericite. Nu este un singur timp. Timpul meu este creat în interiorul
meu -este creaţia mea. În timpul meu, dacă momentul prezent este frumos, momentul următor
este şi mai frumos. În timpul vostru, dacă momentul prezent este trist, momen¬tul următor va fi
încă şi mai trist. Există milioane de timpuri paralele. Şi mai există un număr foarte restrâns de
oameni care sunt în afara dimensiunii timpului: sunt cei care au atins stadiul de non-minte.
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...apropiaţi prea mult. Rămâneţi undeva la mijloc, oscilând. Dar dacă vă păstraţi rezerve,
iubirea nu poate să meargă în profunzime. Profunzimea este atinsă numai de cel care se desparte
de toate temerile lui şi face un salt cu capul înainte. Este periculos, e adevărat: iubirea va ucide
egoul.
Iubirea este otravă pentru ego. Viaţă pentru om, dar otravă pentru egoul lui. De aceea omul
trebuie să facă saltul în necunoscutul iubirii. Dacă îi permiteţi intimităţii să crească, dacă vă
apropiaţi mai mult, tot mai mult de femeia iubită, până vă dizolvaţi complet în fiinţa femeii, ea nu
va mai fi doar extraordinară, ci va deveni o fiinţă divină, pentru că va reprezenta o poartă către
eternitate pentru cel care o iubeşte. Cu cât vă veţi apropia mai mult de o femeie, cu atât mai
mult veţi simţi că se deschide o poartă către ceva mai presus de voi.
Acelaşi lucru se întâmplă şi când e vorba să te apropii de un bărbat. Şi femeile au aceleaşi
probleme ca şi bărbaţii. Cu cât se apropie mai mult de un bărbat, cu atât mai mult bărbatul
încearcă să scape, din cauză că pe măsură ce femeia se apropie de el, lui i se face frică. Cu cât
mai aproape este femeia, cu atât bărbatul se străduieşte mai tare să scape de ea, găsind o mie
de scuze ca să rămână departe. Prin urmare, femeia trebuie să aştepte. Dacă aşteaptă, iarăşi
este o problemă: dacă nu ia nicio iniţiativă, pare indiferentă, iar indiferenţa ucide iubirea. Nimic
nu este mai periculos decât indiferenţa. Chiar şi ura este mai bună, fiindcă măcar ura arată că
există un soi de relaţie între femeie şi cel pe care îl urăşte. Iubirea poate supravieţui urii, dar nu
va supravieţui indiferenţei. Iată că femeia este mereu în dificultate... Dacă ia iniţiativa, bărbatul
pur şi simplu dispare. Niciun bărbat nu tolerează o femeie care să ia iniţiativa. Iniţiativa femeii
înseamnă
că
vine
abisul
peste
el.
Trebuie
să
scape
cât
mai
poate!
Aşa a fost creat Don Juan. Bărbaţii au astfel posibilitatea să treacă de la o femeie la alta.
Trăiesc într-o continuă aventură şi nu se angajează profund în nicio relaţie, fiindcă dacă ar
întârzia prea mult în vreuna, ar risca să fie absorbiţi în abis. Don Juanii nu sunt îndrăgostiţi, nici
pe departe. Arată de parcă ar fi îndrăgostiţi, din cauză că au tot timpul treabă cu femeile - câte
una în fiecare zi. Dar în realitate sunt nişte fiinţe înspăimântate, ştiind prea bine că dacă ar
rămâne prea mult timp cu vreo femeie, intimitatea cu acea femeie ar creşte şi-apoi cine ştie ce
se mai poate întâmpla? Aşa că nu întârzie în nicio relaţie; pleacă înainte să fie prea târziu.
Byron a iubit sute de femei în scurta lui viaţă. El este arhetipul lui Don Juan. Nu a cunoscut de

fapt niciodată iubirea. Cum să cunoşti iubirea când treci tot timpul de la o femeie la alta? Iubirea
are nevoie de anumite ingrediente, are nevoie de timp să se întemeieze, are nevoie de intimitate,
are nevoie de încredere profundă - de credinţă. Femeia este mereu în dificultate: "Ce să fac eu
oare?" Dacă ia iniţiativa, bărbatul fuge. Dacă nu ia iniţiativa, bărbatul iarăşi fuge, din cauză că
femeia nu pare interesată. Aşa că şi ea trebuie să facă un compromis, să rămână la mijloc: un pic
de iniţiativă, un pic de indiferenţă, un amestec de amândouă. Şi amândoi îşi pun astfel limite,
fiindcă
aceste
compromisuri
pe
care
le
fac
nu
le
permit
să
evolueze.
Compromisul nu-i permite nimănui să evolueze. Compromisul înseamnă calcul şi viclenie; este
o afacere, nu iubire. Când iubiţii reuşesc să nu se mai teamă deloc unul de celălalt, când reuşesc
să se descotorosească de ego, se aruncă orbeşte unul în fiinţa celuilalt.
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Aşa că nu faceţi o problemă din asta. Sunteţi experţi în a crea probleme din orice. Apoi, odată
ce aţi creat problema, doriţi să o rezolvaţi. Si ca să o rezolvaţi, cineva trebuie să vă ofere
răspunsuri. Numai că o falsă problemă reclamă răspunsuri false. Puteţi merge aşa la infinit: un
răspuns greşit generează alte întrebări. De la bun început trebuie să evitaţi să creaţi false
probleme. Altminteri, viaţa voastră întreagă va fi direcţionată greşit. Încercaţi întotdeauna să nu
creaţi probleme. Totul pulsează după un ritm, iar atunci când spun totul, înţeleg cu adevărat
totul. Iubirea este urmată de ură, stările de conştientizare sunt urmate de stări în care nu
conştientizaţi.
Nu
creaţi
probleme:
bucuraţi-vă
şi
de
unele,
şi
de
altele.
Când sunteţi conştienţi, bucuraţi-vă. Când nu sunteţi conştienţi, bucuraţi-vă de acea stare. Nu
este nimic greşit, starea de neconştientizare este ca o odihnă. Fără ea, conştientizarea ar deveni
o tensiune. Dacă aţi fi conştienţi douăzeci şi patru de ore pe zi, cât timp credeţi că aţi rezista?
Omul poate să trăiască fără mâncare până la trei luni. Fără somn până la trei săptămâni; după
aceea, va înnebuni sau va încerca să se sinucidă. Ziua sunteţi alerţi, noaptea vă relaxaţi, iar
relaxarea aceea vă ajută să fiţi din nou alerţi şi proaspeţi a doua zi. Energiile trebuie să treacă
printr-o fază de liniştire, după care se vor manifesta din nou, cu mai multă prospeţime,
dimineaţa.
Acelaşi lucru se întâmplă în meditaţie: timp de câteva momente sunteţi perfect conştienţi,
atingeţi un vârf, după care alte câteva momente sunteţi jos, vă odihniţi - conştientizarea a
dispărut, aţi uitat. Dar ce este rău în asta? Lucrurile sunt simple. Din neconştientizare va apărea
din nou conştientizarea, cu prospeţime şi vigoare. Aşa decurg lucrurile. Dacă veţi savura ambele
stări, atunci veţi accede la o a treia stare - acest lucru trebuie să-l înţelegeţi. Dacă vă veţi putea
bucura de ambele stări, înseamnă că nu vă identificaţi cu niciuna dintre ele, nici cu starea de
constientizare, nici cu absenta conştientizării. Nu sunteţi nici una, nici alta, si vă bucuraţi de
amândouă. Uneori sunteţi în legătură cu planurile superioare. De fapt, aceasta este cu adevărat
starea de martor. Savuraţi fericirea, dar ce este rău în faptul că fericirea a trecut şi a apărut
tristeţea? Ce este rău în a fi trist? Savuraţi în acelaşi fel şi tristeţea. Odată ce deveniţi capabili să
trataţi şi tristeţea la fel ca fericirea, înseamnă că nu vă identificaţi cu niciuna dintre ele.
Şi vă spun: dacă reuşiţi să savuraţi la fel şi tristeţea, veţi descoperi că are propria ei frumuseţe.
Fericirea este oarecum superficială, pe când tristeţea are profunzimile ei. Niciun om nu poate fi
trist doar la suprafaţă. Tristeţea este profundă ca întunericul nopţii. Întunericul conţine o
dimensiune a liniştii; la fel si tristeţea. Fericirea se manifestă exuberant, cu zgomot. Este ca o
apă de munte: curge vijelios. Dar o astfel de apă nu este niciodată prea adâncă, pe când atunci
când râul ajunge la câmpie şi albia lui se adânceşte, curge fără zgomot. Curge şi parcă nu curge.
Aşa
este
şi
tristeţea,
foarte
profundă.
De ce să faceţi din asta o problemă? Cât timp sunteţi fericiţi, fiţi fericiţi si savuraţi starea. Nu vă
identificaţi cu ea. Iar când spun fericiţi, mă refer inclusiv la capacitatea de vă bucura de această
stare. Lăsaţi stările să curgă şi să se schimbe. Dimineaţa devine amiază, amiaza devine seară şi
apoi vine noaptea. Lăsaţi fericirea să fie mediul care vă înconjoară. Bucuraţi-vă de ea, iar apoi,
când apare tristeţea, bucurati-vă în acelaşi fel si de tristeţe.
Prefaţă ... vii
Capitolul
Capitolul
Capitolul
Capitolul
Capitolul
Capitolul

1
2
3
4
5
6

Abandonează-te ... 1
Doar conştientizarea ... 31
Centrul şi periferia ... 71
Omul este o călătorie ... 103
Mintea pură ... 135
Omul este grăbit ... 163

Capitolul
Capitolul
Capitolul
Capitolul

7 Dincolo de această minte ... 195
8 Când eşti pregătit ... 257
9 Căderea idioţilor ... 257
10 Seriozitatea: boala egoului ... 293

Despre autor ... 325
Centrul internaţional de meditaţie Osho ... 328
Alte cărţi de Osho ... 331

