
                   Néhány gondolat – karbantartásra -  Oshotól 
 
Ha szavak nélkül nem érzed a szeretetet, akkor felesleges az ismétlés, 
nincs jelentősége. Ha pedig érzed akkor minek mondani. 
 
Csak egy igazi vallás létezik: és ez a boldogság. Minden más lényegtelen, 
fölösleges, zagyva és káros. Ha boldog vagy akkor igazad van. 
Ha nem vagy boldog- nincs igazad. Nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, 
hanem, hogy milyen minőséget viszel a cselekedetedbe. 
 
Minden rendelkezésedre áll, amire szükséged van- csak neked kell 
megváltoznod. És akkor látni fogod: az öröm erény, a boldogtalanság bűn. 
 
A szeretet rejtély. A törvény: szabályok halmaza. 
A törvények segítenek létezni a világban, a szeretet pedig megadja 
létezésed értelmét. 
Ha csak a törvényt tiszteled - nem tudsz szeretni. Mert a szeretet mindig 
spontán, fegyelmezetlen. Megtörténik, mint egy csoda, mint egy varázslat. 
Nem lehet manipulálni. Nincs semmi kapcsolata a törvényekkel és nem 
érdeklik a következmények. 
 
Próbáld megérteni. Csak akkor lehet részed áldásban, ha igaz vagy. 
Ha bármiféle hazugság is van benned, az már megzavarja a bensődet. 
 
Ne feledd: az életed legyen mindig egyensúlyban, pont középen-  
így  megmenekülsz. Az energia a középpontból indul felfelé. 
Legyen így mindennel: a két véglet között találd meg, hol a centrum. 
Ne férfi légy és ne nő - legyél mindkettő. És akkor egyik sem leszel. 
Ne légy csak bolond, vagy csak bölcs – legyél mind a kettő és akkor 
átlépsz az ismeretlenbe. 
 
A gondolat nem felismerés. A lényeg nem a gondolat, hanem az érzés… 
és a tapasztalás. De ahhoz, hogy valamit megérezz, a gondolatnak le kell  
lassulnia, el kell tűnnie. Ha nincs gondolat, akkor nincs én sem . 
Csak figyelsz és a figyelemmel lelassul a gondolat… aztán leáll. 
A gondolatok megszűnése a figyelem következménye. 
A figyelem elvonja az energiát a gondolattól. 
 
Az aggyal ott a hiba, hogy azt hiszed, hogy a gondolat te vagy,  
azonosítottad vele magad… az elméd került a gyújtópontba. 
Vágd el az azonosítást – akkor fogsz gondolkodni, ha tényleg  
szükséged lesz rá. Az elme ott marad, de működése természetes lesz. 
Spontánul reagál a körülményekre, megszállottság és rögeszmék nélkül. 



Ha bizalommal vagy az élet iránt, eléred a létezés csúcspontját.  
A kétség viszont mindig a pusztulás felé tol. A modern emberekből 
hiányzik a bizalom, ezért vonzódik a kábítószerekhez. 
Ha a lelked teli van bizalommal, akkor senki nem tud megtéveszteni- 
akkor  tisztán látod a csalót, az nem rejtheti el előled szándékát. 
 
Ha csalódott vagy az azt bizonyítja, hogy elvársz valamit. Érted? 
A kielégületlenség mindig abból ered, hogy belül valahol mást vársz. 
Azok, akik megértik, hogy az élet csak ígér, de soha nem teljesít –  
mert csak álom,- azok nem csalódottak és nem is kielégültek. Lemondasz 
mindenről, mert tudod, nincs veszteni valód. A lemondás nem azt jelenti, hogy 
elhagyod az életet, hanem azt, hogy látod a maga valóságában. 
Amikor felébred benned a lélek, akkor tudod meg, hogy semmi sem hal meg 
csak az ego. Te mindig voltál és mindig leszel. Örökkévaló vagy,  
nem tudsz meghalni; a félelem fölösleges. 
 
A kor lényegtelen az nem a tiéd. Te örökkévaló vagy – nem gyerek, nem  
felnőtt és nem öregember. Mindig térj vissza a szemtanúhoz, szállj le  
önmagad mélyére az önelemzésben. Ne engedj teret semmiféle azonosulásnak; 
te nem vagy egyik sem. Minden azonosulás egy-egy börtön. A teljes szabadság  
lehetetlen, ha bármivel is azonosítod magad. Egy napon, ha minden 
azonosulástól megszabadultál, mint mikor ledobod magadról elhasznált ruháidat 
és ott állsz teljesen meztelenül, akkor fogod tudni, hogy ki vagy valójában. 
Ti istenek vagytok…száműzetésben. És csak a szemtanúságon keresztül 
emlékezhettek arra, hogy kik is vagytok valójában… és akkor minden baj 
minden szegénység eltűnik. 
 
Az önmagunkon való nevetés megöli az egót. Tanulj meg nevetni magadon: 
a komolyságodon és egyéb hülyeségeiden.. Ha a komolyságod komolyan veszed 
már két betegséged is van. Amint érzed, hogy elfog a komolyság röhögjél rajta – 
és figyeld meg hol van? Nem fogod megtalálni. 
A világ egyre komolyabb lesz. Ezért van annyi rákos betegség, szívbaj, magas 
vérnyomás, neurózis, őrület. Minden a végletek felé hajt téged; egyikből a 
másikba. Azt tanácsolom, legyél egy kicsit bolond, ne vedd komolyan a játékot. 
Nevess rajta, mint egy gyermek. 
 
A bohóc nem aggódik, mit gondolnak róla mások, az aggódás rákkeltő… 
Jókedvű ember tovább él, övé az utolsó nevetés. 
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Próbáld megérteni a habozás és a  határozatlanság gyökerét és aztán dobd el. 
Mert a vágyat a tilalom szülte, a tiltás pedig szüli a vágyakat. 
A habozásnak soha nincs vége, sőt: csak egyre több a hab és közben 
elmulasztod az egész életed. Mondd, hogy ezt csak belém nevelték és ha ezt 
megérted, akkor a tétovázás magától megszűnik. 
 
Isten nem valami holt kőzet, vagy mozdulatlan tárgy, hanem egy dinamikus 
történés. Igen, Isten nem létezik, hanem történik.  
Ha készen állsz – Ő megtörténik benned is.  
Eddig még egy komoly ember sem fedezte fel Istent. A komolyság a börtönöd 
fala. 
 
Nem csak kenyérrel él az ember… mondja Jézus. Az embernek szüksége van 
kenyérre, szükséges, de nem elégséges.  
Jézus mondja: a szombatnap van az emberért és nem az ember a szombatnapért-  
Törvényekre szükség van, de ha semmi nem létezik számodra a törvényeken túl- 
akkor életed hiábavaló akkor csak kenyérrel élsz. 
 
Üres kézzel jöttél és úgy is távozol. 
 

"Tedd, amit tenned kell az életben; csak őrizd meg a távolságodat tőle. Engedd, 
hogy a felszínen történjen; a központ érintetlenül marad. 
Meg kell tenned bizonyos dolgokat, ezért meg is teszed őket, de nem szabad, hogy 
zavarjanak. Ez csupán  egy színjáték, egy előadás. Amint ezt megérted, lehetsz 
akárhol, bármilyen munkában, hűvös maradsz; tökéletesen érintetlen maradhatsz.  
A problémát az jelenti, hogy sok-sok évszázad óta azt tanítják nekünk, hogy jót 
cselekedjünk, ne cselekedjünk rosszat, tegyük ezt, ne tegyük azt. Parancsolatokat 
kaptunk, feladatokkal és tiltásokkal. Én nem adok neked semmilyen parancsolatot. 
Engem nem érdekel, mit teszel – engem csak a lényed érdekel. 
 
Ha csendes vagy, üdvözült, összpontosult, tedd, amit tenned kell, és nincs probléma. 
Ha nem vagy összpontosult, ha nem vagy összeszedett, belül nem vagy egységes; ha 
nem vagy meditatív állapotban, akkor még az sem segít, ha jót cselekszel. Ezért van, 
hogy sokan, akik folyton jót cselekszenek, nem mások, mint jótét lelkek. Végső soron 
csak kárt okoznak. 
A hangsúlyt nem a cselekvésre, hanem a létezésre kell fektetni, és a létezés egy 
teljesen más jelenség. Nem számít, hogy ügyvéd vagy-e, vagy orvos, mérnök vagy 
prostituált, vagy politikus; nem számít, mit teszel. Mindössze az számít: 
összpontosult-e a lényed? És az sok mindent meg fog változtatni."  
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