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Ga aan de kant, laat de mind passeren. 
21 april 1986 
 
Geliefde Osho, 
Toen u op het podium in de boeddhahal definitief afscheid kwam nemen van dadaji (de vader 
van Osho), zag plotseling de plek waar u en het lichaam van dadaji zich bevonden eruit als 
een waas. U beiden leek zonder substantie te zijn. De andere helft van het podium, waar 
mataji (de moeder van Osho) zat, en het overige deel van de boeddhahal, waar wij allemaal 
zaten, zag er normaal uit. Precies de plek waar u zich bevond, zag er anders uit. Wat 
gebeurde er? 
 
Als de dood zich met verlichting voltrekt, is het een geweldige ervaring. Aan de ene kant 
sterft de mens; aan de andere kant bereikt hij de totaliteit van het leven. Toen ik de zevende 
chakra van mijn vader aanraakte, precies bovenop zijn hoofd, hebben zij die oplettend, stil 
en meditatief waren, misschien ervaren dat er iets vreemds gebeurde. In overeenstemming 
met de eeuwenoude wetten van de innerlijke realiteit, wordt de levensenergie vrijgegeven 
vanuit het centrum, de chakra, waarin hij leefde. De meeste mensen sterven vanuit de 
laagste chakra, het seks centrum. Er zijn zeven chakra’s van waaruit het leven het lichaam 
kan verlaten. Het laatste bevindt zich bovenop het hoofd, en tenzij je verlicht bent, kan het 
leven er niet vanuit die chakra uit. Toen ik de zevende chakra van mijn vader aanraakte, was 
hij nog warm. Het leven was er van daar uitgegaan, maar het was alsof het fysieke deel van 
de chakra nog klopte door de geweldige gebeurtenis. 
Het is een uitzonderlijke gebeurtenis. En op dat moment kan het voor velen hebben geleken 
dat het kleine gebiedje waar ik was met het lichaam van mijn vader, zich in een andere 
wereld bevond. In zekere zijn was het ook zo, want het speelde zich af op een ander niveau. 
Vlak bij zijn voeten zat mijn moeder… en tienduizend sannyasins zaten in de boeddhahal – 
dat was de normale wereld. 
Maar er was iets abnormaals gebeurd. De chakra was nog warm, het lichaam gedroeg zich 
alsof het zich nog steeds verheugde in het fenomeen. Als je goed had opgelet, was dit 
verschil zeker te zien geweest. 
Het is goed dat je het voor je zag, dat verschil. Het is een verschil in niveaus. Het laagste is 
waar de meeste mensen leven, en hier is de inspanning erop gericht, in deze mysterieschool, 
om iedereen tot het hoogste te brengen. 
Heel langzaam, bewegend van het ene centrum naar het andere, voel je dan ook in je 
lichaam een aantal dingen. Bijvoorbeeld als je in je seks centrum zit, ontdek je een subtiele 
scheiding - onder het laagste centrum en boven het laagste centrum. Je kunt het voelen, dat 
tussen het lichaam eronder en het lichaam erboven een scheiding lijkt te bestaan, omdat het 
lagere deel van het lichaam geen centra heeft, geen chakra’s. Het is voor iedereen hetzelfde. 
Waar het zich ook bevindt, het lichaamsdeel onder het seks centrum blijft hetzelfde; het is 
onze wortels in de aarde. 
Maar als jouw centrum verschuift, naar een hoger niveau komt – als bijvoorbeeld je hart de 
essentie van je leven wordt – zie je weer dat het hele lichaam onder het hart apart staat en 
het hele lichaam boven het hart apart staat. Overal waar je energie zit, is een scheidingslijn. 
Wanneer je de zevende chakra bereikt, dan zit het hele lichaam eronder en is er geen 
scheiding. Enkel in zekere zin bevindt de zevende chakra zich in het lichaam; overigens 
bevindt het zich boven het lichaam, alsof een draad die je hoofd raakt ritmisch aan het 



bewegen is. Je hele lichaam wordt dan één, en voor het eerst ervaar je dat er geen 
scheidingen zijn – en dit kun je waarnemen. 
Tegelijk met iedere chakra die gaat functioneren, veranderen je handelingen, verandert je 
respons, veranderen je dromen, veranderen je aspiraties, maakt je hele persoonlijkheid een 
verandering door. Naarmate je hoger gaat, beginnen nieuwe dimensies zich te manifesteren 
die ervoor niet tot je beschikking stonden. 
Het hartcentrum bijvoorbeeld, bevindt zich bijna in het midden; drie centra zitten erboven 
en drie centra zitten eronder. De mens van het hart is de meest gebalanceerde mens. In zijn 
handelingen, in zijn gevoelens, in alles wat hij doet, ervaart hij een subtiele balans, een 
evenwicht. Hij is nooit jachtig; er is een gratie. 
Met andere woorden, hij heeft de kern van zijn leven gevonden, precies de middenweg. Je 
ziet in hem geen extremen, en omdat alle extremen uit zijn leven verdwenen zijn, heeft hij 
op alles een uitgebalanceerde kijk. Hij is niet rechts, hij is niet links; hij is altijd eerlijk en 
rechtvaardig. 
Als de wereld naar mijn inzicht werd geleid, zou ik als ambtenaren en rechters enkel mensen 
kiezen die in hun hartcentrum zitten, want alleen zij kunnen rechtvaardig en eerlijk zijn. Het 
is geen kwestie van intellectuele kwalificaties of hogere leeftijd; het is een kwestie van je 
innerlijke balans. 
Er is een Soefi verhaal… Moellah Nasroedin is gekozen tot honorair rechterlijk ambtenaar. 
De eerste zaak komt voor. Hij hoort één partij en zegt tegen de rechtbank: ‘Binnen vijf 
minuten ben ik terug met de uitspraak.’ 
De griffier kon het niet geloven – hij heeft de andere partij niet gehoord! De griffier fluistert 
in zijn oor: ‘Wat bent u aan het doen? Begrijpt u dan iets eenvoudigs niet? U hebt maar één 
partij, één kant gehoord. De andere partij wacht en zonder hem te horen kunt u helemaal 
geen uitspraak doen.’ 
Moellah Nasroedin zei toen: ‘Probeer me niet in de war te brengen. Gewoon op dit moment 
is het me volkomen duidelijk. Als ik de andere partij ook hoor, dan ontstaat er beslist 
verwarring.’ 
Deze Soefi verhalen zijn niet enkel gewone verhalen; ze zijn buitengewoon. Het zegt dat elke 
rechter maar naar één partij luistert omdat hij al een bevooroordeelde mening heeft; hij is 
niet in staat naar beide partijen te luisteren. Daarvoor is een totaal ander mens nodig – 
waaraan geen enkele pedagoog met betrekking tot wet en jurisprudentie zelfs maar heeft 
gedacht. 
Niemand denkt eraan – je vraagt de rechter om eerlijk te zijn, maar zijn mind is 
bevooroordeeld. Hij kan beide verhalen, beide partijen zelfs niet met dezelfde helderheid 
horen – onmogelijk. Hij doet maar alsof. In alle rechtbanken in de wereld zijn er pretenties. 
En nu dat ik in rechtbanken geweest ben, kan ik zien, en met absolute autoriteit zeggen, dat 
ze niet naar beide partijen luisteren. Ze kunnen het niet! Ik klaag er niet over: Ik stel 
eenvoudig een feit vast. Hun vorming is verkeerd. 
Als je boven het hartcentrum uitstijgt, gaan nieuwe dingen gebeuren, die misschien nog 
nooit een deel van je leven geweest zijn. De tweede chakra boven het hart is de keel. Als die 
chakra je levensenergie ontvangt, dan draagt alles wat je zegt een diepgaande autoriteit in 
zich. Zonder enige bedoeling iemand over te halen, doet het dat wel, omdat het overtuigt. 
De chakra daarboven is de meest vermaarde en welbekende – die op het voorhoofd tussen 
de ogen. Die soort energie die door de agnya chakra, de zesde, stroomt, heeft een 
diepgaande hypnotische invloed. Het wordt geleid… de persoon doet niets; het gebeurt 
eenvoudig, zijn ogen raken zo vol van een onbekend magnetisme. 



De man bij wie de zevende chakra is geopend, heeft die capaciteit, die innerlijke bloei, zodat 
zijn aanwezigheid besmettelijk wordt. Onder de zevende is de aanwezigheid niet 
besmettelijk; met het opengaan van de zevende chakra, is het alsof het bewustzijn tot bloei 
is gekomen en er een geur is, een aura. 
Wie ook tegenwoordig is bij deze aanwezigheid, bij deze aura, ervaart de frisheid van een 
bries, de frisheid van een douche. En veel waardeloze dingen – nonsens waarin je verstrikt 
was, waarmee je streed – verdwijnen eenvoudig uit je leven. Enkel een aanraking van dit 
type mens is een transformatie. 
Maar die avond was er iets aan het plaatsvinden, en wat je merkte, was een energetisch 
verschijnsel; vele anderen moeten hertzelfde hebben gemerkt. 
Ik beantwoord dergelijke vragen met de bedoeling dat jij je bewust wordt van je eigen 
situatie en je opwaarts gaat bewegen. 
 
Vraag 4 
 
Geliefde Osho, 
Verbaast u ooit uzelf? – en als u dat doet, wie verbaast dan wie? 
 
Er is niemand om zich te verbazen of verbaasd te zijn. 
Ik ben even afwezig als ik ben wanneer ik dood ben, met maar één verschil… dat mijn 
afwezigheid op dit ogenblik een lichaam heeft en mijn afwezigheid dan geen lichaam heeft. 
 
 
 
 
 
 


