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Gorbachev: een nieuw begin. 
20 mei 1987 in het Chuang Tzu Auditorium. 
 
Vraag 1    
Geliefde Osho, 
Na zes jaar sannyas en een lange, harde strijd met autoriteiten en legale 
hindernissen, ben ik er kortgeleden in geslaagd mijn thuisland – de Sovjet-Unie, 
te verlaten. In darshan zittend, slechts een paar meter van u vandaan, en u 
ziende, en u voor het eerst in mijn leven te horen spreken, herinnerde ik me al 
mijn sannyasin vrienden die niet in staat zijn om naar u toe te reizen, en mijn 
vreugde werd vermengd met diepe droefheid. Ziet u de Sovjet-Unie onder 
Gorbachev een meer open maatschappij worden, zodat uw boodschap van 
liefde en meditatie zich daar makkelijker zal verspreiden?   
 
Amrit Chinmayo, ik kan jouw droefheid, voor die vrienden in de Sovjet-Unie die 
me niet kunnen bereiken, begrijpen. Maar de nacht in de Sovjet-Unie schijnt 
tot een einde te zijn komen. De man, Gorbachev, is, misschien voor de eerste 
keer in de hele geschiedenis van de Russische Revolutie, een man die inzicht 
heeft in menselijke waarden en probeert zijn best te doen om de Sovjet-Unie 
een werkelijk communistische democratie te maken, een open maatschappij.  
Het dictatorschap van het proletariaat is niet een permanent deel van het 
Utopia van Karl Marx. Het is enkel voor de tussentijdse periode, terwijl de 
maatschappij zich gaat vestigen in de nieuwe vorm en de oude vorm gaat 
verdwijnen. Als eenmaal de oude vorm weg is, als eenmaal de kapitalistische 
mind er niet langer is, zal de noodzaak voor dictatorschap en gesloten 
maatschappij automatisch verdwijnen. Het is lang genoeg geleden sinds de 
revolutie er was en genoeg tijd om het dictatorschap toe te staan.   
Gorbachev is een nieuw begin. Misschien brengt hij niet alleen een open 
maatschappij in de Sovjet-Unie; hij zal ook helpen dat de wereld daarbuiten 
werkelijk open wordt. Het is slechts een hypothese tot nu toe; het is geen 
realiteit. 
 
Als de halve wereld gesloten is, kan de andere helft niet openblijven. Het is 
alsof de helft van jou dood is, en van de andere helft verwacht wordt door te 
gaan met leven. Leven is een organische eenheid op veel vlakken, in veel 
dimensies. Deze mooie planeet van ons is een totaliteit. De verdeling in Sovjet 
en Amerikaanse blokken is lelijk. En in het bijzonder, elke verdeling tussen 
menselijke wezens – of het in naam is van religie of in naam van nationaliteit – 
het is primitief en barbaars. 



De mens is één. Zijn probleem is één, zijn ellende is één – zijn extase zal ook 
één zijn. 
 
Op het hele gebied van politiek schijnt Gorbachev een categorie op zichzelf te 
zijn. Hij kan niet met andere politici gecategoriseerd worden. Het zal erg 
moeilijk voor hem zijn om van de Sovjet-Unie een open maatschappij te maken. 
Maar de man schijnt moedig en intelligent te zijn, en het is een uitdaging voor 
hem om zijn mensen in vrijheid te laten leven – vrijheid van denken, vrijheid 
van beweging, vrijheid van expressie. Ik heb zijn daden gadegeslagen. Hij gaat 
langzaam maar gestaag. De verandering moet erg langzaam gaan, want de hele 
bureaucratie heeft meer dan een halve eeuw van de dictatoriale macht 
genoten; en de Communistische partij heeft meer macht dan enig andere partij 
in de hele geschiedenis van de mensheid. Om de lust naar macht te laten 
ontspannen is een van de moeilijkste dingen in de wereld. 
 
Maar het leven is vol mysteriën. In de eerste plaats had Karl Marx, de stichter 
van het communisme, zelfs niet kunnen dromen dat communisme in de Sovjet-
Unie zou plaats vinden. Als hij uit zijn graf zou ontwaken en hem werd verteld 
over de Russische Revolutie zal hij geschokt zijn want het gaat in tegen al zijn 
berekeningen, tegen al zijn argumenten. Dat bedoel ik als ik zeg dat het leven 
vol mysteriën is. Het volgt nooit de weg van de logica, de mathematica; het 
gaat zigzag, zoals een rivier in de bergen naar de oceaan beweegt. Leven 
verloopt niet als een spoorlijn langs gevestigde banen – ze is onvoorspelbaar. 
Volgens Karl Marx zou het communisme in Amerika gaan plaatsvinden, en 
logisch gezien had hij gelijk. Waar een deel van de mensheid enorm rijk is 
geworden en een ander deel ontzaglijk arm is, waar de verdeling tussen arm en 
rijk zo groot is dat het op een zeker punt ontoelaatbaar is geworden, moet het 
worden veranderd en moet de maatschappij door een revolutie. Amerika zou 
de eerste geweest moeten zijn om door de revolutie te gaan. Maar dat is wat 
de logica voorspelt. Het leven heeft zijn eigen wegen. Het gebeurde in een erg 
achtergebleven land wat niet eens kapitalistisch was. 
Volgens Karl Marx kan communisme alleen gebeuren als er een erg 
ontwikkelde vorm van kapitalisme is en een klassenstrijd. Rusland was nog 
steeds in een voorstadium van kapitalisme, nog steeds levend onder het 
leenstelsel, onder de tsaren. Er was geen kapitalistische klasse, en er was geen 
proletariaat. Karl Marx kon logischerwijs niet bevat hebben dat Rusland het 
eerste communistische land zou zijn, het eerste dat een grote revolutie zou 
hebben. Maar zo gebeurde het: Rusland was het eerste en China was het 
volgende – en Marx kan noch aan Rusland noch aan China gedacht hebben.  
Misschien zal het opnieuw een mysterieus verschijnsel gaan worden. Mensen 



denken dat Amerika een democratie is – wat absoluut onwaar is. En mensen 
denken dat er in Amerika vrijheid van expressie is, vrijheid van individualiteit, 
dat wat de constitutie van Amerika zegt niet alleen is geschreven in de 
constitutie maar geleefd wordt in het land, en dat de regering er is voor de 
mensen, door de mensen, van de mensen.  Niets kan verder van de waarheid 
zijn. Amerika is de meest hypocritische maatschappij vandaag in de wereld, en 
het meest gevaarlijk voor de menselijke toekomst. 
 
Het aan de macht komen van Gorbachev is een grote hoop, want de man 
schijnt geen politicus te zijn. Hij is een man in de politiek, maar hij is geen 
politicus. Zijn visie betreft een betere mensheid – ze is niet beperkt tot de 
Sovjet-Unie alleen. En hij is langzaam de dictatoriale bureaucratie aan het 
ontspannen die als een monster is gegroeid in de afgelopen zestig jaar. 
Hij neemt een van de meest risicovolle stappen. Als hij slaagt… en ik hoop dat 
hij zal slagen. Zestig jaar lang heeft de helft van de mensheid onder zo’n 
enorme slavernij geleefd dat het verwacht kan worden dat er een tweede 
revolutie zal komen. En een tweede revolutie zal omvangrijker zijn dan de 
eerste, groter dan de eerste. De eerste revolutie in de Sovjet-Unie vernietigde 
het feodalisme, de tweede revolutie zal het dictatorschap en de slavernij van 
miljoenen mensen vernietigen. 
Gorbachev is voor mij bijna een reïncarnatie van Lenin. In de wereld van de 
politiek, is hij de enige man waar ik enig respect voor heb. 
 
Amrit Chinmayo, het zal niet lang meer duren totdat de Sovjet-Unie een open 
maatschappij wordt, en het mogelijk zal zijn voor mijn sannyasins om naar mij 
te komen. Het zal mogelijk voor hen zijn om openlijk sannyasins te zijn. 
Ik heb mijn boek over de mensenrechten opgedragen aan Gorbachev en 
Sakharov – ik heb voorheen nooit enige van mijn boeken aan iemand 
opgedragen – omdat ik een zeker licht in deze man kan zien, en een moed om 
een tweede revolutie te creëren die groter zal zijn dan de eerste. De sannyasins 
in de Sovjet-Unie moeten deze tweede revolutie helpen met al hun mogelijke 
capaciteit. Gorbachev heeft alle steun nodig van al diegene die in vrijheid 
geloven, die in individualiteit geloven, en die respect hebben voor de 
verscheidenheid van mensen; die niet uit een fascistische mind zichzelf aan 
andere opdringen, maar een democratische geest hebben die iedereen helpt 
om zichzelf te zijn. 
Gorbachev heeft een taak die niet alleen de Sovjet-Unie een open maatschappij 
kan maken, maar die zal bewijzen dat alle veroordeling door de Amerikaanse 
politici van de Sovjet-Unie uiterst vals en ongegrond is. Als de Sovjet-Unie een 
open maatschappij wordt zal al de macht weggenomen worden die Amerika 



heeft verzameld door angst tegen haar in de wereld te creëren. Als die vrees 
verdwijnt, zal de macht van Amerika mee verdwijnen. Amerika wenst niet dat 
de Sovjet-Unie een open maatschappij wordt.   
Nu wordt het door elke Sovjetburger, en op elk niveau van de mensheid 
begrepen dat het absoluut dringend is dat de Sovjet-Unie open, beschikbaar 
wordt, zodat al de veroordeling terugvalt naar Amerika zelf bij het tonen dat zij 
de hele mensheid heeft bedrogen. Dit zal de echte overwinning van de Sovjet-
Unie zijn. 
 
De vraag betreffende een nucleaire overwinning is eenvoudig niet mogelijk. En 
Gorbachev is de eerste die heeft ingezien dat met de uitvinding van nucleaire 
wapens de derde wereldoorlog een onmogelijkheid is geworden – want 
niemand kan winnen, niemand kan een overwinnar zijn. Als een derde 
wereldoorlog plaatsvindt zal iedereen vernietigd worden. Er zal zelfs niemand 
overgebleven zijn om de geschiedenis te schrijven van wat er in de derde 
wereldoorlog gebeurde.   
Het is opnieuw een van de mysterieuze dingen waarover ik sprak… Gautama 
Boeddha kon mensen niet verhinderen te vechten; Jezus kon mensen niet 
verhinderen te vechten; Leo Tolstoy, Prins Kropotkin en al de mensen die tegen 
de oorlog waren, zijn niet in staat geweest om mensen te verhinderen oorlog te 
voeren. Wat hen heeft tegengehouden is de uitvinding van nucleaire krachten. 
Nu is oorlog eenvoudig onmogelijk – tenzij de mensheid besluit om zelfmoord 
te plegen. Er is een enorm verlangen in elk hart om te leven, en om vreugdevol 
te leven. Van een derde wereldoorlog kan geen sprake zijn. 
 
Gorbachev’s grootheid is zijn inzicht dat Amerika nu op een andere manier is 
verslagen. 
De Sovjet-Unie die werkelijk democratisch wordt – een vredelievende 
maatschappij -- zal de nederlaag van Amerika zijn. Het moet gewoon tot alle 
mensen doordringen die macht hebben in de Sovjet-Unie dat geschiedenis hen 
op een punt gebracht heeft dat ze van Amerika kunnen winnen zonder oorlog. 
Gewoon door vrijheid aan hun eigen mensen te geven zullen zij Amerika 
ontmaskeren – haar zogenaamde, pseudodemocratie. En Gorbachev probeert 
langzaam te beginnen de mensen….   
Voor deze nieuwe soort van oorlog, wie is er meer vrij? Wie is er meer 
onafhankelijk? Wie respecteert het individu? Wie respecteert individuele 
verscheidenheid, hun vrijheid van expressie, hun vrijheid voor creativiteit? Nu 
zal dit de echte oorlog worden! En de Sovjet-Unie kan overwinnaar zijn zonder 
te vechten. Vechten is niet langer mogelijk. 



Voor de eerste keer is er een totaal nieuw soort oorlog ontstaan, en Gorbachev 
komt de eer toe dit te hebben gezien. En hij mist de gelegenheid niet – elk 
moment werkt hij naar een open maatschappij toe. 
 
Amrit Chinmayo, geef deze boodschap aan mijn sannyasins in de Sovjet-Unie: 
“Jullie dagen zijn gekomen.” Net zoals de eerste revolutie onverwacht gekomen 
is voor de Sovjet-Unie, zal de tweede revolutie zelfs nog meer onverwacht 
komen – ze is reeds begonnen. Ze moeten zich verheugen en elke poging doen 
om Gorbachev te helpen de Sovjet-Unie een land te maken van vrijheid, liefde, 
vriendschap, respect voor menselijk leven. Het gaat gebeuren – je kunt het van 
me aannemen, bijna als een voorspelling. 
 
Net een paar dagen gelden, zag ik een van de belangrijkste boeken die in deze 
eeuw gepubliceerd zijn, ’Millennium’. Het is een intens onderzoek naar 
Nostradamus en zijn voorspellingen. Tachtig duizend kopieën waren uitgegeven 
– wat erg zeldzaam is – en ze waren binnen een paar weken uitverkocht. Nu 
komt er een tweede publicatie, een tweede editie in Amerika, ook een in 
Engeland, en het boek wordt in vele andere talen vertaald – Nederlands, 
Duits…. 
Nostradamus was een groot mysticus met een visie voor de toekomst. En je 
zult verbaasd zijn te horen dat ik inbegrepen ben in zijn voorspellingen. Voor de 
leraar van de laatste dagen van de twintigste eeuw geeft hij acht indicaties. 
Krishnamurti vervult er vijf, Maharishi Mahesh Yogi vervult er drie, Da Free 
John vervult er vier – en ik was verbaasd dat ik alle acht vervul. 
In dit boek Millennium, hebben ze een kaart gemaakt van de leraar die 
Nostradamus voorspelt – dat zijn mensen rode kleren zullen dragen, dat hij uit 
het Oosten komt, dat hij wordt gearresteerd, dat zijn commune vernietigd zal 
worden, dat vliegende vogels zijn symbool zullen zijn, dat zijn naam ‘maan’ 
betekent…. 
Driehonderd jaar geleden zag die man iets dat perfect bij mij past – mijn naam 
betekent “de maan”. En in hun kaart hebben ze mij als de leraar van het laatste 
deel van de twintigste eeuw verklaard. 
 
Ik kan net zo helder zien als Nostradamus: 
Ik voorspel dat Gorbachev gaat slagen in de tweede en grotere revolutie van 
Rusland, en zijn revolutie in de Sovjet-Unie zal alles in de hele wereld 
beïnvloeden. 
Ik zou willen dat mijn sannyasins hem ontmoeten – ze moeten hem bezoeken 
om hem mijn boek aan te bieden dat ik aan hem opgedragen heb. Nodig hem 
uit om naar mijn mensen hier te komen wanneer hij een beetje bemoediging 



en hoop nodig heeft, wanneer hij een spirituele ondersteuning en voeding 
nodig heeft. En zeg hem dat zijn ontmoetingen met Ronald Reagan niets zullen 
opleveren, maar als hij met mijn sannyasins danst hij een nieuwe vitaliteit, een 
nieuwe vreugde zal verzamelen om de grote uitdaging die zijn bestemming is, 
te accepteren. 
En het zal niet lang meer duren voordat sannyasins uit de Sovjet-Unie 
toegestaan wordt hier te komen, en mijn sannyasins van andere landen de 
Sovjet-Unie zullen kunnen bezoeken. 
Ik ben de wereld rondgegaan – uitgezonderd naar de Sovjet-Unie. Het zal een 
enorme hulp voor Gorbachev zijn om de Sovjet-Unie een open maatschappij te 
maken als hij mij en mijn mensen uitnodigt…  Niemand anders kan de mensen 
vernietigen die vol van lust naar macht zijn, en niemand anders kan de spirit 
doen herleven van de mensen die zestig jaar lang zijn onderdrukt.  
Als mijn mensen gewoon gaan zingen en dansen en rondtrekken in de Sovjet-
Unie, dan zullen zij een atmosfeer creëren waarin Gorbachev makkelijker kan 
werken voor de tweede grote revolutie. Dit is mijn boodschap voor mijn 
sannyasins, en voor Gorbachev en voor Sakharov. 
Dus als je teruggaat, ga naar Sakharov en zeg hem van mij dat hij moet regelen 
dat mijn sannyasins in de Sovjet-Unie Gorbachev kunnen ontmoeten. 
Hij is de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment. 
 
Vraag 2 
Geliefde Osho, 
Ik ben verbaasd, het is India, het is honderd vijf graden in de schaduw, en u blijft 
zo koel, zo kalm, zo rustig. 
Wat is het? Houdt u iets achter de hand, of misschien onder uw hoed? 
 
Satyadharma…. 
Een nieuwe vloed is voorspeld en er kan niets worden gedaan om hem te 
verhinderen. Binnen drie dagen zal het water de wereld wegvagen. De leider 
van het Boeddhisme verschijnt op de televisie en verzoekt dringend iedereen 
om boeddhist te worden. Op die manier zullen ze tenminste verlossing in het 
paradijs vinden. 
De paus komt op de televisie met een soortgelijke boodschap; “Het is nog 
steeds niet te laat om Jezus te accepteren,”zegt hij. 
Osho heeft een andere benadering: Kijk mensen, we hebben drie dagen om te 
leren hoe we onder water moeten leven.” 
 
Vraag 3 
Geliefde Osho, 



In mijn drieënzestig jaar bent u de eerste liefdesrelatie die me onafhankelijk 
heeft gemaakt. Hoe is dit gebeurd. 
 
Paritosh Lore, liefde brengt vrijheid. En een liefde die geen vrijheid brengt is 
geen liefde. Liefde is geen dominantie. Hoe kun je iemand domineren waar je 
van houdt? Hoe kun je hem afhankelijk maken, en toch liefdevol zijn? Maar wat 
er in de wereld in naam van liefde gebeurt – is iets anders – een lust naar 
macht, om de ander te domineren. Natuurlijk kan onafhankelijkheid niet 
toegestaan worden. Elke poging wordt gedaan de ander een carbon kopie van 
jou te maken. Je bent bang voor de vrijheid van de ander, want vrijheid is niet 
controleerbaar, en vrijheid is niet voorspelbaar. Dus alle zogenaamde liefde 
probeert op elke mogelijke manier de vrijheid te vernietigen – en op het 
moment dat de vrijheid vernietigd wordt, sterft de liefde. 
Liefde is erg fragiel, net als een roos. Je moet haar toestaan te dansen in de 
regen, in de wind, in de zon. 
 
Liefde is als een vogel die zweeft, heeft het hele luchtruim als zijn vrijheid. Je 
kunt de vogel vangen, je kunt hem in een mooie gouden kooi stoppen, en het 
lijkt alsof het dezelfde vogel is als toen ze in vrijheid vloog en het hele luchtruim 
voor zichzelf had. Het lijkt alleen maar dezelfde vogel te zijn. Het is niet zo – je 
hebt hem gedood. Je hebt zijn vleugels gebroken, je hebt zijn luchtruim 
weggenomen. En de vogels interesseren zich niet voor jouw goud. Hoe 
kostbaar je kooi ook mag zijn, het is een gevangenis. 
En dat is wat we met onze liefde doen: we creëren gouden kooien. We zijn 
bang want het luchtruim is uitgestrekt. De angst is dat de vogel niet terug zal 
komen. Om het onder jouw controle te houden moet ze gevangen zijn. Zo 
wordt liefde een huwelijk. 
Liefde is een vogel die vliegt; huwelijk is een vogel in een gouden kooi. En 
natuurlijk kan de vogel het je nooit vergeven. Je hebt al zijn schoonheid 
vernield. Al zijn vreugde, al zijn vrijheid. Je hebt zijn geest vernietigd – hij is 
gewoon een doods replica. Maar je hebt een ding zeker gesteld, dat hij je niet 
kan ontsnappen, dat hij altijd van jou zal zijn, dat hij morgen ook van jou zal 
zijn, en de dag na morgen …. 
 
Geliefden zijn altijd bang. De angst is er omdat liefde komt als een bries. Je kunt 
haar niet produceren, het is niet iets wat gemaakt wordt – ze komt. Maar iets 
dat uit zichzelf komt, kan ook uit zichzelf weggaan, dat is een natuurlijk gevolg. 
Liefde komt en bloemen bloeien in je, liederen ontstaan in je hart, een 
verlangen om te dansen… maar met een verborgen angst. Wat zal er gebeuren 
als deze bries die naar je toegekomen is, koel en geurig, je morgen verlaat?... 



Want jij bent niet het einde van het bestaan. En de bries is slechts een gast – ze 
zal bij jou zijn zolang als ze daartoe voelt, en ze kan elk moment weggaan.  
Dit creëert angst in mensen, en ze worden bezitterig. Ze gaan hun deuren en 
ramen sluiten om de bries binnen te houden. Maar als jouw deuren en ramen 
gesloten zijn is het niet meer dezelfde bries. De koelte is weg, de geur is weg – 
spoedig zal ze weerzinwekkend zijn. Ze heeft vrijheid nodig, en jij hebt de 
vrijheid weggenomen; het is nog slechts een lijk.   
In naam van liefde dragen mensen elkaars lijken, wat ze huwelijk noemen. En 
om lijken te dragen moet je naar een inschrijving bureau van de overheid om 
dit tot een wettige band te maken. Liefde kan geen huwelijk toestaan. In een 
authentieke wereld zal het huwelijk onmogelijk zijn.  
 
Je moet liefhebben, en intens en totaal liefhebben, en je niet bekommeren om 
morgen. Als het bestaan vandaag zo gelukzalig is geweest, heb vertrouwen dat 
het bestaan morgen nog mooier en nog verrukkelijker zal zijn. Als jouw 
vertrouwen groeit, wordt het bestaan steeds genereuzer voor je. Meer liefde 
zal er naar je toekomen. Meer bloemen van vreugde en extase zullen op je 
regenen.  
 
Paritosh Lore, wat jij in jouw drieënzestig jaar hebt gekend in naam van liefde 
was geen liefde. Het kan verliefdheid geweest zijn, het kan een biologische 
aantrekking geweest zijn, het kan een samenzwering van hormonen tegen 
twee individuen geweest zijn – maar geen liefde. Je kent voor de eerste keer 
liefde… want dit is het enige criterium: jouw vrijheid wordt intenser, jouw 
onafhankelijkheid wordt meer solide en geïntegreerd en gekristalliseerd. Dit is 
het enige criterium dat liefde je heeft bezocht, dat liefde als een gast in jouw 
hart is geweest.  
En wie maakt zich druk over morgen? De mensen die zich druk maken over 
morgen zijn de mensen die geen vandaag hebben, die nu ellendig zijn en 
proberen het te verbergen, proberen het te negeren in de hoop, in het 
verlangen, in de droom over morgen. Maar morgen komt nooit, dit is een van 
de moeilijkheden. Het is altijd vandaag wat komt. En je raakt gewend om 
vandaag ellendig te zijn terwijl je hoopt, verlangt, droomt van morgen. Je hebt 
het leven gemist. Mensen zijn zo gewend geraakt aan morgens dat ze niet 
enkel denken aan de morgens in dit leven, ze denken aan leven na de dood. 
Mensen vroegen me vaak, “Wat zal er na het leven gebeuren? Wat zal er na de 
dood gebeuren?” En ik zei dan tegen hen, “Wat er gebeurt voor de dood, 
hetzelfde zal zich voordoen erna. Ben je gelukzalig vandaag? – want morgen zal 
uit vandaag geboren worden. Vandaag is zwanger van je hele toekomst.” 



Heb intens lief, vreugdevol, totaal, en je zult het nooit in je hoofd halen 
onderworpenheid te creëren, een contract. Je zult nooit kunnen bedenken de 
andere mens afhankelijk te maken. Je zult nooit zo wreed zijn – als je liefde 
hebt -- om de vrijheid van de ander te vernietigen. Je zult helpen, je zult zijn 
luchtruim groter maken 
 Er is slechts een criterium van liefde: het geeft vrijheid, en het geeft 
onvoorwaardelijk. 
 
Jij hebt voor de eerste keer liefde ervaren, maar het is niet te laat – ofschoon je 
drieënzestig jaar bent. Liefde transformeert ouderdom in jeugd. Als je doorgaat 
lief te hebben tot je laatste ademhaling, zul je jong blijven. Liefde kent geen 
ouderdom. Liefde kent geen dood. Als je door kunt gaan met liefhebben, zal 
jouw liefde ook over de dood heen doorgaan. Liefde is de meest kostbare 
ervaring in het leven. 
 
Mensen verdoen onnodig hun tijd met lege woorden als ‘God’. Ik keek naar het 
beroemde boek, ‘Wachten op Godot’. Hij wil feitelijk “God” zeggen, maar heeft 
niet de moed – het zal veel mensen beledigen – dus heeft hij een woord 
gemaakt, ’Godot’ wat je zal herinneren, je zult het begrijpen. Maar ik dacht dat 
“Godot’ misschien in enige taal ‘God’ betekent, en die taal kan slechts het Duits 
zijn. 
Een van mijn sannyasins, Haridas, die nu op weg is -- spoedig zal hij hier zijn – 
vroeg ik, “Wat is het Duitse woord voor God?”   
Hij zei, “Voor God? Het Duitse woord is Gott!” 
Ik zei, ”Dat is zelfs nog gevaarlijker dan Godot – Gott!” 
Niemand heeft het begrepen. Maar mensen verspillen hun tijd…. 
Wees meer realistisch, wees meer praktisch. Verraadt de aarde niet… en dan 
zul je zien dat er niets belangrijker is dan liefde, en liefde groeit alleen in een 
atmosfeer van vrijheid. Dat behelst je complete religie. 
Liefde, groeiend in vrijheid, is alles wat religie moet betekenen. Er is geen 
andere religie dan liefde en vrijheid –en ze zijn één verschijnsel. 
Vrijheid is leeg zonder liefde – droog, als een woestijn. 
Liefde is dood zonder vrijheid – een lijk. 
 
Samen zijn ze alles. Samen zijn ze meer dan je kunt voorstellen wat leven 
inhoudt. Zo heb je Gott!... Ik houd van het woord. Het lijkt het beste te zijn – 
“God” is ver weg, “Godot” is een verzinsel, maar “Gott” is meer aards. 
Maar het is slechts mogelijk als liefde bloeit in totale vrijheid. En als het 
gebeurt, op welke leeftijd het gebeurt, het zal je jeugdig maken, het brengt de 
lente naar je toe. Miljoenen mensen zijn ongelukkig – ze leven en sterven 



zonder te weten wat liefde is, en zonder de vreugde te kennen van vrijheid te 
geven. En tenzij je in staat bent om vrijheid te geven, ben je niet waard om het 
zelf te krijgen. 
Paritosh Lore, wat jou is overkomen is een grote zegening. Je moet bidden dat 
het allen zal overkomen. 
Oké Maneesha? 
  
Ja, Osho. 
 


