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The Goose is Out #2  
2 maart 1981AM in Boeddhahal. 
 
Vraag 2 
OSHO, IK BEN EEN RADICALE REVOLUTIONAIRE POLITICUS. HEEFT U IETS U TEGEN MIJ TE ZEGGEN? 
 
Werner, je bent reeds te ver gegaan -- je zult niet luisteren. In de politiek zijn is al genoeg, maar jij 
bent een revolutionaire radicale politicus -- dubbele, driedubbele kanker! Is politiek niet genoeg? 
Moet je radicaal, revolutionair zijn? Maar we vinden altijd mooie woorden om lelijke waarheden te 
verbergen. 
Geen politicus kan revolutionair zijn, omdat de enige revolutie spiritueel is Een politicus kan ook niet 
radicaal zijn, het woord ‘radicaal’ betekent wat de wortels betreft. De politicus snoeit enkel de 
bladeren, hij heeft niets met de wortels te maken. Alleen verlichting brengt je naar de wortels, enkel 
meditatie brengt je naar de wortels van de problemen. Politiek heeft altijd bestaan, politici hebben 
altijd bestaan, maar wat is er gebeurd? De wereld blijft dezelfde ronddraaiende ellende! Feitelijk 
wordt de ellende iedere dag vermenigvuldigd. Al deze revolutionaire en radicale politici hebben 
enkel getoond kwaadaardig te zijn -- met goede bedoelingen natuurlijk, maar bedoelingen tellen 
helemaal niet -- wat telt is bewustzijn. 
De politicus heeft geen bewustzijn; hij probeert in feite zijn innerlijke problemen te vermijden, hij 
tracht aan zijn eigen problemen te ontsnappen. En de makkelijkste manier om aan jezelf te 
ontsnappen is om je bezig te houden met de wereldproblemen, economie, politiek, geschiedenis, 
hulp aan de armen, transformatie van de toestanden in de maatschappij, reformatie. Dit zijn allemaal 
strategieën om aan je eigen problemen te ontkomen – subtiele strategieën, gevaarlijk, omdat je voelt 
dat je iets groots doet, terwijl je enkel een lafaard bent. 
Werner, bezie eerst je eigen problemen, confronteer je ermee. Tracht eerst JOUW wezen te 
transformeren. Enkel een getransformeerd persoon kan processen van transformatie in anderen 
teweegbrengen. 
Je vraagt me:  
 
OSHO, HEEFT U IETS TEGEN MIJ TE ZEGGEN? 
 
Onthoudt twee dingen. Eerst, de drie regels van ondergang. Er zijn drie wegen om in deze wereld ten 
onder te gaan: de eerste is seks, de tweede is gokken, en de derde is door politiek. Seks is de leukste, 
gokken de meest opwindende, en politiek de zekerste. 
Ten tweede, onthoudt ook de fundamentele wet van alle revoluties: als de revolutie komt zullen de 
dingen anders zijn -- niet beter, gewoon anders. 
 
Politici hebben de hele wereld eeuwenlang opgejaagd -- waar naartoe, met welke doel? Wordt het 
niet tijd dat we de hele stompzinnigheid van het spel doorzien? We zijn tenminste bewust, ten volle 
bewust van vijfduizend jaar politiek; voor die tijd moet het hetzelfde geweest zijn, maar wat is er 
gebeurd na vijfduizend jaar van politieke spelletjes? De mens verblijft in dezelfde duisternis, in 
dezelfde ellende, in dezelfde hel. Ja, politiek blijft hem maar hoop geven -- een hoop voor een beter 
morgen, dat nooit komt. De morgens komen nooit. 
Het is opium voor het volk. Karl Marx zegt dat godsdienst de opium van het volk is. Het is waar, 
negenennegentig punt negen procent is het waar; alleen voor een procent is het niet waar. Een 
Boeddha, een Jezus, een Lao tse, een Zarathustra, enkel deze paar mensen kunnen in die ene 
procent gerekend worden, anders heeft Karl Marx negenennegentig punt negen procent gelijk, dat 
religie de opium van het volk is gebleken. Het heeft mensen in een verdoofde staat gehouden, bijna 
in zo’n slaap dat zij een ondraaglijk bestaan kunnen tolereren, dat zij allerlei soorten slavernij en 
hongersnood kunnen verdragen, in de hoop op een beter morgen. Religies gaven gewoonlijk deze 
betere morgen in de andere wereld, na de dood. 
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Mensen komen bij me en vragen: “Wat zal er na de dood gebeuren?” Ik geef hen geen antwoord, 
maar stel in plaats daarvan een andere vraag. Ik vraag hen: “Vergeet alles wat na de dood betreft, 
laat me je een ding vragen: wat gebeurt er voor de dood?” Omdat wat er ook gebeurt voor de dood 
door zal gaan te gebeuren na de dood. Het is een continuüm, je bewustzijn zal hetzelfde zijn -- voor 
of na zal geen verschil maken. Het lichaam zal niet hetzelfde zijn, de container kan veranderen, maar 
de inhoud zal hetzelfde blijven. Wat er ook gebeurt, dat zal aan de inhoud gebeuren, niet aan de 
container.  
 
Denk aan de gans, maak je niet druk om de fles. Je zult een andere fles hebben, beter geproduceerd, 
van een beter materiaal, meer verfijnd, een fles van kristal, een diamanten fles, maar dat maakt geen 
verschil. Wat het verschil maakt is je bewustzijn -- de gans.  
Eerst gaf religie opium aan het volk ‘morgen,’ ‘na de dood.’ Miljoenen mensen bleven in die staat van 
verdoving, onder de chloroform -- religieuze chloroform. Nu doet politiek hetzelfde. Zelfs het 
communisme heeft bewezen niets anders dan een nieuw opium voor de massa te zijn -- 
communisme is een nieuw soort religie. De strategie is dezelfde: “Morgen zal de revolutie komen, en 
alles zal dan in orde komen.” Je moet het vandaag voor morgen opofferen, en morgen komt nooit. 
Zestig jaren zijn voorbijgegaan sinds de Russische Revolutie en de morgen is nog steeds even ver weg 
als daarvoor. Dertig jaar zijn voorbij sinds de Indiase Revolutie, de Revolutie van Gandhi en de 
morgen blijft even ver weg, in feite, verder weg dan voorheen. De mensen die zich opofferden, 
deden dat tevergeefs; het zou beter geweest zijn als ze hadden geleefd. De mensen die gedood 
werden pleegden eigenlijk zelfmoord, hopende dat ze de mensheid een grote dienst bewezen.  
Creëer niet nog meer gekte in de wereld, Werner, het is reeds vol gekte. 
 
Een collega van mij werkte eens in een psychiatrische inrichting. Wanneer hij de ronde deed testte 
hij de patiënten door te vragen: “Waarom ben je hier?” Het antwoord gaf gewoonlijk de graad van 
werkelijkheid oriëntatie aan van de patiënt.  
Op een morgen kreeg de psycholoog een antwoord dat hem schokte, “Ik ben hier,” antwoordde de 
patiënt, “Om dezelfde reden als jij, dokter. Ik kon het in de wereld buiten niet zo goed maken.” 
 
De patiënten en de dokters, de mensen en de politici zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zij zijn 
allemaal Ayatllah Khomaniacs! Alle soorten maniakken lopen er vrij rond in de wereld. Werner, als je 
de radicale revolutionaire politiek opgeeft, zal er tenminste een Khomaniac minder zijn en dat zal een 
grote zegen zijn. 


