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Geliefde Osho, 
Voor mij bent u, na tien jaar met u te zijn, de meest intieme maar ook de meest afstandelijke persoon 
Wat is deze pijn van verlangen, die door uw lichamelijk afstand door de jaren niet minder wordt? Is 
het werkelijk alleen maar verlangen en gehechtheid? 
 
Yachana, het is niet slechts verlangen en gehechtheid. Het is jouw verlangen om jezelf te kennen. 
Dicht bij mij zijn, is diep vanbinnen, een verlangen om dicht bij jezelf te zijn, want ik ben niets anders 
dan jouw toekomst, jij bent niets anders dan mijn verleden. Op een dag was ik in dezelfde duisternis 
die jij bent; op een dag zul je in hetzelfde licht zijn wat mij is overkomen. Wij zijn niet apart. Alle 
afstanden zijn onecht. 
Je voelt jezelf intens intiem met mij en toch erg ver weg. Er is geen tegenspraak in, omdat jouw 
verleden en jouw toekomst, ofschoon ver weg, met elkaar zijn verbonden. Je voelt me intens intiem 
met jou – in jouw liefde, in jouw verlangen, in jouw dromen. Maar omdat je jezelf zo intiem voelt, 
kun je ook zien dat je slechts dicht bij me gekomen bent, maar niet een met mij. 
Dit is de laatste fase van de discipel. Zijn eerste fase is de student, waarin hij slechts intellectueel 
geïnteresseerd is. Hij heeft veel vragen en hij wenst de antwoorden, en zijn hele pogen is kennis te 
verzamelen. Van honderden blijken er maar een paar discipelen te zijn.  
Discipelen zijn zij die bewust worden dat alleen kennis niet gaat helpen -- je hebt een transformatie 
nodig. De discipel komt dichterbij de meester. Hij is niet langer geïnteresseerd in het verzamelen van 
kennis, zijn verlangen is veranderd; hij wenst meer authentiek te zijn, meer oprecht, meer te 
vertrouwen, meer zichzelf. 
Er is een stage verder: die van de toegewijde, als de discipel het idee van zichzelf laat vallen en 
slechts een zuivere tegenwoordigheid wordt, in die zuivere tegenwoordigheid is de devote niet meer 
apart van de meester. Ze worden een. En slechts door een devote te worden verdwijnt de dualiteit 
van intimiteit en afstand.  
Yachana, het gaat gebeuren. Ik heb jou de naam Yachana gegeven. Dat betekent eenvoudig: een 
verlangen naar het ultieme. 
 


