Jij bent het recept voor een betere wereld
De verkiezingen zijn nog maar nauwelijks voorbij of het gekrakeel op het Binnenhof en in de media is
alweer in alle hevigheid losgebarsten. Het aanschouwen van de slangenkuil zal voor menigeen een
desillusie betekenen, een hoop die vervliegt. De problemen van de aarde worden groter en groter,
terwijl de poli ek steeds onmach ger lijkt te worden. Wat kan ik dan zelf nog doen om het j te
keren?
De neiging zal opkomen om je teleurgesteld dan wel cynisch van de wereld af te wenden. Maar dat is
niet wat Osho aanbeveelt.
'Ik heb geen belangstelling voor een ideale maatschappij. Laat die droom vallen, alsjeblie . Die hee
de wereld alleen maar grote nachtmerries bezorgd. Onthoud: poli ek gesproken kan er nu niets meer
gebeuren; de poli ek is dood. Waar je ook op stemt, rechts of links, doe het zonder illusies. Het idee
moet worden losgelaten dat enig systeem redding kan brengen. Geen enkel systeem kan dat –
communisme, fascisme, gandhiïsme. Geen enkele maatschappij kan je redden en geen enkele
maatschappij kan ideaal zijn. En er is geen redder – Christus, Krishna of Rama.
Laat die onzin vallen van je schuldig voelen en een zondaar te zijn. Stop al je energie in dansen en het
leven vieren. Dan ben je ideaal, hier en nu – niet dat je ideaal moet worden. Er zijn nog maar weinig
deskundigen die geloven dat je een blauwdruk aan de maatschappij kunt opleggen en door aan de
maatschappij te sleutelen een nieuwe utopie van maatschappelijke harmonie kunt scheppen. Laat
alle idealen varen en leef hier-en-nu. Mijn commune zal geen ideale maatschappij worden. Mijn
commune wordt een hier-en-nu commune.'
Osho: The Heart Sutra #6.
'Intelligente mensen zijn zich ervan bewust geworden dat alle revolu es zijn mislukt – alle sociale
revolu es. En we hebben nog niet naar de boeddha’s geluisterd die hebben gesproken over een
totaal andere revolu e: de revolu e in het hart van het individu – omdat het individu substan e
hee , echt is. De maatschappij is alleen maar een rela evorm. De “maatschappij” is alleen maar een
woord – en een erg gevaarlijk woord.'
Osho: Philosophia Perennis vol. 2.
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Dus laat je idealen varen. En: begin bij jezelf als je de wereld wilt verbeteren.

'De blinden kunnen de blinden niet helpen. (…) Zij die nog niet zichzelf zijn, nog niets over zichzelf
weten, die geen benul hebben van hun individualiteit, die nog verdwaald zijn in hun persoonlijkheid,
die namaak is en gevormd door de maatschappij, zij kunnen niemand anders helpen om
individualiteit te bereiken. Zelfs met alle goede bedoelingen is dat eenvoudigweg onmogelijk. Als
jouw levensvlam niet brandt, hoe kun je dan de lampen van anderen aansteken? Je moet in vuur en
vlam staan, dan pas kun je anderen aansteken. Dit is wat ik bedoel met rebel zijn: rebelleer, dan kun
je rebellie om je heen verspreiden. (…) Wat je de wereld ook maar zou willen laten zijn, jíj moet eerst
een voorbeeld zijn. Jíj moet door jouw voorbeeld een vuurproef doorstaan om je levens loso e te
bewijzen. Je kunt er niet alleen maar over argumenteren, dat zal niet helpen. Slechts jouw ervaring
kan anderen iets laten proeven van liefde, medita e, s lte, rebellie, religie. Voordat je hebt ervaren
moet je nooit iemand trachten te helpen, omdat dit de ander alleen maar meer in de war zal maken.
Bewandel eerst het pad, weet precies waarheen het leidt, pas dán kun je anderen de hand reiken en
hen meenemen op het pad. (…) De vreugde van iemand te adviseren is een heel sub el, egoïs sch
genoegen. Degene die je adviseert wordt onkundig en jij wordt degene die het allemaal weet. Advies
is het enige ding ter wereld dat iedereen gee en dat niemand aanneemt, en dat is maar goed ook,
want het advies wordt gegeven door mensen die van niets weten – ofschoon er geen kwade
bedoeling achter zit. (…) als je de wereld wil veranderen, verander dan eerst jezelf. De revolu e moet
eerst bij jou plaatsvinden. Dán pas kun je het uitstralen naar andere harten. Eerst moet jij gaan
dansen en dan zul je een wonder zien gebeuren: dat anderen ook zijn begonnen te dansen. De dans
werkt aanstekelijk, net als liefde, net als dankbaarheid, net als religiositeit, net als rebellie – dat alles
is besme elijk. Maar eerst moet jij de vlam bezi en die je in iemand anders’ ogen wil zien.'
Osho: The Rebel #5.
Met de Rebel, het zout van deze aarde (Osho Publika es, 2002) De rebel, het zout der aarde - The
Sannyas Wiki hee Osho de toekoms ge mensheid als het ware een handboek aangereikt. Hier vind
je in de kern waar Osho voor staat. Hier doet hij z’n voorstel aan de mensheid om het verleden omver
te werpen en ruimte voor de toekomst te maken. Hier introduceert hij Zorba de Boeddha, “een
grandioze harmonie tussen materie en bewustzijn”. In volgende a everingen van deze rubriek zal ik
vaker op dit boek terugkomen. De Rebel is an quarisch verkrijgbaar en natuurlijk ook electronisch als
pdf in de Osho Archive Catalog (zoek op deze term op de startpagina rechts bovenaan, en vervolgens
op de term 'rebel').
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Boekbespreking door Swami Anand Frank.

