Ervaar het bestaan als golvend
Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 61.
Ten eerste: Zoals golven komen met water en vlammen met vuur, zo gol het universum met ons.
Probeer eerst te begrijpen wat een golf is, en dan kun je voelen hoe dit bewustzijn van golven je
kan helpen om in medita e te komen. Je ziet de golven in de oceaan. Ze verschijnen; ze zijn er in
zekere zin, en in een diepere zin zijn ze er nog niet. Dit is het eerste wat je moet begrijpen over een
golf. De golf verschijnt; hij is er in zekere zin, maar niet in een diepere zin. In een diepere zin is er
alleen maar de oceaan. In een diepere zin is er enkel de oceaan. Je kunt zonder de oceaan geen
golf hebben, en zelfs terwijl de golf er is, bestaat alleen maar de oceaan. De golf is alleen maar een
vorm, niet een substan e. De oceaan is substan eel; de golf is enkel een vorm.
Door taal worden vele problemen gecreëerd. Omdat we golf zeggen, lijkt het erop alsof een golf
iets is. Het zou beter zijn als we niet van golf spreken, maar golving. Er bestaat geen golf, alleen
maar golving – enkel een ac viteit, niet een ding; alleen maar een beweging, geen substan e;
enkel een proces, geen materie. De materie is de oceaan; de golf is alleen maar een vorm. De
oceaan kan rus g zijn. De golven verdwijnen dan, maar de oceaan is er.
De oceaan kan rus g zijn of in beweging of in veel beroering of zonder enige beroering, maar je
kunt geen s lle golf ontdekken. Een golf is ac viteit, niet een substan e. Wanneer die ac viteit er
is, is de golf er ook: het is een golving, een beweging – een eenvoudige vorm van beweging. Maar
wanneer de s lte komt, wanneer inac viteit komt, bestaat de golf niet meer en de oceaan is er. In
beide gevallen is de oceaan de werkelijkheid. De golf is alleen maar een spelvorm. De golf komt en
gaat, de oceaan blij .
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De oceaan

Ten tweede, golven verschijnen als individuen. Elke golf hee zijn eigen persoonlijkheid – uniek,
verschillend van elke andere. Geen twee golven zijn gelijk. Bepaalde golven zijn groot, en bepaalde
golven zijn klein. Ze hebben hun eigen bijzondere kenmerken. Elke golf hee zijn eigen karakter en
natuurlijk is iedere golf verschillend ten opzichte van de andere. De ene golf kan ontstaan, een
andere ster . Beide kunnen niet hetzelfde zijn want de ene is aan het ontstaan en de andere is aan
het sterven. De werkelijkheid achter beide is nog steeds hetzelfde. Ze lijken verschillend, ze lijken
los van elkaar te staan, ze lijken individueel, maar die aanblik is bedrieglijk. In de diepte is er alleen
maar één oceaan, en niet van belang hoe ze er niet verbonden uitzien, want ze zijn wel
verbonden. En terwijl de ene golf rijst en een andere het leven laat, zie je misschien geen enkele
rela e; die rela e verschijnt misschien niet, want hoe kan een rijzende golf verbonden worden met
een golf die ophoud te bestaan?
Een oude man ster en een kind wordt geboren: hoe zijn zij verbonden? Als ze verbonden zijn, dan
sterven ze beiden samen of ze gaan samen geboren worden. Het kind wordt geboren en de oude
man is gestorven; de ene golf is stervende en een andere is aan het rijzen. Maar de rijzende golf
verzamelt misschien energie van verdwijnende golf, die het misschien behulpzaam is, door zijn
dood, om het te laten rijzen. De verdwijnende golf veroorzaakt misschien de rijzende golf.
Diep naar onderen zijn ze verbonden met één oceaan. Ze zijn niet verschillend; ze zijn niet
ongebonden, ze zijn niet gescheiden. Hun individualiteit is vals en een illusie. Ze zijn nonindividueel. Hun dualiteit lijkt er te zijn, maar dat is niet zo; hun niet-individueel zijn is de
waarheid.

Golven in de oceaan
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Nu ga ik de soetra weer voorlezen: Zoals golven komen met water en vlammen met vuur, zo gol
het universum met ons. Wij zijn gewoon golven in een kosmische oceaan. Mediteer er maar op, sta
dit gevoel toe om diep vanbinnen in je te gaan. Ga je ademhaling voelen precies als het rijzen van

een golf. Je ademt in, je ademt uit en de adem die bij jou binnenkomt, was iemand anders zijn
adem net een moment eerder en de adem die jou verlaat, wordt dan het volgende moment de
adem van iemand anders. Ademen is gewoon het golven in de oceaan van het leven. Je bent niet
gescheiden – alleen maar golven. Diep vanbinnen ben je één. We hebben een gezamenlijkheid;
individualiteit is vals en een illusie. Vandaar dat het ego de enige barrière is. Individualiteit is vals.
Het schijnt er te zijn, maar het is niet echt. Het ware is het niet individuele, het oceanische, de
gezamenlijkheid.
Daarom is elke religie tegen de egoïs sche houding. De persoon die zegt dat er geen God is, hoe
niet irreligieus te zijn, maar de persoon die zegt ‘Ik ben’ is irreligieus.
Gautama Boeddha was een atheïst; hij geloofde niet in enige God. Mahavira Vardhaman was een
atheïst; hij geloofde niet in een God. Maar zij bereikten het, zij kwamen er, zij bese en de
totaliteit, het geheel. Als je in geen enkele God geloo , kan het zijn dat je niet irreligieus bent,
want God is niet de basis van religie. Niet-ego is de basis naar religie. En zelfs als je geloo in God,
met een egoïs sche mind, dan ben je irreligieus. Met een niet-egoïs sche mind is er geen
behoe e in een God te geloven. Je valt dan automa sch in het goddelijke. Zonder ego kun je je
niet vastklampen aan de golf; je moet dan in de oceaan vallen. Met het ego blijf je je vastklampen
aan de golf. Kijk naar het leven als een oceaan, en voel jezelf alleen maar een golf, en sta toe dat
dit gevoel in je doordringt.
Je kunt de techniek op vele manieren gebruiken. Terwijl je ademt, voel dan dat de oceaan in je
ademt. De oceaan komt naar je toe, gaat weer naar buiten, komt weer naar binnen en gaat weer
naar buiten. Voel met iedere ademhaling een golf opkomen en met iedere uitademing een golf
sterven. En wie ben jij tussen de twee? Alleen maar een nietsheid, shunya – een leegte. Met dat
gevoel van leegte word je getransformeerd. Met dat gevoel van nietsheid verdwijnt al je ellende;
want ellende hee een centrum nodig – en daarmee een vals centrum. De leegte is je ware
centrum. Daarmee is er geen ellende.; je voelt je diep op je gemak. Omdat jij niet bent, wie kan
dan gespannen zijn? Je bent van gelukzaligheid vervuld. Het is niet zo dat je met gelukzaligheid
gevuld bent, maar omdat jij niet bent, is er alleen gelukzaligheid. Kun je, zonder jou, ellende
creëren?
Daarom zegt Boeddha nooit dat in die staat, de ul eme staat van zijn, er ananda zal zijn –
gelukzaligheid. Hij zegt het nooit. Hij zegt dat er dan geen ellende is, dat is alles. Praten over
gelukzaligheid kan je misleiden, dus Boeddha zegt, vraag niet over gelukzaligheid; probeer
eenvoudig te weten hoe je zonder ellende kunt zijn. En dat betekent hoe je zonder jezelf kunt zijn.
Wat is ons probleem? Het probleem is dat de golf zich gescheiden van de oceaan beschouwt; dan
zijn er problemen. Als een golf zichzelf als gescheiden van de oceaan beschouwt, dan komt
onmiddellijk de angst voor de dood. De golf moet dan sterven en de golf kan overal om zich heen
stervende golven zien. En je kunt jezelf niet lang voor de gek houden. De golf ziet dat andere
golven stervende zijn, en de golf weet dat zelfs in zijn rijzen de dood ergens verborgen is, want die
andere golven waren een ogenblik eerder aan het rijzen en nu gaan ze onderuit, vallen uiteen.
Dus je moet sterven. Als de golf zich gescheiden van de oceaan voorstelt dan moet vroeg of laat de
angst voor de dood wel verschijnen. Maar als de golf weet dat hij niet bestaat en alleen maar de
oceaan is, dan is er geen angst voor de dood. Alleen een golf kan sterven, de oceaan niet. Ik kan
sterven maar niet het leven. Jij kunt sterven, jij gaat sterven – maar niet de kosmos, niet het
bestaan. Het bestaan blij doorgolven. Het hee in jou gegolfd, het gol in anderen. En terwijl
jouw golf misschien verdwijnt, zullen alleen al doordat jij oplost andere golven oprijzen en de
oceaan gaat voort.
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Zodra je jezelf losmaakt van de golfvorm en je één wordt en je één voelt en je de eenheid met de
oceaan bese , het vormloze, dan is er voor jou geen dood. Anders creëert de angst voor de dood
ellende. In elke pijn, in elke benauwdheid, in elke angst, is de fundamentele angst voor de dood. Je

bent bang, trillend. Je bent je er misschien niet van bewust, maar als je bij jezelf naar binnen dringt
dan ontdek je dat elk moment een trilling is omdat je gaat sterven.
Je creëert misschien vele zekerheden, je creëert misschien een fort om je heen, maar niets gaat
helpen. Niets gaat echt helpen! En tot stof zult gij wederkeren! Je zult weer terugvallen. Heb je
ooit waargenomen of heb je ooit gemediteerd op het feit dat als je gewoon op de weg wandelt
stof zich aan je schoenen vastzet? Het stof was misschien het lichaam van Napoleon, of een
Alexander. Ergens is Alexander nu alleen maar stof en het stof dat zich aan jouw schoen vastzet, is
misschien eens het lichaam van Alexander geweest.
Hetzelfde gaat met jou het geval zijn. Nu ben je hier, en het volgende moment ben je dat niet;
hetzelfde gaat het geval zijn met jou! Vroeg of laat zal het stof in stof opgaan en de golf verdwijnt.
Stel je jezelf maar eens voor als stof dat zich aan iemands schoen vastzet of stel je een of andere
po enbakker voor die een aarden pot van je maakt, van jouw lichaam of van het lichaam van je
geliefde, of stel jezelf voor als je bewegend in een worm of een boom worden. Maar dit gebeurt.
Alles is een vorm en vormen moeten sterven. Alleen het vormloze is eeuwig. Als je je vastklampt
aan de vorm, als je jezelf iden ceert met de vorm, als je jezelf als een golfvorm voelt, dan raak je
door jezelf in moeilijkheden. Je bent in feite de oceaan, niet de golf.
Deze medita e kan helpen; het kan voor jou een metamorfose brengen, het kan een muta e
worden. Maar sta toe dat het zich volledig door je lichaam verspreidt. Terwijl je ademt, denk eraan;
terwijl je eet, denk eraan; als je wandelt, denk eraan. Denk aan twee dingen - dat de vorm al jd de
golf is en het vormloze al jd de oceaan is. Het vormloze is niet dodelijk; de vorm is dodelijk. En het
is niet zo dat je op een dag gaat sterven, je ster elke dag. Je kinderjaren sterven en je jeugdjaren
worden geboren; en vervolgens sterven je jeugdjaren en de bejaarde lee ijd wordt geboren; dan
ster de bejaarde lee ijd en verdwijnt de vorm.
Elk moment sterf je in iets anders; en iets anders wordt dan geboren. Je eerste geboortedag is niet
de eerste dag van je enige geboorte; dat maakt eenvoudig deel uit van veel meerdere geboorten
die komen gaan. En je dood in dit leven is niet de eerste dood; het is alleen maar de dood van dit
leven. Je bent eerder gestorven. Elk moment is er iets aan het doodgaan en iets anders wordt
geboren. Een deel van je ster ; een ander deel wordt geboren.
Fysiologen zeggen dat in zeven jaren niets blij bestaan in je lichaam; alles wijzigt zich – iedere cel.
Als je gedurende zeven g jaar lee dan wordt je lichaam alsmaar weer en keer vernieuwd. Elke
zeven jaar heb je dan een nieuw lichaam. Niet plotseling, maar ieder moment verandert er iets.
Je bent een golf en ook dat is niet substan eel; elk moment ben je aan het veranderen. En een
gol eweging kan niet sta sch zijn; een golf moet aan het veranderen zijn, een golf moet constant
in beweging zijn. Er kan niet zoiets zijn als een onbeweeglijke golf. Hoe zou dat kunnen? Een
onbeweeglijke golf slaat nergens op. Er is beweging, een proces; jij bent een proces, een beweging.
Als je geïden ceerd raakt met deze beweging en proces en beschouwd jezelf als begrensd tussen
geboorte en dood, dan kom je in de ellende. Dan vat je je verschijningsvormen op als realiteit. Dit
noemt Shankara maya – illusie. De oceaan is het Brahma, de oceaan is de waarheid.
Dus stel jezelf voor als een golf, of als een voortze ng van golven die rijzen en dalen, en wees
hiervan gewoon een getuige. Je kunt niets doen. Die golven gaan verdwijnen. Dat wat verschenen
is, moet weer verdwijnen; daar is niets aan te doen. Elke inspanning is volkomen nu eloos. Alleen
één ding kan worden gedaan, en dat is een getuige zijn van deze golfvorm. Alleen jij kan een
getuige worden, en plotseling word je dan bewust van iets dat aan de golf voorbij is, dat de golf
overs jgt, dat ook in de golf zit en ook buiten de golf, dat de golf vormt en steeds eraan voorbij
gaat, wat de oceaan is.
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Zoals golven komen met water en vlammen met vuur, zo gol het universum met ons. Het
universele gol met ons. Jij bent niet, het universele is – en het gol door jou heen. Voel het,
verdiep je erin, mediteer erop. Sta toe dat het met jou op vele, vele manieren gebeurt.

Ik heb je over ademhaling verteld. Een seksueel verlangen komt in je op: voel het – niet als een
verlangen, maar alleen maar zoals de oceaan in je gol , alleen maar zoals het leven trilt, alleen
maar zoals het leven een golf in je hee . Je hebt een ontmoe ng in een liefdesdaad: denk er niet
aan alsof twee golven elkaar ontmoeten. Denk er liever aan alsof twee individuen in elkaar opgaan.
Dan zijn er geen individuen meer. Golven zijn verdwenen; alleen de oceaan is overgebleven. Dan
wordt de seksuele daad een medita e. Wat er ook met je gebeurt, ervaar het niet alsof het met
jou gebeurt, maar alsof het gebeurt met de kosmos. Jij bent er alleen maar een deel van – enkel
een golf aan de oppervlakte. Laat alles over aan het universum.

Het universum
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Dogen, een Zen meester, had de gewoonte om als hij honger had te zeggen: ‘Het schijnt dat het
universele zich hongerig voelt door mij.’
Als hij zich dors g voelde dan zei hij: ‘Het bestaan hee dorst in mij.’

Dit is waar de medita e je naar toe leidt. Dan maakt alles zich los van je ego en wordt deel van het
universum. Wat er dan ook gebeurt, gebeurt naar het bestaan zelf; jij bent dan niet meer hier. Dan
bestaat er geen zonde meer, dan is er geen verantwoordelijkheid meer.
Ik bedoel niet dat je dan onverantwoordelijk wordt; ik bedoel niet dat je een zondaar gaat worden.
Zonde is dan onmogelijk, want zonde kan alleen gebeuren rondom een ego. Er is dan geen
verantwoordelijkheid want zonde kan alleen maar rond een ego plaatsvinden. Er is geen
verantwoordelijkheid want nu kun je ook niet onverantwoordelijk zijn. Alleen jij bent, dus naar wie
kun je verantwoordelijk zijn? En als je nu iemand ziet sterven, dan heb je het gevoel dat je met
hem ster , in hem. Het universum ster en jij maakt er deel van uit. En als je een bloem ziet
bloeien, bloei jij mee. Nu wordt jij het hele universum. In zo’n diepe a niteit en harmonie zijn, is in
samadhi zijn.
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Medita e is de weg, en deze harmonie van eenheid, dit gevoel van eenheid met alles, is het einde,
is het doel. Probeer het! Herinner je de oceaan en vergeet de golf. En telkens als je je de golf
herinnert en je gaat je gedragen als de golf, bedenk dan dat je iets verkeerds aan het doen bent en
je om die reden ellende creëert.
Er is geen God die je stra . Als je ten prooi valt aan een illusie, dan straf je jezelf. De wet, dharma,
de Tao is er. Als je ermee in harmonie beweegt, voel je je gelukzalig. Als je er tegenin gaat, dan voel
je jezelf in ellende. Er is niemand die daar in de hemelen zit om je te stra en. Er is geen no e van
je zonden; dat is nergens voor nodig. Het is net als met zwaartekracht. Als je op de goede manier
loopt, dan is de zwaartekracht een hulp. Zonder dat kun je niet lopen. Als je op een verkeerde
manier loopt, dan val je en krijg je misschien een breuk. Maar niemand stra je; het is alleen maar
de wet, de zwaartekracht – de onpersoonlijke zwaartekracht.
Als je verkeerd loopt en je valt, dan breek je iets. Als je op de juiste manier loopt, dan maak je
gebruik van de zwaartekracht. Die energie kan goed en verkeerd gebruikt worden. Wanneer je
jezelf als een golf voelt, dan ben je in strijd met de universele wet, je gaat tegen de realiteit in. Dan
creëer je ellende voor jezelf. Dit is wat de wet van karma betekent. Er is geen wetgever; God is
geen rechter. Een rechter zijn is akelig en als God een rechter zou zijn, dan zou hij zich volkomen
verveeld voelen, of anders zou hij er nu wel gek van geworden zijn. Hij is geen rechter, hij is geen
controleur, hij is niet een wetgever. Het universum hee zijn eigen we en en de fundamentele wet
is dat onvervalst zijn betekent in gelukzaligheid verkeren en vervalst zijn betekent in ellende
verkeren.

