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picaturi
de roua



când cineva ajunge acasă după o lungă călătorie
după ce s-a luptat viață după viață
primul lucru care se întâmplă unui mistic
sunt lacrimi de gratitudine și celebrare
acele lacrimi eu le numesc
lacrimile trandafirului mistic…
era dimineață…era un trandafir…picături de rouă
și lacrimile mele curgând și trandafirul
misterios
de parcă trandafirul plângea
să vezi acest fenomen
iată omul…iată maestrul
el s-a trezit și trandafirul este martorul !!
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nu este nicio realitate a eului…doar identificarea ta
această identificare o face să pară reală

nu poți niciodată să renunți la eu
doar înțelege că identificarea creează eul fals

simplu renunță la identificare
detașează-te

observă
privește

și eul dispare în fum
privește în liniște…fără gânduri…fără judecăți

simplu uitându-te
trucul stării de veghe devine mai puternic

și asta te separă…de atașament
de la identificarea cu eu
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totul se destramă înăuntru
tot cerul se destramă în interior
exteriorul se unește cu interiorul
și nu mai este o explozie
nu este faptul că devii iluminat
acum…tu nu mai ești !
zidurile au dispărut complet
și ultima explozie se numește implozie
unde picătura de rouă devine ocean
acum oceanul a devenit rouă
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ignorăm toată frumusețea care ne înconjoară
uitați-vă la această natură frumoasă

atât de tăcută
atâta frumusețe iradiată

și noi continuăm să căutăm adevărul
doar uită-te în jur !

și cu cât te apropii de înțelegere
cu atât îți vei simți ființa interioară
și va ajunge la tot ce este natură

și toată natura va ajunge în ființa ta
și vei fi unul cu acest univers frumos care te înconjoară

acesta este cântecul adevărului
acesta este dansul

aceasta este celebrarea
acesta este darul vieții

acestea sunt daruri atât de frumoase
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doar simte radiația de la o simplă mână
nimic mai mult de atât
dacă poți prinde acel fir
și nu doar de la o persoană iluminată…
dar din orice are viață
poți înțelege viața din orice sursă
de la copii
de la mama ta
de la cineva care te iubește
o floare
acestea sunt toate surse inocente de adevăr
nu ai nevoie de un maestru
un maestru îți indică că o floare e deajuns
îți indică că ochii unui copil sunt destul
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doar simte-i armonia
frumusețea ei

viața ei
zumzetul ei extinzându-se afară 

în tot ce e natural și viu în jurul tău
în curând interiorul va ajunge exteriorul

și copacii și păsările
și râurile și muntii și pietrele

vor începe să danseze cu interoriul tău
aparții cu totul existenței

tu ești tot ce e viu
întinde-te în afară…se va întinde înspre tine

nu va fi nicio barieră
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doar un individ pur
căutându-și tăcut ființa interioară
și orice vine precum o radiație
doar un curs natural înspre ceilalți
fără condiții…
și când ajunge la ceilalți
vei fi recunoscător că ei au primit
ei nu-ți datorează nimic
chiar dacă oferi dragostea cuiva
o faci din libertate
dacă acea persoană îți acceptă dragostea
ar trebui să fii recunoscător că cineva a primit-o
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transformarea înseamnă să treci dincolo
în starea de non-minte

non-mintea e pur și simplu o stare
este o stare de mișcare verticală orgasmică



să găsești respirația din respirație
este adevăratul secret
din nou o spun foarte simplu
du toată energia tot mai sus…mai sus…mai sus…mai sus…
ajungi la pisc…
respirația se oprește
esti în pauză…tu nu respiri
inspirația și expirația
fac parte din minte
pauza este o parte a non-minții
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trebuie să ne întoarcem la acea stare de reflectare simplă
eu o numesc pură inocență

atât de frumoasă
nu ești norocos că a ta căutare este pentru inocență?

ce ușurare !
cum te simți când știi că tu cauți inocență ?

are o cu totul altă savoare
are un cu totul alt gust

te poți relaxa
te poți relaxa în necunoaștere

poți dansa și cânta inocența ta
ce frumusețe !

toată greutatea luată de pe umerii tăi
tu zbori !
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nu a existat niciodată un răspuns
nici un buddha nu s-a întors cu vreun răspuns
s-au întors complet pierduți în necunoscut
doar îmbătați cu această experiență divină
complet inocent…ca un copil
fără să știe ceva
dar dansul lor și celebrarea lor
inocența lor știe tot
și este singurul lucru care merită știut
inocența ta și însăși frumusețea vieții
si apoi poți simplu să dansezi
și în acel dans
o ploaie de recunoștință către existență
pentru acest dar prețios al vieții
ai o așa minunată comoară
viața !
să exprimentezi viața
s-o trăiești
s-o împarți
ai viață să împarți
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trăiește starea de adevăr
picătură cu picătură
moment cu moment

atunci nu e nimic de căutat
e ceva în care să te dizolvi
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adevărul este elementar
va trebui să capitulezi într-o zi
este doar o chestiune de timp
totul capitulează în fața adevărului
victoria finală este a adevărului
nu este niciodată pierdută…niciodată
adevărul este victoria finală
și dragostea și compasiunea sunt calea
lasă-le să-și găsească casa în inima ta
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acest joc al terapiei…al analizării și disecării
și încercând să înțelegi întunericul

este ca și cum ai încerca să-i analizezi umbra
și oricât de mult ai analiza

umbra te va urmări pur și simplu
nu poți diseca umbre

de prima dată ele sunt umbre !
nu te lupta cu o umbră

nu te lupta cu egoul așa numitei condiționări
nu lupta ceea ce nu ai
te lupți cu o absență !

te lupți cu ceea ce nu există 
este ignoranța ta cea cu care te lupți

și te duci și mai adânc în ignoranță
nu lupta întunericul cu întuneric

nu te lupta cu umbrele condiționării
cu mintea ta…cu analiza

adu lumina !
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doar miracolul vieții
și adevărul este ascuns în tine
nu ai nevoie să găsești răspunsul la miracol
pierde-te în el
și viața ta va deveni atât de frumoasă
așa un mister…
așa o prospețime…
atâta viață…
ochii mei sunt proaspeți…
inima mea este liberă…
plouă…
eu dansez…
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doar fii acolo unde ești
devino o ființă liniștită nemișcată

ducându-te nicăieri…complet nemișcată
și fereastra nu se va deschide…este deja deschisă !

nu ai nevoie s-o deschizi
doar permite-i să se așeze în tine

este o capitulare profundă într-o relaxare adâncă
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să asculți o cascadă…
este o predică pe care nici un buddha nu o poate dărui
niciun maestru nu poate dărui acel sunet tăcut atât de pefect
cine e cel mai mare maestru ?
acea cascadă !
dar știi cum să asculți ?
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suntem foarte puțini oameni în această lume
fiecare trebuie să contribuie

și să-și împartă celebrarea și iubirea
vei crește…celălalt va crește

și viaţa este toată despre creștere
înțelege frumusețea din tine

și lumina din tine
doar împărtășește dragoste

și vei vedea că ochii lor răspund
toată ființa lor răspunde

cauți libertate
și adevărul este libertatea absolută

trăiește în libertate și permite-le și celorlalți libertate totală
libertatea este importantă pentru tine

asa că permite-i celuilalt să fie liber
ceea ce vrei pentru tine oferă-i celuilalt



inocența este adevărul însuși
este cea mai mare calitate pe care o ai în tine
în călătoria interioară
pe calea mistică
prețuiește-ți inocența !!
adevărul suprem nu va fi niciodată știut
vei fi consumat de el
vei fi înecat în el
și vei cădea în starea de inocență
exact ca un copil
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când ești absent
toată lumea devine tu !
nu doar ființele umane

și animalele…păsările…copacii
râul…fluturele..pietrele

totul devine tu
vrei să ai grijă de fiecare particulă a existenței

este ca un pântec de mamă
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nu este nici măcar o căutare
căutarea înseamnă în altă parte
că tu ești aici și cauți acolo
tu ești acel ceva !
nu e nevoie să cauți
tu ești acel ceva
trăieşte-ţi ființa
nu este o căutare



căutarea interioară nu este o căutare
este o legătură profundă de dragoste cu frumusețea ta interioară

este o expresie a dragostei tale
celebrează-te…exprimă-te

împărtășește frumusețea
și cu cât vei împărtăși mai mult spațiul din tine

cu atât va crește mai mult spațiu
suntem aici datorită abundenței naturii

natura are atât de multe de oferit
ne-a dăruit viață și forma umană este cea mai înaltă evoluție în natură

este un gest iubitor atât de creativ din partea universului să-ți dea viață
tot ce poți face este să celebrezi și să împărtășești tot ce este frumos în tine

exprim-o…împărtășește-o
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nu pot exprima acest cuvânt gratitudine…este prea adânc…prea sensibil
o lacrimă i-ar răspunde perfect
și nu vorbesc despre starea de buddha și iluminare
amintește-ți …doar recunoștință omenească naturală
orice sau oricine este
această sursă a vieții…oriunde este această sursă a vieții
mă aplec în fața ei !!
și sunt recunoscător pentru tot ce primesc în fiecare moment
această inimă…această expresie…devine solul căutării tale interioare
această vibrație a conștiinței va deveni noul om din tine
recunoștința este fereastra către noul cer
când vei experimenta adevărul
nu vei fi recunoscător
vei muri complet !
este moarte absolută !



cascada încearcă să-ți atingă inima
apusul încearcă să te pătrundă cu razele sale

totul se întinde înspre tine
totul se prăbușește peste tine
prin urmare marii yogini spun

că întregul univers este în mine
ceea ce spune el este

zidurile mele au dispărut pur și simplu
întregul univers este pur și simplu prăbușit în mine

sunt atât de vast când nu am uși…fără ferestre
o stare de deschidere…aceasta întindere

acest univers este conținut în mine
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nu accepta nimic ca fiind real
caută ceea ce este real
și nu vei găsi niciodată răspunsul…
te vei dizolva
și misterul va deveni tot mai adânc și mai adânc
cu niciun răspuns în mâna ta
vei cădea tot mai adânc și mai adânc în tăcere
nu lua de bun niciun răspuns…
apoi te vei agăța de el și va fi o minciună
nu există așa ceva precum adevăr atâta timp cât tu mai ești aici
momentul în care vei dispărea vei deschide ochii în mirare 
și cineva te va întreba…ce este adevărul ?
vei plânge pur și simplu
să știi foarte bine că atunci ai înțeles
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ne uităm unul la celălalt
pentru că am fost învățați să obținem…judecăm…și condamnăm

și astfel se luptă oamenii în lume
ei te învață cum să te lupți cu ceilalți

încet începi să te lupți în tine
momentul în care începi să-i judeci pe ceilalți și să te compari cu ei

aceeași calitate apare în tine
începi să te judeci și să te compari cu ceilalți

e menit să se întâmple
vei fi umplut de aceeași otravă



respirația este viața
corpul este mereu prezent
și ca să stai în viață…respirația este mereu aiciacum
respirația este cheia pentru a deveni prezent
observând respirația…
trebuie să respiri aiciacum
respirația noastră a devenit nenaturală
inegală…nenaturală…dezechilibrată
gânduri sentimente…un ritm de viață rapid ne afectează respirația naturală
înțelege ciclul respirației
inhalezi…gând…dorință
pauză
expiri…acțiune…exprimare
pauză
în acest sens pur…fiecare inspirație creează o dorință
și fiecare expirație este descătușată și se exprimă prin acțiune
daca aceasta este echilibrată…pauza se lărgește
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devino natural
înflorire naturală…o poți numi iluminare
nici măcar nu vreau să-i spun altfel
îmbată-te cu divinul

ozenrajneesh.com



ozenrajneesh.com

această frumusețe abundentă peste tot
atât de multă frumusețe
natura este atât de orbitoare
cascadele…pădurile…copacii
atât de multă frumusețe…într-o așa armonie
această frumusețe și armonie
este ceea ce lao tzu numește calea tao
doar armonizează-te cu copacii și râurile
cu cascadele și oceanul
doar armonizează-te cu ele
te face să realizezi că faci parte din natură
și dacă natura poate fi atât de frumoasă
și tu ești cea mai măreață înflorire din existență
câtă frumusețe poate fi conținută în tine ?



cu cât te vei duce mai adânc în rădăcini
cu atât vei urca natural mai sus spre cer

copacul nu urcă…el se stabilește în pământ
și în mod natural va exista o forță naturală opusă 

împinge înspre pământ
și forța egală dar opusă va fi rezultatul

copacul nu se chinuie
pur și simplu se relaxează în primăvară

și ploaia vine și aerul devine parfumat
energia abundentă se transformă în flori și fructe și miresme

este atât de natural…așezat în ființă
ozenrajneesh.com
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așează-te sub un copac
devino tăcut
și copacul îți va arăta calea
ființa umană este și ea ca un copac
semințele tale…rădăcinile…trunchiul…ramurile
înflorire…parfum
ești un copac care merge



pestele se naște în ocean
trăiește în ocean așa că nu cunoaște niciodată oceanul

nu a fost niciodată separat de ocean
se naște în ocean…înoată în ocean

ignoră oceanul complet
pentru pește apa este peste tot în jur

este atât de aproape și este una cu apa
nu știe că este însăși viața

dar scoate peștele din ocean
și deodată va realiza …dumnezeule

acesta este oceanul !
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găsește-ți propriul ritm natural al corpului
dormi un somn adânc
respiră adânc…ahhh
trezește-te când te trezesc păsările
traiește cu natura
scufundă-te în natură
conectează-te la natură
natura este cel mai mare maestru silențios
dacă nu poți asculta natura
copacii și râurile și cascada
dacă nu poți simți pământul și viața sa
atunci nu-ți cunoști maestrul interior



odată la ceva timp vă văd lacrimile frumoase
acestea sunt adevăratele comori

acestea sunt cele mai mari comori
lacrimile vin din astfel de spații interioare

de la atâta bucurie
încât fără motiv lacrimile răsar din ochi

privește valoarea acelor lacrimi !
ele indică că viaţa curge prin tine

ele indică că tu trăiești
ai văzut vreun om mort să plângă ?

această delicatețe este cerul tău interior
prețuiește-o

ozenrajneesh.com



este pur și simplu o dizolvare în frumusețea ta
în cerul tău interior
dragostea ta
este o legătură de dragoste cu grația ta interioară
nu ești o persoană obișnuită
ești o ființă divină
grațioasă…plină de lumină și dragoste
ai atât de multă dragoste în tine !
o poți împărtăși cu oricine te întâlnești
ai atât de multe comori în tine
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ești regele propiului tău regat intern
acesta este regatul tău…acesta este templul tău…

trăiește în templul tău precum un preot
iluminează-te

ai destulă lumină
împrăştie prin ușile și ferestrele tale

și în curând trupul tău va fi templul tău
și întreaga ta viață va deveni o rugă
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nu te încrede în minte
asta este cea mai bună cale în a te descurca cu ea
pur și simplu ignor-o…aceasta este detașarea
dacă vrei să te ocupi de minte
deja ai recunoscut că există
când spui…trebuie să fac ceva cu mintea asta
ai spus că este reală !
eu spun că este o umbră și o iluzie
ignor-o…dispare



ființa ta…primește un puls al vieții
moment cu moment
doar un mic puls al vieții
dar atâtea vise !
atâtea dorințe !
atâtea de făcut și de devenit !
și viața este atât de fragilă
nu-ți rămâne timp de respirat
prea multe țeluri
cine are timp să respire ?
cine are timp de viață ?
un puls…un puls…un puls…
câteva momente frumoase îți sunt oferite pe această planetă
și acum vezi de ce oamenii au luat-o razna
câte un puls pe rând…un milion de vise…un miliard de viitoruri
unde poți să fugi ?
ești plin de suferință pentru că nu o poți obține
dar de prima dată nu era acolo pentru a fi obținută !
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această experiență de ușurime
doar usurința unei pene
fără sensul unui corp…întotdeauna te înconjoară
într-un fel misticul își caută copilăria din nou
doar acea stare inocentă liniștită
când totul bâzâia pur și simplu
și adevărul curgea
misticul se întoarce în acest spațiu sensibil
doar devino iar sensibil
cu o claritate
cu ochii larg deschiși 
și du-te tot mai adânc și mai adânc în acel moment
unde mintea n-a intrat încă
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atenția de sine este stupidă…
când este atenție…nu există sine !!
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de la sursă trage actul prin inimă
lasă-l să treacă prin tine și să curgă prin vârful degetelor tale
lasă sursa să se întindă ușor ușor prin tot interiorul tău
astfel încât această lumină să-ți umple ființa interioară
și devii atât de plin de liniște
încât încet încet începe să radieze în afara ta
nu există limite pentru ființa ta interioară
momentul în care-ți cunoști interiorul
nu mai există interior și exterior
interiorul și exteriorul se topesc și se unesc
și poți să-i simți radiația
prin urmare spun…trăiește meditativ
traiește fiecare act oricât de mic conștient
și în acel act mic al tău
centrul își va găsi calea și va curge
fii delicat cu tine
fii deschis…



dumnezeule…suntem cu toții miracole vii
și oamenii caută miracole !
miracolul caută un miracol…
tu ești miracolul
și miracolul este ascuns în tine
dumnezeu se ascunde în tine
fă-l mai viu
și prezența ta 
este prezența acestei trăiri divine
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oriunde peste tot !
orice oricum !
doar dansează !
doar dansează cu briza…cu stelele
cu luna…cu soarele…cu copacii
este atât de molipsitor !
dansează cu bambușii
cu copacii în ploaie
ai văzut misticii când ajung ?
pur și simplu intră într-un dans
nu mai dansează 
ei s-au dus în dans și numai dansul rămâne
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parfumul trandafirului
este o abundență înfloritoare a întregimii sale 

pentru că este natural
și atât de multă nemișcare și liniște

înflorește abundența
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meditatorul este cel care se oprește din alergat după lucruri
obiecte…vise…dorințe
ele te duc în alte părți și nu te împlinesc
te duc în altă parte și tu pierzi momentul…
acela că tu trăiești în prezent aiciacum
doar învață să trăiești aiciacum
înțelege că ești perfect
când ești în acest moment
totul este prezent
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întinzându-se către univers
și universul se îndreaptă către tine

această lumină care te pătrunde și te înconjoară
cade asupra ta și te menține viu

simte prezența care te înconjoară
și asta tot tu ești

ești tu viu…venind în corpul tău
cade asupra ta…ca dușuri de ploaie…păstrându-te fresh

doar simte corpul subtil care te înconjoară
într-o manieră delicată și sensibilă

și vei realiza cu siguranță
dumnezeule…sunt atât de vast !

și încet încet această experiență de întindere
se va extinde și extinde și extinde



singurătatea este o stare de vârf a beatitudinii
în acea stare de singurătate nu ești niciodată singur
tot ce trăiește…
pietrele, copacii și munții
sunt una cu tine în această liniște
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când devii înțelept știi
acea inocență este comoara pe care o cauți
cea mai intimă comoară
celebrându-ți viața 
trăind-o total în gratitudine
fără să aștepți ceva în schimb
deja ai un așa mare dar
poți crea viața ?
comoara ta prețioasă este inocența
te va vindeca…te va hrăni
îți va arăta secretele ființei tale interioare



toată această lumină care curge peste univers
este limbajul dragostei și al vieții
întreabă copacii ce e dragostea
întreabă florile ce e dragostea
întreabă păsările ce e dragostea și ele vor cânta
floarea se va deschide și îți va trimite parfumul ei
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n-ai nevoie să știi
trebuie să fii

și nimic de pe pământul acesta nu te oprește
din a găsi un loc liniștit

șI a te afunda în el
cultivă-ți încrederea interioară

cultivă-ți maestrul interior
doar tu îl poți aprinde din interior

momentul în care asculți
din chiar centrul ființei tale

se deschide
și acesta este miracolul !

nu va veni din afara ta
este cea mai adâncă ființă din tine

știi unde este acea cheie
acea cheie de aur a misterelor tale interioare

o păstrezi în inocența ta
o ții ca un copil

și o poți deschide
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rămâi sincer unei metode
și găsește totalitatea în acea metodă
momentul în care găsești totalitatea în oricare metodă
metoda cade…și tu o înțelegi în totalitate !
metoda era acolo doar pentru a te învăța totalitate
așa că atunci când ești total în orice metodă…metoda dispare
ceea ce rămâne în mâinile tale este experiența totalității
deci tu nu mai nevoie de metodă !
ai stăpânit metoda și ai lăsat-o
nu ai nevoie de meditație
chiar stilul tău de viață devine o cale de a trăi total cu fiecare gest
atunci meditația te va fi ajutat



fiecare act mic…fă-l iubitor…total…conștient
atunci nu vei fi tu cel care face

vei dispărea în acel act
pentru că ai făcut-o în totalitate

acea totalitate te-a făcut să dispari
și acea dispariție este starea meditativă din tine

fiecare act îndeplinit total și conştient
trezește buddha din tine

acel gest al totalității
nu ești tu…ci buddha
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vei înţelege încet încet
de ce tu ești aici…de ce eu sunt aici…
mai degrabă…tu nu ești aici…nici eu nu sunt
eu nu sunt aici…tu de asemenea dispari !
nimeni aici…perfect !
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corpul aici…
mintea în altă parte…
sentimentele în altă parte…
respirația ta nu e conectată la realitatea ta
respirația ta nu este legată de sentimentele tale corpminte
ești împrăștiat peste tot în lume…fragmentat…disclocat
prin urmare respiraţia ta este confuză și fragmentată
respirația și-a pierdut naturalețea vitală
respirația a devenit slabă
pauza lipsește
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încrede-te total în existență
și să știi odată pentru totdeauna
că tu faci parte din această existență…
în unitate și armonie…
și momentul în care lași să cadă aceste ziduri de separare
deodată această întreagă existenţa va începe să toarne în tine
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nimic nu o poate distruge…nimic nu o poate crea…
daca poți crea ceva…cu siguranță îl poți distruge
creatorul e nevoie să fie acolo pentru a-l crea în primul rând 
cine l-a făcut pe creator ?
ceva a fost prezent în existență și înainte
și a fost acolo dinainte
dacă tu vezi creația ca fiind materială
atunci n-ai înțeles sursa creației
absența materiei este creația în sine
nemanifestează-te în mateerie…aceea este gaura neagră
gaura neagră a fost mereu prezentă
fără obiect
poate pătrunde orice obiect
nu doar intră…
este chiar subiectivitatea materiei
să vezi gaura neagră în esența ei 
datorită luminii
vezi simțul exterior al imaterialului
simțul interior este vidul
toate obiectele sunt infuzate…îmbinate
cu o putere curgătoare a găurii negre



înțelege lumina din tine
înțelege viața din tine
și lumina te va conduce spre lumină
nu te lupta cu umbre
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doar un gest de bunătate
și încet încet vei simți o așa o frumusețe
nu e ceva plin de sfințenie 
este doar felul în care trăiești…
și viața ta va deveni atât de frumoasă
pentru că în fiecare zi vei simți că poți oferi ceva cuiva
doar oferă-i cuiva o îmbrățișare…un zâmbet
și asta va fi o meditație profundă
cum să-i atingi pe oameni ?
cum să te conectezi la ei
acesta este testul adevărat
cum te poți conecta la univers
când nu te poți conecta cu ființe umane ?
este dificil
dar dacă ai dragoste în tine
cu siguranță vei împărți cu toată lumea
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tu dormi într-o piscină adâncă neagră
aceea este adevărata iluminare
nu te scoală…te trezește !
trezirea înseamnă o liniște atât de adâncă
o stare de odihnă atît de profundă
încât ești trezit 

trezirea se întâmplă dinăuntru
sculatul se întâmplă din afară
în trezire nu ești prezent
ai căzut într-un abis negru
și restul se acumulează atât de profund
încât floarea ta interioară se deschide simplu
și îți este arătat adevărul existenței



tu eşti viața însăși
tu esti cel mai înalt pisc al evoluției

această viaţă ți-a fost dată ție
s-a ridicat la cel mai înalt potențial

tu nu ești numai uman ești divin
pentru a înțelege această divinitate din tine

pentru a vedea această ființă de lumină
doar o picătură

și vei realiza
tot ceea ce maeștrii au tot spus

ceea ce ce toți buddha ți–au tot indicat
îndreptând acest deget către lună
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cu nimic de făcut…de unul singur
această singurătate este gustul tău când ești liber
invață să absorbi și să bei această stare
și în momentul în care vei învăța acea tăcere este prietena ta
nu mai ești singur
ești unul cu existența
tu dansezi cu acest întreg univers
nu ești singur
ai găsit calea să ajungi în adâncurile tăcerii
în inimile celuilat
în oamenii care trăiesc…animale…copaci…păsări…cerul…pietrele
acum nu mai ești singur pentru prima dată !
ai găsit un înțeles interior
ai înțeles comoara comuniunii
cum sa fii în strânsă legătură cu viața
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aceasta este greșeala oamenilor de la putere
ei cred că puterea este gândul că pot împiedica pe cineva
ei pot…dar creează un zid
naturii nu îi plac zidurile
împiedici pe cineva…împiedici pe altcineva…continui să împiedici
creezi un mare zid chinezesc
acum pentru a menține puterea aceea de obstrucție ai nevoie de mai multă putere  
apoi ai nevoie sa ții paznici la fiecare colț
și apoi ai nevoie de mai multă putere pentru a fi sigur că paznicii se comportă cum trebuie
puterea este distribuită peste tot în lume doar pentru a menține obstrucția
adevărata putere nu creează ziduri
este atât de puternică
ea spune bine ați venit cu toții…eu nu creez ziduri
eu nu am energie pentru că sunt deasupra la toate
oricine știe că are putere absolută nu îi este frică de nimeni
care este frica ?
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leagă liniștea ascuțită 
și liniștea adâncă
cerul la pământ…precum unu
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un mistic mistifică totul în existență
creează o anumită metodă

încât te întrebi…chiar știu ?
și ești mistificat de tot ceea ce vezi

când devii un mistic…te uiți la un trandafir
este roșu ? este trandafirul roșu ?

acea inocență
deschide fereastra ființei tale interioare

un mistic este ca un copil
absolut inocent

de ce să omori fluturele ? de ce să prinzi în ace fluturele ?
lasă-l să danseze

viața este fluturele
nu prinde în ace viața

trăiește viața
un mistic te invită să-ți trăiești viața în totalitate

cu o nouă calitate de mister



de aceea noi în est nu facem psihanaliză și terapii
noi doar găsim o cale de a sări
de a sări dincolo…energetic
să sari în starea de non minte și oglinda este perfect curată

cu cât te duci mai sus cu atât mai departe și mai departe vor fi norii
și starea pură de veghe…oglinda ta…a fost tot timpul perfectă
este atât de simplu
nu te lupta cu nori
nu te ocupa de umbre
nu te ocupa de iluzie

de aceea noi nu suntem atenți la sentimente gânduri și minte
pentru că acestea sunt doar atașementele tale
doar aprinde lumina
adu lumina
pentru a înțelege cum să aprinzi lumina
nu este la fel cu a te ocupa de minte și sentimente
sunt simple fantome care merg printr-o cameră întunecată
adu lumina și umbrele dispar
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conștiința este o stare înaltă de conștiință
o înaltă stare energetică ascuțită 
privind în liniște…
nimic !!!
pur și simplu privind nimicul…



dacă recunoștința lipsește din viața ta de om
acea fereastră de a zbura în cer nu poate deveni niciodată disponibilă
momentul în care inima se deschide ești pur și simplu mistificat
nu-ți poti imagina cum ți-ai trăit până acum viața
te mișcă atât de profund…
cuvântul recunoştinţă devine propria ta aură
devine simplu propria ta respirație
pentru că ai realizat ce ai primit
este un dar atât de vast și te simți atât de umil
ce-am făcut să merit chiar și acest corp…această inimă…
această abilitate de a trăi și a iubi…
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tămăduitorul se miră de ce se întâmplă
tămăduitorul este absolut inocent ca un copil

observând minunile existenței
miracolul acestei naturi

natura este cea care tămăduiește
devino natural

videcarea nu este nimic special
este ca viața

doar permite acelei nemișcări
să-și facă munca naturală

și munca naturală a nemișcării este vindecătoare
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natura are grijă de noi într-o sută și una de feluri
acea înțelegere creează o nouă viziune în tine

și înveți să te lași și să te relaxezi, să capitulezi existenței
existența este atât de vastă

chiar și într-un deșert
doar o picătură de apă și deodată iarba verde va crește

are nevoie doar de situația potrivită
climatul perfect …solul potrivit…hrana potrivită

și natura imediat o sprijină într-o sută și una de feluri
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fiecare gură de aer trebuie să se alinieze acțiunilor noastre
o gură de aer…un act…și suntem aliniați precum unu

primești doar o gură de aer în fiecare moment 
o gură de aer pe rând

dar ești atât de plin de aceste dorințe netrăite
în atît de multe direcții

atâtea gânduri incomplete și dorințe
încât respirația ta nu mai are legătură cu acțiunile tale

tu mergi…gândești…în altă parte
gândind…visând…dorind…fumând…vorbind

toate odată



nederanjat…necontaminat
curs total…putere maximă
natura curgând natural în plină forță este adevărul
acesta este destinul tău
tu…curgând total…natural
cu toată forța ta naturală în pură abundență
aceasta este natura ta buddha
dacă poți învăța calea secretă
de a te sincroniza cu natura
nu poate fi altceva decât adevăr
încât te vei scufunda în el
nici măcar o frunză…nici măcar un fir de iarbă
nicio singură picătură de apă…nicio singură stea
nimic de pe planeta aceasta pe care o vezi tu în jurul tău
nimic nu-și trădează propriul curs
totul este în armonie
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nu există minte…nu există întuneric
numai că tu nu știi unde este lumina !
este o iluzie !!
tot ce este întunecat în tine…
este doar absența luminii
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ai auzit vreodată albinele ?
zzzzz
acesta este sunetul adevărului
fără cuvinte
imaginează-ți vorbe fără noimă…gândește-te la vorbele fără noimă ale mae-
strului
el a început să vorbească fără noimă
acesta este un instrument al maestrului
nu vrea să-ți dea cuvinte
trebuie să te uiți la el
trebuie să-l bei
prin gesturile lui
prin ochii lui
prin prezența lui
și el vorbește fără noimă !
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acest ego al devenirii…al faceriii…te ține deoparte
de la simpla inocență a ființei tale interioare

iar și iar îți voi spune
că întreaga ta căutare de adevăr

este ascunsă în tine
este în tine

în cea mai adâncă stare de liniște
și nemișcare absolută

ți se relevă



cel mai rău este biroul de îndepliniri…
faptul că eu voi atinge iluminarea
nu te duce la birou pentru iluminare
doar devino o ființă umană naturală
și în acea frumusețe o anumită înțelepciune va înflori în tine
și dacă nu s-a întamplat nimic vei celebra că nu s-a întâmplat nimic
slavă domnului nimic nu s-a întâmplat
pentru că nimic nu e menit să se întâmple
nu aștepta să se întample ceva…te rog !
orice trebuie să se întâmple s-a întâmplat deja
tu doar devii conștient de ce se întâmplă deja
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înainte de a te duce să cauți adevărul
vezi ce ai prezent în tine !

vezi ce este deja în tine
și dacă nu găsești nimic

apoi gândește-te să te duci să-l găsești în altă parte
dar dacă te uiți adânc în tine nu va trebui să te duci nicăieri

pentru că adevărul este deja în tine !



milioane și milioane de picături de apă
curgând în cascadă
fiecare picătură creând sunet pur…
vibrație pură
nici măcar o picătură...nici o picătură…nu sugerează vreo minciună
milioane de molecule de apă care se grăbesc
și poți auzi sunetul aum …aum…aum
pură vibrație a adevărului
umplând aerul cu atâta abundență
maestrul este prezent în cascadă ozenrajneesh.com



de aceea doar luptătorii știu cum să se predea
și un luptător învins este un împărat

pentru că vei fi învins în dragoste
acest univers te va înghiți
vei învăța să-ți dai drumul

cu o așa bucurie…într-o așa celebrare
încât nimic nu te poate atinge

chiar și moartea se va înclina în fața ta
iată o ființă neînfricată !

și-ți va arăta ușa
spre nemurirea ta
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noi tot îl căutăm pe dumnezeu dar nu poți să vezi un fir de iarbă
dacă nu poți să-i vezi adevărul și nuditatea sa absolută…inocența absolută
nu-l poți recunoaște pe dumnezeu când vine la tine
tu nu ai ochii să-l recunoști pe dumnezeu
doar uitându-te la o floare și acolo e
îți vorbește din fiecare colț
îți trimite parfumul ei 
îți spune bună…nu trece pe lângă mine neînsoțit
dar cine are timp pentru o floare ?
tu îl cauți pe dumnezeu
dumnezeu este acea floare !
ascult-o !
și dacă o poți asculta
în viața simplă de zi cu zi
atunci să știi foarte bine că ai ajuns acasă
și vei realiza propria ta obișnuință
și propria ei frumusețe
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cu cât te duci mai adânc…cu atât mai înalt piscul
cu cât mai înalt piscul…cu atât mai adânc te duci
pământul și cerul…
de la pământ la cer…înapoi la pământ
aceasta este călătoria
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încearcă să înțelegi cum să aduci lumina înăuntru
și uită-te la toate calitățile luminii
celebrare…dragoste…capitulare…împărtășire…o plimbare în natură
înotul în râu…joaca cu copiii…o plimbare pe plajă
toate acestea sunt activități iluminate care te fac mai bucuros și mai fericit



nu ești nimic decât vibrații
frecvențe diferite de lumină

întregul tău corp vibrează
continuu bâzâind în tine

dar ne-am uitat subtilitatea
lumea ta interioară e ca un copil

inocentă…sensibilă…bâzâindă…vibrantă
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inocență
nedistrusă de minte…de cunoaștere…de învățare

această inocență poartă misticul în ea
te poți uita în ochii albaștri ai unui copil

poți vedea naturalețea nepoluată
atât de plină de energie
atât de plini de dragoste

atat de plini de mirare
aceasta este viața…această stare de mirare

pură inocență
fără să ştie ceva

nu e nevoie să știe nimic
are viață care curge…prezență

prezența vieții
abundența vieții curgând prin tine

îți dizolvă toate întrebările
un copil este inocent…plin de viață…scânteietor

și o inocență atât de frumoasă !
poți vedea frumusețea și grația

este împlinire
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pentru mine inocența este cea mai mare comoară
uită de toate reușitele stupide

iluminare…sau oricum vrei să-i spui
inocența este de departe cea mai mare comoară de pe acest pământ

neștiind…acea stare de inocență
doar o inimă care așteaptă

acesta este adevărul însuși
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măcar călătoria interioară
las-o inocentă și frumoasă
este comoara ta
dragostea ta…templul tău
ușa către propria ta divinitate 
lasă-ți templul interior absolut pur
gol…transparent…deschis
lasă ușile interioare  ale templului tău să rămână deschise
cerului și vântului și soarelui
și lasă-l să danseze în extaz !
măcar pentru ființa ta interioară
păstrează inocența…necunoscutul…
vulnerabilitatea…sensibilitatea…
lasă ca acesta să fie gustul și savoarea cerului tău interior
nu ai nevoie să  duci o luptă
aceasta este o relație de dragoste



al treilea ochi…a vedea
al șaptelea simț…a fi..ființa

vedere și ființă
aceasta este diferența între al treilea ochi și al șaptelea centru

misticul…vede
maestrul…este ființa
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amintește-ți lumânarea nu știe întuneric
flacăra de lumânare este atenție pură
nu-ți arată nimic de fapt…
își trăieste pur și simplu natura proprie !
dacă se întâmplă să-ți arate lucruri
asta este secundar
nu e principal
lumânarea este doar ea însăși
nu îl știe pe celălalt
nu știe nimic mai mult
și asta este însăși sursa înțelepciunii
conștiența este înțelepciune pură
fără cunoaștere
înțelepciunea pură nu știe nimic
și de aceea este mereu proaspătă
este mereu tânără
este mereu necontaminată
este mereu inocentă
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cele mai mari comori din viață sunt găsite în momentele rare de nemișcare
de dragoste…de recunoștință…de beatitudine…de inocență

o celebrare…o acceptare intensă
un mare DA frumuseții care te înconjoară

și tu nu faci nici un efort pentru asta
doar devenind receptiv la ce e prezent



lumea este o experiență psihedelică
când vei muri vei ști…
cea mai mare explozie psihedelică de droguri în corpul tău
și există un motiv
tu mori…sufletul tău are nevoie să părăsească corpul
corpul va începe să elimine atât de multe droguri în tine
astfel încât tu să te relaxezi și sufletul poate fi îndepărtat
când am avut experiența mea samadhi…asta este ceea ce am realizat
mă îmbătam atât de tare…
ochii deveneau atât de grei
un extaz atît de profund n-as fi putut nici măcar să-mi imaginez
trebuie să folosesc cuvântul extaz pentru acest motiv anume
cuvântul beatitudine este atât de departe
întreg corpul dansa precum moleculele într-o explozie de lumină
aceea era starea de samadhi…
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uită-te la o floare frumoasă
fără nici un gând…doar uită-te

și vei vedea deodată
ești plin de energie

nu pierzi nimic
dar acea floare te umple cu lumina sa

atinge ceva ușor…cu sensibilitate
și vei simți că nu pierzi nimic

dar ceva infinit de frumos și de sensibil pătrunde în tine
odată ce înveți liniștea interioară și tăcerea

toate simțurile îți devin prieteni



gol…deschis…disponibil
cele mai mari comori vin la tine
nu le poți căuta tu pe ele
nu le poți găsi
ele te găsesc pe tine !
pentru că viața are nevoie de tine
viața vrea să-și împartă comorile cu tine…
amintește-ți viața nu este dușmanul tău
te caută pe tine
prin urmare comorile vin la tine
când ești deschis
doar rămâi deschis…tăcut…inocent și așteaptă
acesta este mesajul unui buddha
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când explodezi în dragoste…în extaz
chiar și rocile încep să trăiască
în acea rocă…în acea piatră…este viață care pulsează
îți recunoaște totalitatea
chiar şi rocile încep să danseze
rocile sunt foarte vii
cu cât vei fi mai total
cu atât vei atinge un pisc mai înalt
vei vedea că rocile trăiesc
rocile respiră
și ele cresc
chiar și pietrele cresc !
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eu nu am răspunsuri la cariere
toți cei care mă întâlnesc își pierd cariera
dacă vrei să ajungi fără slujbă
atunci pot să-ți arăt calea !
îţi pot arăta doar cum să-ți pierzi slujba
cum să-ți pierzi relația
cum să-ți pierzi dorințele
ești un ratat cu mine…
eu însumi sunt un ratat
eu respect doar ratații…
cei care pot juca jocuri de noroc
du-te și riscă
și fii un ratat
continuă să pierzi continuă să pierzi…
în curând nu va rămâne nimeni
într-o zi corpul tău…
va trebui să-l pierzi
nu ai de ales
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devenind din nou inocent cerului vast neînnorat
înseamnă să ajungi acasă
înseamnă să cureți praful de pe oglindă
și să devii un pur martor
a fi martor e o artă
este doar un simplu truc…
doar o simplă observare…
fără gând…vacant…gol
în acea stare de veghe
întregul îți devine disponibil



cum să-i crești pe copii?
nu-i crește !

nu trebuie să tragi copiii în sus
ei deja cresc !!
devino tu ca ei
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când inima este deschisă este una cu toată lumea
adevărul este universal

tu nu ai o cale…tu ești universul !!
inima ta a devenit celălalt
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această existență exterioară care doar dansează cu viața
nu poate ajunge la tine…
pentru că ești între
lasă aceste limite să dispară…
tu ești nimeni
doar un vid pur
nelimitat
fără greutate
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când trăiești
găsește căi să trăiești total

găsește fiecare expresie posibilă
cum să creezi un curs mai adânc 

mai multă totalitate în acțiunile tale
găsește căi să creezi viața într-o așa abundență

cu atât de mult surplus
că pur și simplu te scufunzi în ea

mintea ta este șocată în tăcere
această energie care crește și lovește coroana

toate acele întrebări sunt bombardate
cu o explozie atât de energică

în cât pur și simplu se evaporă !
chiar și înțelesul vieții se evaporă

când vede însăși viața curgând cu o așa forță extraordinară
mintea dispare



am pierdut sensul corpului nostru natural în acest moment viu real
prin urmare noi nu trăim pur în corpurile noastre aiciacum
tot timpul trăind în trecut…corp minte sentimente
aici iar se găsește o altă complexitate
mintea care trăiește în trecut…proiecții în viitor
aceasta este complexitatea
trecutul mort…judecățile minții și ale sentimentelor
se proiectează pe sine în viitor
îți proiectezi momentul prezent
ori în trecut ori în viitor
nu ești niciodată în momentul prezent
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cel mai mare mister al înțelepciunii este o lacrimă
o mulțumire adâncă pentru acest miracol al vieții

fără recunoștință nu ajungem umani
acesta este cerul umanității

recunoștința este umană și aduce atâta grație în viața ta
poți fi recunăscător pentru orice ai primit

doar uită-te la ce-ai primit
uită-te la acest corp…acești ochi

abilitatea de a auzi…de a mirosi…de a gusta
de avea această formă frumoasă

de a avea abilitatea de a răspunde și a întâlni și a împărți și a iubi
o așa vastă comoară ți-a fost dată
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limitările ne fac oameni
dar frumusețea este că ascunsă printre aceste 

limitări
este o comoară ascunsă

de abia acesta este miracolul
faptul că ascuns în acest noroi se găsește un 

diamant
nu e asta și mai spectaculos ?

prin noroi…prin apă
o tulpină lungă și flori sus în cer

tu ești lotusul !
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acesta este visul…să atingi cerul
să atingi luna…stelele
și lasă-ți inima deschisă
cerul te trage în sus
el găsește o cale pentru ca visul tău interior să se ridice la cer
pentru că în tine este același cer
tu ești pământul întingându-se spre cer
visul tău are nevoie de spațiu pentru expansiune
unde este expansiunea aceea decât în cer ?
unde sunt stelele decât în tine ?
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din acel spațiu întunecat tot ce vezi este lumină
ceea ce crezi că este întuneric este de fapt lumină
pentru că ai căzut în gaura neagră
dinăuntrul găurii negre totul pur și simplu explodează în lumină
lumină psihedelică
această lumină este atat de extatică
nici măcar orgasm nu este cuvântul potrivit pentru așa ceva…este prea mic
te topește complet
te topești…devii transparent…aer pur
este atât de orgasmic încât nu-i poți absorbi extazul
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toți oamenii iluminați sunt oameni orbi
și ei nu judecă pe nimeni
oriunde se uită există un buddha
orice văd ei văd un buddha
oriunde se uită ei văd dragoste…
este orbirea lor !



comoara ta este silențioasă în interiorul tău
învată să o asculți profund…înăuntru
învață să te afunzi și să ai încredere în vocea ei
învață să ai încredere în ființa ta interioară
învață să te iubești
fii delicat
acceptă-te exact așa cum ești
și lupta va dispărea
și energia ta va deveni un rezervor vast de dragoste
așezat și relaxat
apoi poți asculta adânc
și te poți încrede în ființa ta interioară
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estul a oferit capitularea drept calea gloriei absolute
te înclini și în acea plecăciune…

îți ridici ființa la cer
da…este o înfrângere…o înfrângere în dragoste !

în dragoste capitulezi total 
complet învins…

dragostea capitulează
acceptă această înfrângere drept glorie

și aceasta este frumusețea și grația capitulării
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când te uiți la ceva frumos
ce se aprinde în tine ?

ceva în inima ta se aprinde
și frumusețea curge prin ochii tăi

în conștiinta ta
și te umple de mirare

când auzi muzică frumoasă sau sunetele păsărilor
ele îți trezesc conștiința interioară și te fac să dansezi

când atingi ceva frumos
ceva în tine devine frumos

dacă știi cum să fii tăcut
toate cele cinci simțuri ale tale devin ferestre către cerul tău interior



ființa ta interioară este însetată
și bea doar frumusețe…liniște…grație…inocență

acestea sunt calitățile
care sunt absorbite de către ființa ta interioară
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spontaneous talks mystic rose world tour 2009 - 2010

excerpts from his books

romanian translation

go in go in gone  

dissolve into love  

stop drop dead  

zero  

yo gotta’ groove in  

i to i  

roxana

o z e n  r a j n e e s h



websites

www.ozenrajneesh.com 
www.ozencocom.com  
www.oshorajneesh.com 

www.oshococom.com

ozen rajneesh books

tears of the mystic rose his inner journey

go in go in gone  spontaneous talks russia

dissolve into love  spontaneous talks mexico

stop drop dead  spontaneous talks europe

zero  spontaneous talks india

yo gotta’ groove in  spontaneous talks ukraine

zipzap excerpts

chill in excerpts

tranzendance excerpts

vertical herenow excerpts

i to i notes© ozen rajneesh

http://www.ozenrajneesh.com/ozenrajneesh/videos.html



