
VII

1

1

3
29

36

36

66

72

81

95

126

100

109

112

120

126

126

146

152

160

KETURI KLAUSIMAI
/. Atmintis ir vais^note

2.Depresija po ^imdymo

3.Kūrybingumas ir sukryžminimas

4.Pinigą menas

PENKIOS KLIŪTYS
1.Savimonė

2.Perfekdoni^mas

3.Intelektas

4.įsitikinimai

5.Šlovės žaidimas

KETURI RAKTAI
/. Vėl tapkite vaikais

2.Būkite pasirengę mokytis

3.Nirvaną raskite kasdienybėje

4.1

DROBĖS PARUOŠIMAS

Trys esminiai dalykai

Atsipalaidavimas veiksme

ĮŽANGA

TURINYS

ISBN 978-609-8054-01-9

Copyright © 2001 Osho International Fondation www.osho.com/

copyrights.

Šioje knygoje skelbiama įvairių Ošo pokalbių su klausytojais rinktinė.

Visi OŠo pokalbiai yra išsamiai publikuoti. Taip pat galite gauti ir

garsinius šios knygos variantus. Dėl garso įrašų ir kitų Ošo darbų (anglų

ir hindi kalbomis) kreipkitės adresu www.osho.com. OSHO Library.

OSHO yra registruotas Tarptautinio Ošo Fondo prekės ženklas ir gali

būti naudojamas tik gavus Fondo leidimą.

www.osho.com/trademarks

Kūrybiškas ^mogusyra į^valgus, jis mato ir girdi dalykus, kurių niekad
nepamato ir neišgirsta niekas kitas - tai yra kūrybiškumas.

Versta iš:

Osho Creativity: unleashing the forces within

IŠ anglų kalbos vertė
Andrius Rondomanskis



t, turi ištyrinėti gyveni--

Į mo džiungles. Kiaėja$%

pramintu

Kūrėjas negali eiti

džiungles. Kūrėjas keliauja vienas, nepri-į keliauja vienas^ ne~ i

klausydamas nuo minios proto, laisvasį priklausydamas nuo

nuo kolektyvinės psichologijos. Kolekty-^ minios proto, laisvas-

vinis protas yra žemiausias iš visų protų| ^ kolektyvinispd- J

pasaulyje - net ir vadinamieji idiotai yrapdtol^ "

pakilę aukščiau kolektyvinio idiotizmo.

Kūrėjas negali eiti pramintu taku. Jis turi

rasti savo kelią, turi ištyrinėti gyvenimo

i•i -vit- tuti tustisavomo, toks gyvenimas yra mechaniškas.f

nes paskui save, tokiame gyvenime nėra  į

jokio Šokio, jokios dainos, jokio džiaugs-

LAISVĖS AROMATAS

TT ^^ūrybiškumas yra didžiausias egzistencijos maištininkas. No-

1^^ rėdami kurti, turite atsikratyti visko, ką jums yra įkalusi į

.A. ^L^galvas visuomenė, antraip jūsų kūrybiškumas bus tik mėg

džiojimas, tik per kalkę padaryta kopija. Turite būti individualūs,

nes jei priklausysite nuo minios psicho

logijos, kurti negalėsite. Minios psicho

logija nekūrybiška, minia tempia žmo
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ninkas, atsiranda teismo pareigūnas. O jei ir šito nepakanka, tokiems

atvejams visuomenė yra sukūrusi superpolicininiką Dievą — štai jis

jumis pasirūpins!
Dievas yra panašus į kažin kokį iškrypėlį, kuris neduoda jums priva

tumo net jūsų tualete, jis nuolat stebi jus pro rakto skylutę ir žiūri,

ką darote. Tai bjauru! Taip, visos pasaulio religijos teigia, esą Dievas

jus nuolatos stebi, tačiau tai bjauru, koks gi čia Dievas? Negi jis ne

turi jokių kitų reikalų, kaip tik paskui kiekvieną sekioti ir kiekvieną

stebėti? Didžiausias seklys!
Žmonijai reikalinga nauja dirva, laisvės dirva. Bohema buvo neišven

giama reakcija, tačiau jeigu mano vizija išsipildys, bohemos nebeliks,

nes nebeliks ir žmonėms viešpatauti besistengiančio vadinamojo ko

lektyvinio proto. Tada visi bus tokie, kokie yra, ir atsipalaiduos. Savo

gyvenimus gyvenkite kaip tinkami, tik niekam netrukdykite.

Tai yra kūrybiškumas. Kūrybiškumas — tai asmeninės laisvės aromatas.
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Tačiau kolektyvizmas siūlo žmonėms kyšį: jis gerbia ir vertina tuos,

kurie primygtinai teigia, esą kolektyvinio proto pasiūlytas kelias yra

vienintelis geras.

Praeityje visi kūrėjai - dailininkai, šokėjai, kompozitoriai, poetai,

skulptoriai - buvo tiesiog priversti išsižadėti respektabilaus gyveni

mo. Jie gyveno bohemiškai, buvo bastūnai, nes kitaip negalėjo iš

reikšti savo kūrybiškumo. Ateitis gali būti kitokia. Jeigu jūs mane

suprantate, jeigu jaučiate, kad mano žodžiuose yra tiesos, tuomet

sutiksite, kad ateityje visi turėtų gyventi individualiai ir tada bohe

mos reikiamybės nebebus. Bohemiška būtis yra sustabarėjusiu, or

todoksiško, visuotinai įsigalėjusio respektabilaus gyvenimo šalutinis

produktas.

Aš stengiuosi sunaikinti kolektyvinį protą ir išlaisvinti kiekvieną

žmogų, kad jis ar ji taptų autentiški. Tada nebus problemos, tada

galėsite gyventi, kaip norėsite. Tiesą sakant, žmonija apskritai gims

tik tą dieną, kai gerbiamas taps maištaujantis individas. Žmonija dar

nėra gimusi, ji vis dar įsčiose. Tai, ką jūs laikote žmonija, yra viso

labo akių dūmimas. Kol nesuteiksime kiekvienam žmogui individu

alios laisvės, absoliučios laisvės būti autentiškam, laisvės egzistuoti

savaip... Be abejo, jis turi niekam netrukdyti - tai yra laisvės dalis.

Žmonės neturėtų kištis į kitų gyvenimus.

Tačiau praeityje visi kišdavo nosis į kitų reikalus - net ir į tokius

dalykus, kurie buvo visiškai privatūs, kurie su visuomene neturėjo

nieko bendra. Štai, pavyzdžiui, jus pamilstate moterį — kuo čia dėta

visuomenė? Sis reiškinys grynai asmeninis, tai — ne turgaus reikalas.

Jeigu du žmonės sutinka susijungti meilėje, visuomenė kištis netu

rėtų. Tačiau ji tuojau pat tuo dalyku susidomi riek tiesiogiai, tiek

netiesiogiai. Tarp dviejų vienas Įritą mylinčių žmonių išdygsta polici-


