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Va&scaron;e transformace mùže pøijít skrz intimní vztah. Co mùžete udìlat pro to, aby se to stalo?
Vztah je jedno z mystérií. Protože existuje mezi dvìma lidmi, záleží to na obou. Každý èlovìk je svìtem sám pro sebe. Je
komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekoneènou budoucností. Na zaèátku se setkáváte pouze okrajovì. Ale když
vztah roste, stává se intimní, bliž&scaron;í, stává se hlub&scaron;í, potom velmi pomalu se setkáváte ve svých
centrech. Když se setkávají centra, tomu se øíká láska. Když se setkáváte okrajovì, tak toto je známost: dotýkáte se
èlovìka jenom zvenku na jeho hranicích. Mnohokrát se stává, že zaènete nazývat svoji známost láskou. Známost není
láska. Láska je velmi vzácná. Potkat se s nìkým v jeho centru znamená projít skrz své vlastní revoluèní já, protože
když chcete nìkoho potkat v jeho centru, budete muset tomu druhému èlovìku dovolit, aby i on se dotkl va&scaron;eho
centra. Budete se muset stát úplnì zranitelní a otevøení. Starý zenový mnich ležel na své smrtelné posteli. Prohlásil, že
tento veèer už tady nebude. A tak následovníci, žáci, pøátelé zaèali pøicházet zdaleka a &scaron;iroka. Jeden z jeho
starých žákù, když sly&scaron;el, že mistr umírá, utíkal na trh. Nìkdo se ho zeptal: ?Mistr umírá a ty jde&scaron; na trh??
Starý žák odpovìdìl: ?Já vím, že mùj mistr miluje urèitý druh koláèe, tak mu ho jdu koupit.? V&scaron;ichni se obávali, co
se dìje, nebo• to vypadalo, že mistr na nìkoho èeká. Obèas otevøel své oèi, podíval se kolem a zase je zavøel. A když
pøi&scaron;el tento žák, øekl: ?Výbornì, ty jsi pøi&scaron;el! Kde je ten koláè?? A žák mu ho ukázal a byl velmi
&scaron;•astný, že se ho mistr na koláè zeptal. Mistr umíral, ale vzal do rukou koláè. Byl velmi starý, ale ruka se mu
netøásla. Nìkdo se ho zeptal: ?Jsi tak starý a na pokraji své smrti. Brzy pøijde tvùj poslední nádech a opustí&scaron; nás,
ale tvá ruka se vùbec netøese.? Mistr øekl: ?Nikdy se netøesu, protože nemám strach. Moje tìlo je staré, ale já jsem
poøád mladý a zùstanu mladý, i když moje tìlo už tady nebude.? Potom zaèal pøežvykovat koláè a nìkdo se zeptal: ?Co je
va&scaron;e poslední poselství, mistøe? Brzy nás opustíte. Na co chcete, abychom vzpomínali?? Mistr se usmál a øekl:
?Ach, ten koláè je delikátní!? Toto byl muž, který žil tady a teï. Dokonce i smrt je bezvýznamná. Dal&scaron;í chvíle nemá
žádný význam. Tento moment, tento koláè je delikátní. Když chcete být v této chvíli, v této pøítomnosti, jen potom mùžete
milovat. Když nemáte strach, nemáte co skrývat, potom mùžete být otevøení, mùžete stáhnout v&scaron;echny hranice. A
potom mùžete pozvat toho druhého, aby vás prostoupil až do va&scaron;eho nejhlub&scaron;ího centra. Když dovolíte
nìkomu, aby vás hluboce prostoupil, ten druhý vám také dovolí, abyste prostoupili vy jeho. Když dovolíte nìkomu, aby vás
prostoupil, je vytvoøena dùvìra. Když nemáte strach, ten druhý je také beze strachu. Ve va&scaron;í lásce je vždy strach.
Manžel má strach o manželku, manželka má strach o manžela. Milenci mají vždy strach. Potom to není láska. Potom je to
pouze aranžmá 2 lidí plni strachu, kteøí jsou na sobì závislí, bojují, vykoøis•ují, manipulují, kontrolují, dominují, jsou posedlí, ale
to není láska. Láska je obtížná. Musíte opustit strach. A toto je zvlá&scaron;tní vìc: máte tolik strachu a pøitom nemáte
co ztratit. Kabir jednou nìkde øekl: ?Dívám se do lidí. Oni mají tolik strachu, ale nemùžu vidìt proè, protože nemají co ztratit.?
Kabir øekl: ?Jsou jako èlovìk, který je nahý, ale nikdy se nepùjde vykoupat do øeky, protože má strach, kde si usu&scaron;í
své &scaron;aty. A to je situace, ve které jste vy - nazí, bez &scaron;atù, ale vždy máte strach o &scaron;aty.? Co
mùžete ztratit? Nic. Toto tìlo bude vzato smrtí. Pøedtím než bude vzato smrtí, dejte mu lásku. V&scaron;echno co máte,
vám bude vzato. Pøedtím než bude v&scaron;echno vzato, proè to nesdílet? Pøedtím než vám bude v&scaron;echno vzato,
v&scaron;echno, co jste již dostali, mùžete z toho udìlat dárek. A potom tam nebude smrt. Pro milence neexistuje smrt. Pro
nemilence je každá chvíle smrt, protože každou chvilku je jim nìco uloupeno. Láska vás mùže pøivést do vztahu bez touhy.
Touha pøichází s nespokojeností. Toužíte, protože nemáte. Toužíte, protože si myslíte, že když nìco budete mít, tak vám to dá
spokojenost. Touha je o nespokojenosti. Když je tam láska a dvì centra se setkávají, rozpou&scaron;tìjí a rodí se nová
alchymistická kvalita, pøichází i spokojenost. Je to jako když se zastaví celá existence - žádný pohyb. Potom jenom
pøítomný moment je ta správná chvíle. A potom mùžete øíct: ?Ach, ten koláè je delikátní!? Dokonce ani smrt nic
neznamená u èlovìka, který miluje. Když poprvé pøijde láska, budete cítit, že existence je posvátná a v&scaron;echno je
požehnané. Ale co se toho musí udìlat pøedtím než se to stane. Kolik toho musí být znièeno pøedtím než se to stane. Musíte v
sobì znièit v&scaron;echny vytvoøené bariéry. Milovat ?sadhana?, to je vnitøní disciplína. Nedovolte, aby to byla jen
taková lehkovážná vìc. Nedovolte, aby to bylo jen zamìstnání mysli. Nedovolte, aby to bylo jen tìlesné uspokojení.
Udìlejte z toho vnitøní hledání a vezmìte toho druhého jako pomocníka, jako pøítele. Pokud mùžete najít manžela nebo
manželku, pøítele, ženu nebo muže, kteøí jsou pøipraveni se s vámi pohybovat k nejvy&scaron;&scaron;ím vrcholkùm vztahu,
potom tento vztah se stane meditativní. Potom se z tohoto vztahu stane nejvy&scaron;&scaron;í vztah. Potom ten druhý se
stane pouze dveømi. Skrz va&scaron;eho milence mùžete najít posvátnost. Jestliže vá&scaron; milenec èi milovaný se
nemùže stát posvátným, potom už není nic v tomto svìtì, co by se mohlo stát posvátným. Tím základním klíèem je, že byste
mìli nechat toho druhého, aby vás prostoupil do va&scaron;eho nejhlub&scaron;í základy va&scaron;í bytosti. Láska
je v každou chvíli velkým objevováním, líbánky, které nikdy nekonèí. A pokud konèí, nebyly to vlastnì líbánky - byla to jenom
známost. Ve vztahu, kde je láska vždy obviòujete toho druhého, když jde nìco &scaron;patnì. Pokud se nìco nedìje tak, jak
by mìlo, je ten druhý vždy zodpovìdný. Toto mùže znièit celou možnost budoucího rùstu. Pamatujte si, že vy jste vždy zodpovìd
a zmìòte sami sebe. Opus•te v&scaron;echny vlastní kvality, které zpùsobují problémy. Udìlejte z lásky vlastní promìnu a
potom neøíkejte, že ten druhý dìlá nìco &scaron;patnì. Pouze zkuste zjistit, co je nìkde a nìco ve vás &scaron;patného a
upus•te od té &scaron;patnosti. Toto je skuteènì obtížné, protože to jde proti egu, bude to zraòovat va&scaron;i pýchu. Toto
je obtížné, protože nebudete dominovat a vyjadøovat posedlost. Nebudete více projevovat sílu skrz vlastnìní toho druhého.
Toto znièí va&scaron;e ego a to je to, proè je to tak obtížné. Ale to znièení ega, to je ten zámìr, cíl. Právì pøes lásku se to
mùže udát velmi jednodu&scaron;e. A je to tak pøirozené! Láska je pøirozené náboženství. V&scaron;echno ostatní se
stává víc a víc nepøirozené. Když nemùžete pracovat skrz lásku, bude to velmi obtížné pracovat skrz nìco jiného. Byli jste
už ve vztazích i v minulosti. Milovali jste, nenávidìli, vstupovali jste do pøátelství a mìli jste i nepøátele. Ale když na tom
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budete pøíli&scaron; lpìt, pøijdete o tu souèasnou chvíli. A tak pøemý&scaron;lejte tak, jako by nebyla minulost ani
budoucnost. A chovejte se tedy tak, jako by tato chvíle byla jako úplnì v&scaron;echno. Pracujte na tom, jak
transformovat va&scaron;i energii do fenoménu lásky - a to je tato chvíle. Tato chvíle je víc než dost. Pøežvykujte ten
koláè a øíkejte: ?Ten koláè je tak delikátní!? Nepøemý&scaron;lejte o minulosti a nepøemý&scaron;lejte ani o budoucnosti.
Ony se o sebe postarají samy. Výòatek z knihy My Way of the White Clouds, Osho
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