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8 R O Z D Z I A Ł  I

Porozumiewanie siê ze sob¹, nawet je¿eli znamy siê bardzo
dobrze, jest niezmiernie trudne. Mogê u¿ywaæ s³ów, które dla
ciebie maj¹ znaczenie inne ni¿ dla mnie. Zrozumienie przy-

chodzi wtedy, gdy ty i ja spotykamy siê na tym samym poziomie,
w tym samym czasie. To zdarza siê wy³¹cznie wtedy, gdy miêdzy
ludŸmi, miêdzy mê¿em i ¿on¹, miêdzy bliskimi przyjació³mi, istnieje
prawdziwe uczucie. To jest prawdziwa komunia. Natychmiastowe
zrozumienie pojawia siê, gdy spotykamy siê na tym samym pozio-
mie, w tym samym czasie.

Bardzo trudno jest komunikowaæ siê z innymi prosto, efektywnie
i w precyzyjny sposób. U¿ywam prostych s³ów, które nie s¹
techniczne, gdy¿ nie s¹dzê, by jakiekolwiek techniczne wyra¿enia
pomog³y nam w rozwi¹zaniu trudnych problemów; tak wiêc nie
bêdê u¿ywa³ ¿adnych trudnych zwrotów, czy to naukowych czy
psychologicznych. Nie czyta³em, na szczêœcie, ¿adnych ksi¹¿ek psy-
chologicznych ani religijnych. Chcia³bym za pomoc¹ prostych s³ów,
których u¿ywamy w naszym codziennym ¿yciu, przekazaæ g³êbsze
zrozumienie; ale jest to bardzo trudne, jeœli nie wiesz, jak s³uchaæ.

S³uchanie jest sztuk¹. Aby naprawdê umieæ s³uchaæ, trzeba po-
rzuciæ lub od³o¿yæ na bok wszelkie uprzedzenia, za³o¿enia i co-
dzienne czynnoœci. Gdy twój umys³ jest otwarty, mo¿esz ³atwo
zrozumieæ ró¿ne rzeczy; s³uchasz wtedy, gdy twoja rzeczywista uwaga
jest na coœ nakierowana. Jednak niestety, wiêkszoœæ z nas s³ucha
poprzez przes³onê oporu. Jesteœmy przys³oniêci uprzedzeniami czy
to religijnymi, czy duchowymi, psychologicznymi czy naukowymi;
lub te¿ naszymi codziennymi zmartwieniami, po¿¹daniami i lêkami.
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I z nimi s³uchamy. Dlatego tak naprawdê s³uchamy swojego w³asne-
go ha³asu, w³asnego dŸwiêku, nie tego, co siê mówi. Jest niezmiernie
trudno od³o¿yæ na bok nasze wykszta³cenie, nasze przes¹dy, nasze
upodobania, nasz opór, i siêgaj¹c poza werbalne wyra¿enia, s³uchaæ
tak, by rozumieæ natychmiast. To bêdzie jedna z rzeczy sprawiaj¹-
cych nam trudnoœci.

Je¿eli w trakcie tego dyskursu us³yszycie coœ, co jest przeciwne
waszemu sposobowi myœlenia, nie opierajcie siê. Mo¿ecie mieæ ra-
cjê, a ja mogê siê myliæ; jednak poprzez s³uchanie i wspólne rozwa-
¿anie odkryjemy, co jest prawd¹. Prawda nie mo¿e ci byæ przez
kogoœ dana. Musisz j¹ odkryæ. A aby j¹ odkryæ, niezbêdny jest stan
umys³u, w którym ma miejsce bezpoœrednia percepcja. Nie mo¿e byæ
bezpoœredniej percepcji, gdy obecny jest opór, zabezpieczenie, ochro-
na. Zrozumienie przychodzi poprzez bycie œwiadomym „tego, co
jest”. Znaæ dok³adnie „to, co jest”, prawdziwe, faktyczne, bez inter-
pretowania, bez potêpiania lub usprawiedliwiania, jest z pewnoœci¹
pocz¹tkiem m¹droœci. Tylko wtedy gdy interpretujemy, gdy t³uma-
czymy zgodnie z naszym uwarunkowaniem, zgodnie z naszym uprze-
dzeniem, mijamy siê z prawd¹. Jest to w rzeczy samej jak badanie
naukowe. Aby wiedzieæ, czym coœ jest, czym jest dok³adnie, nie-
zbêdne jest wnikliwe badanie – nie mo¿esz interpretowaæ go wed³ug
swoich nastrojów. Podobnie, jeœli moglibyœmy patrzeæ, obserwowaæ,
s³uchaæ, byæ œwiadomymi „tego, co jest”, dok³adnie, wówczas
problem siê rozwi¹¿e. I tak w³aœnie bêdziemy robiæ we wszystkich
tych dyskursach. Bêdê wam pokazywa³ „to, co jest”, bez t³umaczenia
tego wed³ug moich upodobañ, a wy nie powinniœcie t³umaczyæ czy
interpretowaæ tego wed³ug waszego œrodowiska lub wychowania.

Czy wobec tego nie jest mo¿liwe, ¿eby byæ œwiadomym wszyst-
kiego takim, jakie jest? Je¿eli zacznie siê od tego, to z pewnoœci¹
mo¿e przyjœæ zrozumienie. Zrozumienie, bycie œwiadomym, dotarcie
do „tego, co jest”, oznacza koniec walki. Jeœli wiem, ¿e jestem k³amc¹
i przyznajê siê do tego, wówczas walka dobiega koñca. Zrozu-
mienie, bycie œwiadomym tego, kim siê jest, to dopiero pocz¹tek
m¹droœci, pocz¹tek zrozumienia, które uwalnia ciê od czasu. Od-
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noœnie do w³aœciwoœci czasu – czas nie w znaczeniu chronologicz-
nym, lecz jako medium, jako proces psychologiczny, proces umys³o-
wy – jest destrukcyjny i stwarza zamêt.

A wiêc mo¿emy posi¹œæ zrozumienie „tego, co jest”, gdy dostrze-
¿emy to bez potêpiania, bez usprawiedliwiania, bez identyfikowania
siê z tym. Sama wiedza o tym, ¿e jest siê w pewnych warunkach,
w pewnych okolicznoœciach, jest ju¿ procesem wyzwalania siê, ale
cz³owiek, który nie jest œwiadom swoich uwarunkowañ, swojej
walki, stara siê staæ kimœ innym, ni¿ jest, a to wprowadza nawyk. Tak
wiêc pamiêtajmy, ¿e chcemy badaæ „to, co jest”, obserwowaæ i byæ
œwiadomymi dok³adnie tego, co siê dzieje, bez zabarwiania tego, bez
interpretowania. To wymaga niebywale przenikliwego umys³u, nie-
bywale miêkkiego serca – byæ œwiadomym i pod¹¿aæ za „tym, co
jest”; jako ¿e „to, co jest” jest w ci¹g³ym ruchu, przechodzi nie-
ustann¹ transformacjê, i je¿eli umys³ jest przywi¹zany do wierzenia,
do wiedzy, przestaje pod¹¿aæ, przestaje iœæ za bystrym ruchem „tego,
co jest”. „To, co jest” nie jest statyczne, z pewnoœci¹ – ci¹gle siê
porusza, co dostrze¿esz, jeœli bêdziesz obserwowa³ to z bardzo
bliska. Aby za tym pod¹¿aæ, potrzebujesz bardzo bystrego umys³u
i miêkkiego serca – co nie jest mo¿liwe, gdy umys³ jest statyczny,
osadzony w wierzeniu, w uprzedzeniu, w uto¿samianiu siê; umys³
i serce, które s¹ suche, nie mog¹ pod¹¿aæ z ³atwoœci¹, ¿wawo, za
„tym, co jest”.

Istnieje œwiadomoœæ, jak myœlê, bez potrzeby argumentowania,
bez zbêdnej dyskusji, ¿e mamy do czynienia zarówno z osobistym,
jak i powszechnym chaosem, dezorientacj¹ i cierpieniem. Tak jest
nie tylko w Indiach, ale te¿ na ca³ym œwiecie; w Chinach, Ameryce,
Anglii, Niemczech, na ca³ym œwiecie widaæ zagubienie, rosn¹cy
smutek. Nie jest to sprawa poszczególnych nacji, to nie przynale¿y
do jakiegoœ miejsca, to siê dzieje na ca³ym œwiecie. Widzimy potwor-
nie ostre cierpienie, i nie jest ono indywidualne, lecz kolektywne.
Jest to wiêc œwiatowa katastrofa i ograniczyæ j¹ ledwie do geograficz-
nego obszaru, kolorowego wycinka mapy, jest absurdem, poniewa¿
wówczas nie moglibyœmy zrozumieæ pe³nego znaczenia tego ogól-
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noœwiatowego, a tak¿e indywidualnego cierpienia. Bêd¹c œwiado-
mymi tego zagubienia, jak na nie odpowiadamy? Jak reagujemy?

Wszêdzie widzimy cierpienie, polityczne, spo³eczne, religijne, ca³a
psychologiczna istota jest zagubiona, a wszyscy liderzy, tak politycz-
ni jak i religijni, nas zawiedli; wszelkie ksi¹¿ki straci³y swoje znacze-
nie. Mo¿ecie zwróciæ siê do Bhagawadgity lub do Biblii, czy te¿ do
najnowszego traktatu z dziedziny polityki czy psychologii, i zauwa-
¿ycie, ¿e przesta³y one brzmieæ prawdziwie, zatraci³y w³aœciwoœci
prawdy, sta³y siê zwyk³ymi s³owami. Wy, którzy powtarzacie te s³o-
wa, jesteœcie zagubieni i niepewni. Samo powtarzanie s³ów nic nie
daje. Tak wiêc s³owa i ksi¹¿ki straci³y swoj¹ wartoœæ; jest tak, ¿e gdy
cytujecie Bibliê lub Marksa, lub Bhagawadgitê, i jesteœcie jednocze-
œnie niepewni, zagubieni, wasze powtarzanie staje siê k³amstwem,
poniewa¿ to, co jest tam napisane, staje siê zwyk³¹ propagand¹,
a propaganda nie jest prawd¹. A wiêc gdy powtarzacie, przestaliœcie
rozumieæ swój stan istnienia. Przykrywacie tylko swoje w³asne zagu-
bienie s³owami autorytetu. Lecz nam chodzi o zrozumienie tego
zagubienia, a nie przykrywanie go cytatami. A wiêc jaka jest na
to wasza odpowiedŸ? Jak odpowiadacie na ten niebywa³y chaos, to
pomieszanie, tê niepewnoœæ bytu? B¹dŸcie tego œwiadomi, tak jak
mówiê: pod¹¿ajcie nie za moimi s³owami, lecz za myœl¹, która jest
w was aktywna. Wiêkszoœæ z nas przyzwyczajona jest do tego, by
byæ widzami, a nie uczestniczyæ w grze. Czytamy ksi¹¿ki, ale nigdy
nie piszemy ksi¹¿ek. To sta³o siê nasz¹ tradycj¹, naszym narodowym
i powszechnym zwyczajem: byæ widzami, ogl¹daæ mecz pi³ki no¿nej,
ogl¹daæ polityków i mówców. Jesteœmy tylko osobami z zewn¹trz
i straciliœmy zdolnoœci kreatywne. Dlatego chcemy przyswajaæ i siê
pokrzepiaæ.

Jednak je¿eli tylko obserwujecie, je¿eli jesteœcie tylko widzami,
stracicie zupe³nie sens tego dyskursu, gdy¿ nie jest to wyk³ad, któ-
rego powinniœcie wys³uchaæ si³¹ zwyczaju. Nie bêdê wam dawa³
informacji, które mo¿ecie znaleŸæ w encyklopedii. To co staramy siê
tu robiæ, to pod¹¿anie za wzajemnymi myœlami, id¹c za przeczucia-
mi, za reakcjami na nasze w³asne uczucia, tak daleko jak siê da, tak



12 R O Z D Z I A Ł  I

g³êboko jak to tylko mo¿liwe. Tak wiêc, proszê, znajdŸcie swoje
w³asne odpowiedzi na tê sprawê, na to cierpienie; nie to czym s¹
s³owa innych, lecz to jak odpowiadacie sami. Wasza odpowiedŸ jest
rodzajem obojêtnoœci, jeœli wykorzystujecie cierpienie, chaos, jeœli
czerpiecie z tego zyski, czy to ekonomicznie, spo³ecznie, politycznie
czy psychologicznie. Dlatego nie przeszkadza wam, ¿e ten chaos
trwa. Z pewnoœci¹ im wiêcej jest chaosu na œwiecie, im wiêcej
problemów, tym bardziej ludzie szukaj¹ bezpieczeñstwa. Nie zauwa-
¿yliœcie tego? Gdy na œwiecie panuje zagubienie, psychologicznie
i na ka¿dym innym polu, zamykacie siê w pewnym rodzaju schronie-
nia, mo¿e to byæ rachunek bankowy lub te¿ ideologia; albo zwraca-
cie siê ku modlitwie, idziecie do œwi¹tyni, co tak naprawdê jest
ucieczk¹ od tego, co dzieje siê na œwiecie. Powstaje coraz wiêcej sekt
i coraz wiêcej „izmów” kie³kuje na ca³ym œwiecie. Poniewa¿ im wiêk-
sze jest zagubienie, tym bardziej potrzebujecie przywódcy, kogoœ,
kto wyprowadzi was z tego ba³aganu, tak wiêc zwracacie siê ku
religijnym ksi¹¿kom lub jednemu z najnowszych nauczycieli; lub te¿
dzia³acie i reagujecie zgodnie z systemem, który wydaje siê rozwi¹-
zywaæ problem, systemem lewicowym lub prawicowym. W³aœnie to
siê obecnie dzieje.

Z chwil¹, z któr¹ staniecie siê œwiadomi zagubienia, dok³adnie
„tego, co jest”, próbujecie od tego uciec. Te sekty, które oferuj¹ wam
system na pokonanie cierpienia, ekonomicznego, spo³ecznego czy
religijnego, s¹ najgorsze, gdy¿ wówczas to system staje siê istotny,
a nie cz³owiek; czy bêdzie to system religijny, czy te¿ system lewicy
czy prawicy. Wa¿ny staje siê system, wa¿ne staj¹ siê filozofia, idea,
a nie cz³owiek; i na rzecz idei, ideologii, jesteœcie sk³onni poœwiêciæ
ca³y rodzaj ludzki, co w³aœnie dzieje siê na œwiecie. To nie jest tylko
moja interpretacja; je¿eli bêdziecie obserwowaæ, stwierdzicie, ¿e
w³aœnie tak siê dzieje. System sta³ siê wa¿ny. Z racji tego, ¿e system
sta³ siê istotny, cz³owiek, ty i ja, straci³ na znaczeniu; a kontrolerzy
systemu, tak religijni jak i spo³eczni, tak z lewa jak i z prawa, zyskuj¹
autorytet, zyskuj¹ w³adzê, i dlatego poœwiêcaj¹ was, jednostkê.
W³aœnie to obecnie ma miejsce.
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Co jest wiêc przyczyn¹ tego zagubienia, tej niedoli? Jak to nie-
szczêœcie, to cierpienie siê pojawi³y; nie tylko wewnêtrznie, ale
i zewnêtrznie, ten strach i oczekiwanie na wojnê, trzeci¹ wojnê œwia-
tow¹, która ma wybuchn¹æ? Jaka jest tego przyczyna?

To z pewnoœci¹ oznacza za³amanie siê wszelkich moralnych
i duchowych wartoœci i gloryfikacjê wszelkich wartoœci zmys³owych,
wartoœci rzeczy zrobionych rêkoma b¹dŸ umys³em. Co siê dzieje,
je¿eli nie posiadamy ¿adnych innych wartoœci oprócz wartoœci rze-
czy zmys³owych, wartoœci produktów umys³u, r¹k czy maszyny? Im
wiêcej znaczenia przydajemy zmys³owym wartoœciom rzeczy, tym
wiêksze jest zagubienie, nieprawda¿? Ponownie, to nie jest moja
teoria. Nie musisz cytowaæ ksi¹¿ek, by stwierdziæ, ¿e twoje wartoœci,
twoja zasobnoœæ, twoja ekonomiczna i spo³eczna egzystencja oparte
s¹ na rzeczach zrobionych rêkoma lub umys³em. Tak wiêc ¿yjemy
i funkcjonujemy, i nasze ¿ycie jest zanurzone w zmys³owych war-
toœciach, co oznacza, ¿e rzeczy, produkty umys³u, produkty r¹k
i maszyny, sta³y siê wa¿ne; a kiedy rzeczy staj¹ siê wa¿ne, wierzenie
staje siê najistotniejsze – co dok³adnie dzieje siê na œwiecie, niepraw-
da¿?

Tak wiêc nadawanie coraz wiêkszego znaczenia wartoœciom
zmys³ów powoduje zagubienie, a ¿yj¹c w zagubieniu, chcemy od
niego uciec poprzez ró¿ne formy: religijne, ekonomiczne czy spo-
³eczne, albo poprzez ambicjê, poprzez w³adzê, poprzez poszukiwa-
nie rzeczywistoœci. Ale realne jest blisko, nie musicie go szukaæ;
cz³owiek, który szuka prawdy, nigdy jej nie znajdzie. Prawda jest
w „tym, co jest” – i to jest ca³e tego piêkno. Z chwil¹ gdy zaczniecie
to sobie wyobra¿aæ, gdy zaczniecie tego szukaæ, zaczyna siê walka;
a cz³owiek, który walczy, nie mo¿e zrozumieæ. Dlatego musimy byæ
ci¹gle spokojni, musimy obserwowaæ, pasywnie œwiadomi. Widzimy,
¿e nasze ¿ycie, nasze dzia³ania, znajduj¹ siê ci¹gle w obrêbie pola
destrukcji, w obrêbie pola smutku; jak fala, zagubienie i chaos
zawsze nas porywaj¹. Niedola ¿ycia nieustannie trwa.

Wydaje siê, ¿e cokolwiek obecnie robimy, prowadzi do chaosu,
prowadzi do smutku i nieszczêœcia. Spójrzcie na w³asne ¿ycie,
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a zobaczycie, ¿e nasze ¿ycie jest zawsze na krawêdzi smutku. Nasza
praca, nasza dzia³alnoœæ spo³eczna, nasza polityka, ró¿ne zgroma-
dzenia narodów, aby przerwaæ wojnê, wszystko prowadzi do kolej-
nej wojny. Destrukcja pod¹¿a w œlad z ¿yciem; cokolwiek robimy,
prowadzi do œmierci. To w³aœnie siê obecnie dzieje.

Czy mo¿emy przerwaæ tê niedolê natychmiast, i nie daæ siê
zawsze porywaæ przez fale zagubienia i smutku? Tak pojawili
siê wielcy nauczyciele, tacy jak Budda czy Chrystus; oni zaakcepto-
wali wiarê, czyni¹c siê, byæ mo¿e, wolnymi od zagubienia i smutku.
Ale oni nigdy nie powstrzymywali smutku, nigdy nie powstrzymy-
wali dezorientacji. Zagubienie ci¹gle trwa, smutek ci¹gle trwa. Je¿eli
wy, widz¹c to spo³eczne i ekonomiczne zagubienie, ten chaos, tê
niedolê, wycofujecie siê w coœ, co zwane jest religijnym ¿yciem
i porzucacie œwiat, mo¿ecie poczuæ, ¿e do³¹czacie do tych wielkich
nauczycieli; ale œwiat trwa ze swoim chaosem, swoj¹ niedol¹ i znisz-
czeniem, niekoñcz¹cym siê cierpieniem bogatych i biednych. Tak
wiêc naszym problemem, moim i twoim, jest to, czy mo¿emy wyjœæ
z tej niedoli w jednej chwili. Je¿eli ¿yj¹c na tym œwiecie, odmawiacie
bycia jego czêœci¹, bêdziecie pomagaæ innym z pozycji tego chaosu
– nie w przysz³oœci, nie jutro, lecz teraz. Z pewnoœci¹ to jest nasz
problem. Prawdopodobnie zbli¿a siê wojna, bardziej destrukcyjna,
bardziej przera¿aj¹ca w swoje formie. Z pewnoœci¹ nie mo¿emy
temu zaradziæ, gdy¿ te zagadnienia s¹ zbyt skomplikowane, zbyt
bliskie. Ale czy wy i ja nie mo¿emy natychmiast dostrzec zagubienia
i niedoli? Musimy je dostrzec, a wówczas bêdziemy w stanie obudziæ
to samo zrozumienie prawdy w innych. Innymi s³owy, czy mo¿ecie
byæ natychmiast wolni? Poniewa¿ jest to jedyny sposób na wyjœcie
z niedoli. Percepcja mo¿e mieæ miejsce tylko w chwili obecnej; ale
jeœli mówicie: „Zrobiê to jutro”, porywa was fala zagubienia i w ten
sposób zawsze pozostajecie w zagubieniu.

A wiêc czy jest mo¿liwe, by dojœæ do stanu, w którym wy sami
odczujecie prawdê natychmiast i w ten sposób po³o¿ycie kres zagu-
bieniu? Ja mówiê, ¿e jest to mo¿liwe, i ¿e jest to jedyna mo¿liwa
droga. Mówiê, ¿e mo¿na to zrobiæ i ¿e trzeba to zrobiæ, nie opieraj¹c
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siê na domniemaniach czy wierzeniach. Aby dokonaæ tej niezwyk³ej
rewolucji – która nie jest rewolucj¹, by pozbyæ siê kapitalistów i na
ich miejsce zainstalowaæ inn¹ grupê – aby przeprowadziæ tê wspa-
nia³¹ transformacjê, która jest jedyn¹ prawdziw¹ rewolucj¹, to jest
prawdziwy problem. To co powszechnie nazywa siê rewolucj¹,
jest ledwie modyfikacj¹ lub kontynuacj¹ prawej strony wed³ug idei
lewej strony. Lewa strona jest w gruncie rzeczy kontynuacj¹ prawej
strony, w zmodyfikowanej formie. Je¿eli prawa strona jest oparta na
zmys³owych doznaniach, to lewa strona jest zaledwie kontynuacj¹
tych zmys³owych wartoœci, ró¿ni¹cych siê tylko skal¹ i sposobem
ekspresji. Dlatego prawdziwa rewolucja mo¿e zaistnieæ tylko gdy
wy, jednostki, staniecie siê œwiadomi swoich relacji z innymi. Nie-
w¹tpliwie to kim jesteœcie w swoim zwi¹zku z innymi, ze swoj¹
¿on¹, swoim dzieckiem, swoim szefem, swoim s¹siadem, jest spo³e-
czeñstwem. Spo³eczeñstwo samo w sobie nie istnieje. Spo³eczeñstwo
jest tym, co wy i ja, we wzajemnej relacji, stworzyliœmy; jest ze-
wnêtrzn¹ projekcj¹ wszystkich naszych psychologicznych stanów.
Zatem jeœli wy i ja nie zrozumiemy siebie, przeobra¿aj¹c tylko to, co
zewnêtrzne, które jest projekcj¹ wewnêtrznego, to nie ma to ¿adnej
wartoœci. Oznacza to, ¿e nie mo¿e byæ ¿adnej znacz¹cej zmiany lub
modyfikacji spo³eczeñstwa, dopóki nie zrozumiem siebie w relacji
do ciebie. Pozostaj¹c zagubionym w moim zwi¹zku, tworzê spo³e-
czeñstwo, które jest replik¹, zewnêtrzn¹ ekspresj¹ tego, czym jestem.
Jest to oczywisty fakt, który mo¿emy omówiæ. Mo¿emy zastanowiæ
siê, czy to spo³eczeñstwo, zewnêtrza ekspresja, stworzy³a mnie, czy
te¿ to ja stworzy³em spo³eczeñstwo.

Czy nie jest wobec tego oczywistym faktem, ¿e to czym jestem
w swoich relacjach z innymi, kszta³tuje spo³eczeñstwo i ¿e bez rady-
kalnego przeobra¿enia siebie nie mo¿e byæ przeobra¿enia najistot-
niejszych spo³ecznych funkcji? Gdy szukamy systemu, który zmieni³-
by spo³eczeñstwo, po prostu unikamy istoty sprawy, poniewa¿ system
nie mo¿e przekszta³ciæ cz³owieka; to cz³owiek, jak pokazuje historia,
zawsze przekszta³ca system. Dopóki ja w swojej relacji do was nie
zrozumiem siebie, jestem przyczyn¹ chaosu, cierpienia, destrukcji,
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strachu, brutalnoœci. Zrozumienie siebie nie jest kwesti¹ czasu; mogê
zrozumieæ siebie dok³adnie w tej chwili. Je¿eli mówiê: „zrozumiem
siebie jutro”, wprowadzam chaos i cierpienie, moje dzia³ania s¹ de-
strukcyjne. W chwili gdy mówiê, ¿e zrozumiem, wprowadzam
element czasu i w ten sposób ju¿ jestem schwytany przez falê zagu-
bienia i destrukcji. Zrozumienie jest teraz, nie jutro. Jutro jest dla
leniwych umys³ów, dla ospa³ych umys³ów, dla umys³ów, które nie s¹
zainteresowane.

Gdy coœ ciê interesuje, robisz to natychmiast, jest natychmiasto-
we zrozumienie, natychmiastowa transformacja. Je¿eli nie zmieniasz
siê teraz, nie zmienisz siê nigdy, poniewa¿ zmiana, która zachodzi
jutro, jest zaledwie modyfikacj¹, nie jest to transformacja. Transfor-
macja mo¿e zajœæ tylko natychmiast, rewolucja jest teraz, nie jutro.

Je¿eli tak siê stanie, jesteœ ca³kowicie wolny od problemów, gdy¿
„ja” nie martwi siê o siebie; wówczas jesteœ poza fal¹ destrukcji.


