JSEM GURUEM BOHATÝCH
(Z rozhovoru s Bhagvánem Šrí Radžníšem – Osho)
Panuje představa, že vy a vaši následovníci jste extrémně bohatí.
Moji lidé jsou bohatí. Vlastně jedině velmi bohatí, vzdělaní, inteligentní a kulturní lidé mohou
rozumět tomu, co říkám. Žebráci ke mně přijít nemohou. Chudí lidé ke mně přijít nemohou.
Propast je příliš veliká. Mohou mě slyšet, ale nemohou mi rozumět. Takže je to přirozené: jsem
guruem bohatých lidí.
Není to v rozporu s tradičním vnímáním života v prostotě, jak ho žijí náboženští vůdci a
asketové?
Takové tradice jednoduše považuji za nesmysly. To není otázka rozporů; jsem jednoduše proti.
Nechci s nimi být ve shodě. Chci zahodit všechna propojení s minulostí. Už toho poškodily dost.
Moje koncepce krásné, rozvíjející se bytosti není v odříkání, ale v luxusu. Bude si užívat všeho,
v čem je svět nádherný – krásné obrazy, nádherná hudba, poezie. Nevidím ho stát na hlavě ve
žhnoucím oregonském slunci, držet půst a pomalu se ničit. Podle mě byla všechna náboženství
světa až dosud sadomasochistická. Moje náboženství je první, které život potvrzuje.
Jednu věc si lidé zvenčí pamatují, když o vás čtou nebo vás vidí v televizi, a to je to, že vlastníte nebo máte opravdu hodně Rolls Royců. Proč?
Kolik?
Osmdesát?
Ne.
Čtyřicet?
Devadesát. A to není tak moc.
Na co jich potřebujete devadesát?
Nepotřebuji ani jeden. A také mi nepatří. Ale moji lidé jich
chtějí 365, jeden na každý den. Já řídím jen hodinu. Ale
když to moji lidé chtějí, pokud jsou šťastní a dělají to rádi,
nebudu jejich radost ničit. Je to naprosto v pořádku.
Nemohl byste jim říci, aby dali své peníze na něco
jiného, než jsou Rolls Roycy?

Bhagván Šrí Radžníš – Osho (1931–1990).

To dělají všechna ostatní náboženství. Ať si to dělají po svém. Já to budu dělat po mém. Všechna
ostatní náboženství se starají o chudé. Nechte tedy aspoň mě, abych se staral o bohaté.

Z rozhovoru: Ken Kashiwahara, Good Morning America, ABC, 17. července 1985,
fotogra ie z rozhovoru, překlad Jitka Schlichtsová.

