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Îi puteþi pune Tarotului orice întrebare doriþi,
dar el reprezintã de fapt doar un vehicul care

vã reveleazã ceea ce ºtiþi deja. Orice carte pe
care o extrageþi pentru a primi un rãspuns la o
întrebare pusã reprezintã reflectarea directã a
unei cunoaºteri interioare, pe care nu puteþi sau
nu doriþi sã o conºtientizaþi la ora actualã. Ade-
vãrata experimentare a profunzimilor interioare
— a tuturor culorilor curcubeului lãuntric — nu
poate veni decât prin recunoaºtere (din acea cu-
noaºtere care nu judecã ºi nu evalueazã ca fiind
corect sau greºit), adicã dintr-o perspectivã
detaºatã.
Atunci când consultaþi „oglinda“ Tarotului,
amestecaþi bine cãrþile, vizualizându-le ca pe
niºte recipiente pe care le încãrcaþi cu energia
dumneavoastrã. Când vã simþiþi pregãtit, rãs-
firaþi-le cu faþa în jos ºi alegeþi cãrþile care vã
vor rãspunde la întrebare cu mâna stângã (cea

receptivã). Amplificaþi-vã receptivitatea, pentru
ca rãspunsurile interioare sã completeze infor-
maþiile exterioare primite.
Aºa cum vã veþi da seama, imaginile Tarotului
Zen al lui Osho sunt vii. Impactul lor este de
necontestat, cãci ele ne vorbesc într-un limbaj
pe care sinele nostru profund le poate recu-
noaºte. De aceea, ele ajutã la trezirea interioarã,
la amplificarea luciditãþii.
La sfârºitul cãrþii veþi gãsi ºi câteva variante de
etalare a cãrþilor. În ultimã instanþã, va trebui
sã ajungeþi însã la propriul sistem de etalare,
cel care vi se potriveºte cel mai bine. Fiþi creativ,
cãci posibilitãþile sunt nelimitate.
Atunci când folosiþi aceste cãrþi, fiþi cât mai tãcut
ºi mai focalizat cu putinþã. Cu cât vã veþi raporta
mai mult la ele ca la un instrument ce poate
facilita creºterea interioarã, cu atât mai semni-
ficative vor fi mesajele primite.

Cum trebuie jucat jocul transcendent al zenului
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Nebunul
NEBUNUL ESTE CEL CARE are încredere

în oameni. El nu renunþã la încrederea sa,
indiferent de experienþele sale directe. Oricât l-aþi
înºela, el are încredere în dumneavoastrã. Omul
care are un asemenea comportament este cata-
logat drept nebun, drept cineva incapabil sã
înveþe. Încrederea sa este uriaºã; ea este atât de
purã încât nimeni ºi nimic nu o poate diminua.
Fiþi un nebun, dar în sensul taoist, în înþelesul
zen. Nu încercaþi sã creaþi în jurul dumnea-
voastrã un zid al cunoaºterii. Orice v-ar învãþa
experienþa, acceptaþi-o ºi apoi renunþaþi la ea
(detaºaþi-vã). Goliþi-vã continuu mintea. Muriþi

în permanenþã faþã de trecut, pentru a putea
rãmâne astfel în momentul prezent, aici ºi acum,
la fel ca un nou nãscut. La început este foarte di-
ficil. Toatã lumea va încerca sã profite de pe urma
dumneavoastrã. Lãsaþi-i, cãci nu ºtiu ce fac. Chiar
dacã sunteþi înºelat, amãgit ºi furat, acceptaþi toate
aceste lucruri, cãci ceea ce vã aparþine cu adevãrat
nu vã poate fi luat. Nimeni nu vã poate rãpi reali-
tatea individualã. Atunci când nu îi permiteþi situ-
aþiei exterioare sã vã tulbure liniºtea interioarã,
ea devine integratã în fiinþa dumneavoastrã. În
acest fel, sufletul dumneavoastrã devine mai
cristalizat1 .

Arcana majorã00000Comentariu

Cu fiecare pas pe care îl face înainte, cu fiecare clipã
care trece, Nebunul lasã trecutul în urma sa. El nu

poartã nimic altceva cu el decât puritatea, inocenþa ºi
încrederea sa, simbolizate de trandafirul alb pe care îl
þine în mânã. Haina sa conþine toate culorile celor patru
elemente ale Tarotului, indicând astfel cã el este în armo-
nie cu întreaga realitate care îl înconjoarã. Intuiþia Nebu-
nului este perfectã. În clipa de faþã, întregul univers îl
sprijinã sã facã saltul în necunoscut. Fluviul vieþii îl
aºteaptã cu braþele deschise, purtându-l cãtre diferite
aventuri.
Cartea indicã faptul cã dacã vã veþi încrede în intuiþia
pe care o aveþi în clipa de faþã, în ceea ce vi se pare
„corect“, nu puteþi da greº. Acþiunile nãscute din aceastã
intuiþie li se pot pãrea „nebuneºti“ celor din jur, sau chiar
dumneavoastrã înºivã, în mãsura în care le analizaþi cu
mintea dumneavoastrã raþionalã. Simbolul „zero“, pe
care îl poartã Nebunul, nu reprezintã propriu-zis un
numãr, indicând faptul cã el este ghidat de inocenþã ºi
de încredere, nu de scepticism ºi de experienþele trecute.
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Existenþa
DUMNEAVOASTRÃ

NU V-AÞI NÃSCUT
ACCIDENTAL. Existenþa
are nevoie de dum-
neavoastrã. Fãrã dum-
neavoastrã, ceva ar lipsi,
ºi nimeni nu v-ar putea
înlocui.
Acest lucru vã conferã demnitate, cãci
existenþa nu se poate lipsi de dum-
neavoastrã. Stelele, soarele ºi luna, copacii,
pãsãrile ºi pãmântul, tot ceea ce existã în
univers ar simþi o micã lipsã, care nu ar

putea fi înlocuitã de
nimeni ºi de nimic,
decât numai de dum-
neavoastrã. Este o
mare fericire sã ºtii
acest lucru, o mare

împlinire, sã fii conºtient cã
eºti înrudit cu existenþa ºi cã a-

ceasta îþi poartã de grijã. Atunci când veþi
conºtientiza plenar aceastã scufundare în
existenþã, veþi simþi o iubire imensã curgând
asupra dumneavoastrã din toate dimen-
siunile2 .

Aceastã femeie dezbrãcatã stã pe frunza de lotus a
perfecþiunii, privind splendoarea cerului înstelat. Ea

este perfect conºtientã de faptul cã „acasã“ nu reprezintã
un loc fizic în lumea exterioarã, ci o stare interioarã de
relaxare ºi acceptare. Stelele, stâncile, copacii, florile,
peºtii ºi pãsãrile — toate acestea sunt fraþii ºi surorile
noastre în marele dans al vieþii. Noi, oamenii, avem ten-
dinþa sã uitãm acest lucru, continuând sã ne vedem de
micile noastre preocupãri, convinºi cã trebuie sã luptãm
pentru a obþine ceea ce dorim. În ultimã instanþã, acest
simþ al separãrii nu este altceva decât o iluzie, creatã de
preocupãrile înguste ale minþii noastre. A sosit timpul
sã deveniþi conºtient de acest har extraordinar, de a vã
simþi „acasã“ oriunde v-aþi afla. Dacã simþiþi senzaþia
existenþei, savuraþi-o ºi bucuraþi-vã de ea, pentru ca ea
sã devinã mai profundã ºi sã rãmânã în conºtiinþa dum-
neavoastrã. Pe de altã parte, dacã simþiþi cã lumea exte-
rioarã vã pândeºte, gata oricând sã vã punã la încercare,
a sosit timpul sã luaþi o pauzã. Cel mai bine ar fi sã ieºiþi
afarã într-o noapte ºi sã priviþi stelele.

Comentariu
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DACÃ V-AÞI DESCOPERIT adevãrul interior,
nu mai aveþi nimic de descoperit în aceastã

lume. Adevãrul opereazã deja în fiinþa dumnea-
voastrã. Ori de câte ori deschideþi ochii, adevãrul
este cel care îºi deschide ochii. Ori de câte ori în-
chideþi ochii, adevãrul este cel care îºi închide
ochii.
Acest gen de meditaþie este senzaþional. Dacã pu-
teþi înþelege acest mecanism, nu mai aveþi nimic
de fãcut. Orice aþi face, adevãrul va fi cel care va
acþiona prin intermediul dumneavoastrã. Atunci
când mergeþi, adevãrul este cel care merge; atunci
când dormiþi, adevãrul este cel care doarme;
atunci când vorbiþi, adevãrul este cel care vorbeºte;
atunci când tãceþi, adevãrul este cel care tace.

Aceasta este una din cele mai simple tehnici de
meditaþie. Formula sa este extrem de simplã, dar
ea are capacitatea de a pune toate lucrurile în
ordine, astfel încât, treptat, nu veþi mai avea
nevoie nici mãcar de aceastã tehnicã.
Când omul este vindecat, el renunþã la remediu,
în cazul de faþã la meditaþie. Viaþa dumneavoastrã
va deveni astfel sinonimã cu adevãrul — vie, strã-
lucitoare, împlinitã, beatificã, un veritabil imn
adresat sieºi. Întreaga dumneavoastrã viaþã va
deveni o rugãciune fãrã cuvinte, sau mai bine
zis o stare sacrã, o graþie, o frumuseþe care nu
aparþine acestei lumi, o razã de luminã care vine
dintr-o altã lume, luminând întunericul din lumea
noastrã3.

IIIIIIIIII

Vocea interioarãVocea interioarã nu vorbeºte în cuvinte, ci în lim-
bajul tãcut al inimii. Ea este precum un oracol

care nu poate rosti altceva decât adevãrul. Dacã ar avea
o faþã, ea ar semãna cu siguranþã cu faþa ilustratã pe
aceastã carte — lucidã, atentã ºi capabilã sã accepte
deopotrivã întunericul ºi lumina, lucru simbolizat de
cele douã mâini care þin cristalul. Cristalul reprezintã
claritatea care se naºte prin transcenderea tuturor dua-
litãþilor. Vocea interioarã poate fi uneori jucãuºã, pã-
trunzând adânc în interiorul emoþiilor pentru a ieºi apoi
din nou la suprafaþã, înãlþându-se cãtre cer, la fel ca
doi delfini care danseazã în marele ocean al vieþii. Ea
este conectatã la întregul cosmos, lucru ilustrat de luna
aflatã în creºtere, dar ºi la pãmânt, aºa cum indicã
frunzele verzi ale chimonoului eroinei.
Existã momente în viaþa noastrã când mai multe voci
par sã ne tragã în diferite direcþii. Confuzia pe care o
trãim în asemenea clipe ne reaminteºte cã trebuie sã
cãutãm ºi sã ne centrãm în tãcerea interioarã. Numai
atunci vom putea auzi adevãrul lãuntric.
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CREATIVITATEA SE REFERÃ LA CALITATEA pe
care o imprimãm muncii noastre. Ea reprezintã

o atitudine, o viziune interioarã, un mod de a privi
lucrurile… Nu oricine poate fi un pictor — ºi de
altfel, nici nu este necesar. Dacã toþi oamenii ar
fi pictori, aceastã lume ar fi extrem de urâtã; ar fi
foarte dificil sã trãieºti în ea. La fel, nu oricine
poate fi un dansator ºi, de altfel, nici nu este nece-
sar. În schimb, toatã lumea poate fi creativã. Orice
aþi face, faceþi cu bucurie, cu iubire. Dacã veþi ac-
þiona astfel, ºi nu doar din motive economice, veþi
acþiona într-un mod creator. Dacã simþiþi cã o acti-
vitate creºte din fiinþa dumneavoastrã, ajutându-vã
sã creºteþi la rândul dumneavoastrã, ea este cu
siguranþã o activitate spiritualã, creativã, divinã.

Cu cât veþi deveni mai creativ, cu atât mai divin
veþi deveni. Toate religiile lumii au afirmat cã
Dumnezeu este un creator. Nu ºtiu dacã el a
fost sau nu creatorul acestei lumi, dar ºtiu cu
siguranþã un lucru: cu cât veþi deveni mai
creativ, cu atât veþi fi mai divin. Când creati-
vitatea dumneavoastrã va ajunge la apogeu,
când întreaga dumneavoastrã viaþã va deveni cre-
ativã, veþi deveni una cu Dumnezeu. Probabil
cã el a fost într-adevãr creatorul, cãci oamenii
care au fost extrem de creativi au fost cei mai
apropiaþi de el.
Iubiþi tot ceea ce faceþi. Atunci când acþionaþi,
fiþi meditativ, indiferent cât de mãruntã vi se pare
acþiunea dumneavoastrã!4

IIIIIIIIIIIIIII

CreativitateaNãscutã din alchimia dintre apã ºi foc, scãldatã în
lumina divinã care coboarã de sus, figura ilustratã pe

aceastã carte este cu adevãrat „posedatã“ de forþa cre-
atoare. Pe bunã dreptate, se poate spune cã experienþa
creativitãþii înseamnã o pãtrundere în lumea misterului.
Tehnicile, expertizele ºi cunoaºterea nu reprezintã
altceva decât niºte instrumente; adevãratul secret al crea-
tivitãþii constã în abandonarea de sine în faþa energiei
care alimenteazã întreaga creaþie. Aceastã energie nu
are formã ºi nici structurã, dar toate formele ºi structurile
s-au nãscut din ea.
Nu conteazã forma particularã pe care o îmbracã
creativitatea — poate fi vorba de picturã, de muzicã, de
îngrijirea unei grãdini sau de gãtirea unei mese. Ceea
ce conteazã este sã fii deschis la ceea ce doreºte sã se
exprime prin tine. Reþineþi: noi nu posedãm creaþiile
noastre. Acestea nu ne aparþin. Adevãrata creativitate
se naºte din fuziunea noastrã cu divinul, cu principiul
mistic ºi incognoscibil. Ea reprezintã deopotrivã o bucurie
a creatorului ºi o binecuvântare pentru ceilalþi.
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OAMENII SE TEM foarte tare de cei
care se cunosc pe sine. Aceºtia au o

anumitã putere, un fel de aurã ºi un
magnetism anume, o carismã care îi
poate elibera pe oamenii tineri,
activi, din închisoarea tra-
diþionalã în care se complace
umanitatea…
Omul iluminat nu poate fi
înlãnþuit. El nu poate fi
transformat într-un sclav.
De aici ºi dificultatea de a-l
accepta… Orice geniu care a cunoscut o scânteie
din adevãrul interior este greu de înþeles. El are

Arcana majorãIVIVIVIVIV

o mare forþã, dar aceasta se dovedeºte oarecum
tulburãtoare. Masele nu doresc sã fie

deranjate din lumea lor, chiar
dacã se complac în sufe-

rinþã. Pur ºi simplu, s-au
obiºnuit cu suferinþa.
De aceea, pentru
ele, toþi cei care nu

suferã sunt niºte strãini.
Iar cel mai mare strãin în

aceastã lume este omul iluminat. El nu
se poate integra nicãieri. Nici o organizaþie nu-l
poate asimila, nici o comunitate, nici o societate,
nici o naþiune5 .

RebelulEroul puternic ºi autoritar ilustrat pe aceastã carte
este în mod evident stãpânul propriului sãu des-

tin. Pe umãrul sãu apare emblema soarelui, iar torþa
pe care o poartã în mâna dreaptã simbolizeazã lu-
mina adevãrului descoperit prin forþe proprii, cu
preþul unor mari eforturi. Indiferent dacã este bogat
sau sãrac, Rebelul este cu adevãrat un împãrat, cãci
el a smuls lanþurile condiþionãrii ºi ale opiniilor re-
presive ale societãþii. El s-a descoperit pe sine, a îm-
brãþiºat toate culorile curcubeului, ieºind din întu-
nericul trecutului sãu inconºtient ºi creându-ºi aripi
pentru a putea zbura cãtre cer. Are un mod rebel de
a fi, dar nu pentru cã s-ar lupta cu ceva sau cu cineva,
ci pentru cã ºi-a descoperit adevãrata sa naturã
interioarã ºi este hotãrât sã trãiascã în conformitate
cu ea. Totemul lui este vulturul, mesagerul care trã-
ieºte între cer ºi pãmânt.
Rebelul ne provoacã sã fim curajoºi, sã ne asumãm
responsabilitatea pentru ceea ce suntem ºi sã trãim
la unison cu adevãrul nostru interior.
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