
All that a guru can tell you is:  'My dear Sir, you are quite mistaken about yourself. You are not the 
person you take yourself to be. ‘(443)  

Alles wat een guru je kan vertellen is: “Mijn beste je hebt het helemaal mis op over jezelf. Je bent niet de 
persoon die je denkt te zijn” 

There is no such thing as a person.  There are only restrictions and limitations.  The sum total of 
these defines the person. (...)  The person merely appears to be, like  the space within the pot appears 
to have the shape and volume and smell of the pot. 

Er is niet zoiets als een persoon. Er zijn alleen restricties en beperkingen. Het geheel daarvan bepaalt de 
persoon. (…) De persoon lijkt alleen maar te zijn, zoals de ruimte binnenin de pot de vorm , het volume en 
de geur van de pot hebben. 

I find that somehow, by shifting the focus of attention, I become the very  thing I look at, and 
experience the kind of consciousness it has; I become  the inner witness of the thing. I call this 
capacity of entering other  focal points of consciousness, love; you may give it any name you like.  
Love says "I am everything". Wisdom says "I am nothing". Between the two,  my life flows. Since at 
any point of time and space I can be both the  subject and the object of experience, I express it by 
saying that I am  both, and neither, and beyond both. (269) 

Ik ervaar dat, op de een of andere manier , door de focus van mijn aandacht te verplaatsen, ik het ding zelf 
word waarnaar ik kijk en ik ervaar het soort bewustzijn dat het heeft; ik word de innerlijke getuige van het 
ding. Ik noem dit vermogen om andere brandpunten van bewustzijn binnen te treden, liefde. Je mag het 
noemen zoals je wil. Liefde zegt “Ik ben alles”. Wijsheid zegt “Ik ben niets”. Tussen de beide vloeit mijn 
leven. Omdat ik op gelijk welk punt in tijd en ruimte zowel subject als object van ervaren kan zijn, druk ik 
het uit door te zeggen : ik ben beide, geen van beide en voorbij de beide. 

The world is like a sheet of paper on which something is typed. The  reading and the meaning will 
vary with the reader, but the paper is  the common factor, always present, rarely perceived. When 
the ribbon  is removed, typing leaves no trace on the paper. So is my mind - the  impressions keep on 
coming, but no trace is left.(225)   

De wereld is als een blad papier waarop iets wordt getyped. Het lezen en de betekenis zullen variëren met 
de lezer, maar het papier blijft gelijk, altijd aanwezig, zelden opgemerkt. Als het typlint wordt verwijderd 
laat het typen geen spoor op het papier. Zo is mijn geest – de indrukken blijven komen, maar laten geen 
spoor na. 

Unless you make tremendous efforts, you will not be convinced that  effort will take you nowhere. 
The self is so self-confident that  unless it is totally discouraged it will not give up. Mere verbal  
conviction is not enough. Hard facts alone can show the absolute  nothingness of the self-image. (523)   

Tenzij je enorme inspanning doet, zal je niet overtuigd geraken dat moeite je nergens heen brengt. Het zelf 
is zo vol zelfvertrouwen dat het niet opgeeft tot het volledig ontmoedigd is. Louter verbale overtuiging is 
niet voldoende. Alleen de harde feiten kunnen de absolute nietigheid van het zelfbeeld tonen. 

When you demand nothing of the world, nor of God, when you want nothing,  seek nothing, expect 
nothing, then the Supreme State will come to you  uninvited and unexpected. (195)   

Als je niets verlangt van de wereld of van God, als je niets wil, niets zoekt, niets verwacht, dan zal de 
Opperste Staat naar je komen ongenood en onverwacht. 
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