
Creativity 
Unleashing  

the forces within 
 
 

Creativiteit, 
de krachten binnenin vrij maken. 

"Creativiteit is de grootste rebellie in het bestaan." Osho 
 
 
Dit boek wordt speciaal gewaardeerd door de New 
Yorker kunstenaar Peter Max.  
 
Hij geeft aan:  
"Osho's woorden zijn als penseelstreken van poëzie. 
Iedere streek is op zich een mooie expressie en het totale 
werk is dat van een meester.  
Osho is een schilder met woorden die het hart, de geest 
en de ziel van mensen raken."  

 
In Osho's werk neemt creativiteit een centrale plaats in. Hij vindt, dat je door creativiteit destructie-
neigingen die we allemaal hebben, transformeert.  
Daarnaast is het zo, zo zegt hij in 'Creativity', dat als je eenmaal gezond bent, je creativiteit een steeds 
hogere vlucht kan nemen. 
Osho heeft het erover, dat de mensheid op een kruispunt, een beslissend punt van ontwikkeling, 
gekomen is. Tot nu toe was het meestal zo dat creativiteit slechts bedreven werd door een klein 
aantal mensen die een aparte plaats in de samenleving innamen. 
De rest van de mensheid leefde meer op eendimensionaal niveau. Van creativiteit was bij hen was 
nauwelijks of geen sprake. 
Maar dat eendimensionale hebben we volledig uitgeput. We zijn toe aan een nieuw type mens. 
Namelijk, een die gekenmerkt wordt door drie dimensies. De eendimensionale mens dient zich verder 
te ontwikkelen volgens wat Osho noemt de 'drie C's' : consciousness, compassion and creativity.  
Consciousness betreft het ZIJN, compassion betreft het VOELEN en creativity betreft het DOEN. 
De mens moet alle drie tegelijk in zich hebben en van daaruit kunnen leven. Je dient zo meditatief te 
zijn als Buddha, zo liefdevol te zijn als Krishna en zo creatief te zijn als Michelangelo of Leonardo da 
Vinci. 
Alleen als je je op alle drie niveaus hebt ontwikkeld, zul je volledig mens zijn. Heb je dat niet, dan blijft 
er iets in je ontbreken.  
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