
Inhoud cursus. 
Opleiding Begeleiding OSHO-meditaties 2019. 
 
De volgende onderwerpen komen als eerste aan de orde: 

• Wat is meditatie? 

• Wie/wat is OSHO? 

• OSHO Dynamic, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana, Nataraj, Devavani, Gourishankar, 
Mandala, Whirling Meditaties. 

• De OSHO Avond Meditatie.  

• De wetenschap, de fases, het omringende klimaat, de rol van muziek.  

• Aarden, ontspannen communicatie en gebruik van apparatuur. 

• De rol van de meditatiebegeleider, richtlijnen voor het leiden. 

• Omgaan met vragen over meditatie. 

• Het introduceren van meditaties aan beginners. 

• Presentatie oefening met ondersteunende feedback. 

 
Vervolgens gaan we verder en dieper!  

• Er zijn nog veel meer OSHO-meditaties, en we gaan in op een aantal andere, zoals: 
OSHO No-Dimensions, Chakra Breathing, Chakra Sounds, Gibberish, Heart, 
Mahamudra, Prayer, Golden Light, Zazen en OSHO Zen, Laughter.  

• Hoe intensiveer je het effect van de meditaties in je dagelijks leven? 

• Hoe ontwerp je meditatiedagen?  

• Welke meditaties kun je het beste op welke tijd van de dag aanbieden? En waarom? 
Ook daar heeft Osho een wetenschappelijke benadering bij. 

• In beide weekenden bekijken en doen we ook een aantal “korte” meditaties voor de 
zintuigen en/of op speciale onderwerpen gericht: licht, donker, geluid, kijken, 
aanraken, ruimte vinden, met je emoties omgaan, het verleden laten gaan, eten, 
slapen, enz. 

• Verder is er voortdurend ruimte om vragen te stellen, ook vragen over je eigen 
meditatie. 

Osho legt uit: ‘Als je aktieve meditaties doet, zul je vroeger of later het gevoel krijgen dat je 
nu zo fijn stil kunt zitten, waarom zou je niet stoppen met aktieve meditatie? Als je dan met 
aktieve meditatie ophoudt, zul je binnen een paar dagen merken dat de passieve meditatie 
ook verdwenen is. Ga er nu nog mee door. Ik raad je aan met aktieve meditatie alleen op te 
houden als de passieve ook niet meer nodig is. Want ze zijn elkaars tegenpool, ze zijn met 
elkaar verbonden – het zijn twee kanten van dezelfde munt. De tijd zal komen... Als je op 
zekere dag voelt dat zelfs geen passieve meditatie meer nodig is, kun je beide loslaten, maar 
niet eerder.” 
 
De Opleiding wordt afgesloten met een Certificaat van deelname. 
Je krijgt ook een Handboek met de meditatie instructies met een groot aantal tips en 
verhelderende Osho citaten. 
 


