Osho, een spirituele terrorist.
(Commentaarstem)
Rajneesh, iemand die zichzelf als Verlicht Meester ziet. Zijn discipelen plaatsen hem
op dezelfde hoogte als Boeddha en Jezus. Rajneesh. Vanaf de zestiger jaren nam hij
in India steeds nadrukkelijker een plaats in. In 1980 vertrok hij met zijn
veelbesproken commune naar Amerika.
Vijf jaar later werd hij gearresteerd, in de boeien geslagen, in de gevangenis gezet en
het land uitgezet.
Men zei dat dit het einde was, maar de omstreden goeroe is terug.
Tienduizenden hebben de weg naar zijn ashram in India gevonden.
(Muziek)
Ze hebben genoeg geld en hebben een goede opleiding genoten. Ze zijn hem meer
dan ooit toegewijd.
Rajneesh, een spirituele terrorist.
(Yahoo!)
(Osho)
Ik ga tegen alle ideologieën uit het verleden in, tegen alle gemoraliseer uit het
verleden. Ik ben tegen het verleden van de mensheid, totaal tegen. Ik maak geen
uitzonderingen. Ik wil dat er een totaal nieuwe mens ontstaat op aarde.
Een supermens.
(Commentaarstem)
Is Rajneesh wel echt een visionair? Of is hij een bedrieger, met onnozele
volgelingen?
(Devageet (Rajneesh’s tandarts))
Iedereen heeft ons vanaf het allereerste begin verkeerd begrepen. Neem alleen al
het woord ‘discipel’. Als ik ‘discipel’ zeg, denkt men aan Mattheus, Marcus, Lucas en
Johannes. Nee, wij zijn heel andere mensen, dat waren christelijke discipelen. Dat
waren apostelen, die hun Meester Jezus vergezelden. Wij zijn heel gewone mensen.
Maar we zijn ook discipelen in die zin, dat we in de nabijheid van een Verlicht
Meester wonen.
(Commentaarstem)
Rajneesh gooit zijn netten wijd uit. Bij deze Australische familie ontstonden
problemen toen Matthew begon met het lezen van zijn boeken. Matthew heeft
besloten naar India te gaan en laat vrouw en zoon achter.

(Matthew)
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Ik eh…, ik ving een glimp op van een paar dingen die in me spelen, waarmee ik aan
de slag wil. Ik voel dat als ik een soort eh … injectie zou kunnen krijgen, een intense
periode om naar mezelf te kijken, dat me dat dan alleen maar ten goede kan komen.
(Commentaarstem)
Carol is zeven maand zwanger en fel tegen Matthew’s reis gekant.
(Carol)
Natuurlijk voel ik me erg bedreigd, want ik heb op dit moment in mijn leven
stabiliteit nodig. Ook steun, begrip en liefde, van mijn man, en dat geldt ook voor
mijn kind.
Helaas hoort het bij Bhagwan’s filosofie. Hij is erg tegen het gezin en ziet wat wij hier
hebben helemaal niet zitten.
(Matthew)
Wat me daarheen trekt is de wetenschap dat als ik niet ga, dat dan alles wat ik hier
heb geen betekenis heeft. Het heeft geen zin om met een ander te zijn als ik niet
eerst weet wie ik zelf ben.
(Commentaarstem)
De aantrekkingskracht van een goeroe kan sterker zijn dan die van familie, land of
godsdienst. In het Oosten wordt de Meester-discipel relatie geaccepteerd en
begrepen. Maar in het Westen wordt die geassocieerd met sektes en
hersenspoeling. Wat verkondigt Rajneesh eigenlijk?
(Osho)
Zodra je in staat bent je leven te zien als een eeuwig doorgaande cyclus – van
eeuwigheid tot eeuwigheid – ben je een totaal ander persoon. Je leven krijgt dan
grote betekenis. Duizenden bloemen beginnen in je te bloeien.
(Commentaarstem)
Rajneesh stelt dat materiele rijkdom spiritualiteit niet in de weg staat. Hij noemt
zichzelf ‘de goeroe van de rijken’. Zijn boodschap is bedoeld voor mensen die zich de
luxe van een spirituele zoektocht kunnen veroorloven.
(Samvado (ex CIA-agent))
Iemand vertelde me over een man in India die Rajneesh heette, en dat ik die eens
moest opzoeken. Dus maakte ik hier een stop. Ik wilde maar 3 dagen blijven, maar
toen ik hier kwam vond ik het prachtig. De mensen waren zo fantastisch, dat die 3
dagen 3 weken werden. En dat werden weer 3 maanden. Ik ben hier nu 3 jaar.
(Turiya (voorheen een prinses van Hannover))
We hadden geld, we hadden genoeg reserves om te doen wat we wilden. We
reisden veel. Hier vonden we wat we in feite zochten, een kans om te leven. De
mogelijkheid om echt te zijn. En niet om aldoor onecht te zijn, alleen maar een
buitenkant, niks anders.
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(Udagama)
Ja kijk eens, hij is een katalysator, hij provoceert je. In ieder geval provoceert hij mij,
en zorgt ervoor dat ik me niet op m’n gemak voel. Ik bedoel, wat dat betreft heb ik
een hekel aan hem. Het maakt me in de war, en op een bepaalde manier zou ik hier
weg willen, een normaal leven hebben. Op een of andere manier heeft hij me
geraakt, zit ik op een ander spoor. Er is geen enkele weg terug...
(Stem buiten beeld)
Wat bedoel je met een normaal leven?
(Udagama)
Een gewoon leven, een vrouw, een gezin, een baan, een carrière. Dat is wat ik als
een normaal leven zie. Dit is geen gewoon leven, ik geef het toe, ik leid geen
doorsnee-leven.
(Anando (Rajneesh's secretaresse))
Wat buitenstaanders niet begrijpen, is de Meester-discipel relatie. Als die er eenmaal
is, dan is niets belangrijker. Niets kan die band verbreken.
(Yahoo!)
(Carol)
Ik ben wel bang dat de invloed van die groepshysterie, van meditaties, van dansen,
en al die toestanden, …. Alles wat we op video’s gezien hebben, dat hij dat natuurlijk
geweldig zal vinden. Hij zal een prima tijd hebben, maar ik ben bang dat hij liever
daaraan mee wil doen dan hier bij mij zitten.
(Matthew)
Ik moet nu eerst voor mezelf kiezen, om de simpele reden dat al het andere daar
mee te maken heeft. Als mijn leven door zou gaan zoals het nu is, een leven lang,
dan verlies ik mijn interesse. Het geeft me geen voldoening.
(Osho)
Alleen als we met onszelf in het reine komen, alleen dan komt het ook met de
mensheid goed. Anders wordt het niets– om hier op aarde een heerlijk leven te
hebben.
(Carol)
Bhagwan moedigt het aan om jezelf voorop te stellen. En ja, ik vind het nogal
moeilijk om daar mee in te stemmen. Vooral nu, omdat ik vind dat Matthew’s
prioriteit eigenlijk….
(Matthew)
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Het grootste geschenk dat er bestaat is je eigen bestaan. Maar er wordt van je
verwacht dat je altijd voor anderen klaar staat. Dat hoort bij de Christelijke ethiek,
denk ik.
(Carol)
We weten niet hoe dit zal aflopen, wat deze ervaring zal opleveren. Ik kan alleen
maar hopen dat Matthew terugkomt met een veel beter gevoel over zichzelf.
(Matthew)
Ik weet niet precies wat er zal gebeuren, maar het feit dat ik ga maakt me heel
opgewonden
(Carol)
Een heel aantrekkelijk ‘uitje’, maar ik denk dat het in feite een ‘er tussenuit’ knijpen
is.
(Commentaarstem)
Bombay, de poort tot India, is de eerste halte op weg naar de Rajneesh Ashram in
Poona. Dat ligt 120 kilometer landinwaarts. Poona is een snelgroeiende
industriestad, waar zo’n 4 miljoen mensen wonen. De ashram ligt in de wijk
Koregaon Park, waar ooit Indiase prinsen hun vrije tijd doorbrachten.
(Matthew)
Ik ben in de war, alles loopt me door. Ik probeer alles tot me door te laten dringen.
Toen ik in het vliegtuig zat en Bombay dichterbij kwam, dacht ik dit is het gekste wat
ik ooit in mijn leven gedaan heb. Ik kon niet geloven dat ik dit deed. Ik dacht dat ik
gek werd, maar ik dacht ook ‘Zo staan de zaken, en het is absoluut iets wat ik moet
doen’.
Hallo, ik kom me laten registreren.
(Ma aan de gate)
O, natuurlijk.
(Matthew)
Dank je wel.
(Matthew)
Heel erg bedankt.
(Commentaarstem)
Rajneesh beschouwt zijn ashram als de enige aidsvrije plek ter wereld.
(Ma aan de receptie)
Mag ik eerst even je Aidstest zien?
(Commentaarstem)
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Elke bezoeker moet een bewijs laten zien dat hij een Aidstest heeft gedaan, met
negatieve uitslag. Drugs en alcohol zijn verboden. Ieder jaar arriveren hier
tienduizenden mensen. De helft is jonger dan 35 jaar en ze komen overal vandaan.
Vooral uit Duitsland, Italië, Amerika en Japan. De ashram is zo’n 25.000 vierkante
meter groot en alles draait om één man.

(Swami met rondleiding)
Elk boek is uniek. Elk boek. Elk boek dat je leest neemt je mee. Zijn woorden nemen
je mee. Die hebben zo’n kracht.
(Commentaarstem)
Rajneesh is de auteur van meer dan 650 boeken, met vertalingen in 32 talen.
Internationaal zijn er meer dan 10 miljoen van verkocht. Als doorsnee-bezoeker is
Matthew per dag zo’n 5 dollar kwijt aan toegang, vegetarische maaltijden,
meditaties en de toespraken van Bhagwan. Verder hoef je niets te betalen om mee
te kunnen doen aan alles wat de ashram biedt.
Geen enkele nieuwkomer ontkomt aan deze sfeer van ‘Meditatie-Club’. Eén van de
dingen die je hier aantrekken is dat spiritualiteit en humor op een leuke manier
samen kunnen gaan.
Siddharta is een bekend figuur hier. Hij groeide op in de ashram en is een resultaat
van Rajneesh’s experiment in commune leven. Hij studeert theater in New York, en
zijn vriendin Selena is fotomodel. Zijn moeder Neerja is ook op bezoek.
(Siddharta)
Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo’n bekend figuur ben. Bhagwan heeft dat eigenlijk
meer gedaan, en de mensen om hem heen. Het persbureau hier had er de hand in,
begrijp je wat ik bedoel?
(Commentaarstem)
Jaren geleden voorspelde Bhagwan dat Siddharta op zijn 21e verlicht zou worden. Hij
is nu 17 en het duurt dus niet zo lang meer.
(Siddharta)
Soms ... soms denk ik eraan en draait het wel eens rond in mijn hoofd. Want als ik 21
ben, en hier terugkom, en dan niet verlicht ben?
(Commentaarstem)
Waar is Rajneesh, de reden dat iedereen hier is? Hij bewoont een paar privévertrekken midden in de ashram, in Lao Tzu House. Die plek is niet vrij toegankelijk.
De enige die hem overdag meemaakt is in feite zijn huidige secretaresse, Anando,
een voormalig advocate.
(Anando)
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Shree Rajneesh doet de hele dag dus niets. Dat vindt men heel moeilijk te begrijpen.
Heel veel mensen vragen: ‘Wat doet hij eigenlijk?’, maar werkelijk, hij doet niets. Hij
heeft een stoel in zijn kamer en hij zit de hele dag in die stoel. Hij gaat niet uit, hij
verlaat zijn kamer niet.
Wel wandelt hij soms in de tuin, om foto’s te laten maken.
(Osho)
Mijn alleen-zijn is absolute stilte, maar mijn alleen-zijn heeft niets met eenzaamheid
te maken. Mijn alleen-zijn is een totale vervulling: vervuld van het bestaan, van
extase, van goddelijke dronkenschap. Mijn alleen-zijn is de hoogste vorm van
bewustzijn.
(Commentaarstem)
Deze hoogste vorm van bewustzijn noemt Rajneesh Verlichting. Dat is het tot volle
bloei komen van menselijk bewustzijn. Hij stelt ook dat verkeren in zijn nabijheid het
proces van Verlichting op gang kan brengen.
Maar vlakbij Rajneesh komen is niet gemakkelijk. Uren voor zijn avondlezing staan
zijn discipelen al in de rij. Om zijn fragiele gezondheid te beschermen is een strikte
procedure ingevoerd. Net als alle andere bezoekers moet ook Matthew langs een
metaaldetector en wordt hij op wapens gefouilleerd. Omdat Rajneesh een allergie
voor parfum heeft, moeten bezoekers ook een snuffeltest ondergaan.
Voor Matthew is het grote moment aangebroken. Zo meteen zal hij zich voor de
eerste keer vlakbij Rajneesh bevinden.
Rajneesh houdt elke dag een toespraak van 2 tot 3 uur, behalve als hij ziek is. Hij zegt
dat zijn staat van gelukzaligheid zo groot is, dat hij die móet delen. Typerend voor
hem is de methode van de Meester-discipel relatie.
(Osho)
Kom dichterbij de Meester, en doe dat zonder tegenspraak, zonder ideeën, zonder
gedachten, zonder beelden. Dan is er plotseling synchroniciteit. Je hart gaat in
hetzelfde ritme kloppen als dat van de Meester. En het hart van de Meester klopt al
synchroon met het ritme van het hart van het universum. Hij is het venster, de deur.
Hij laat je voor het eerst de smaak proeven van hoe het is om alles los te laten, om
alleen maar puur bewustzijn te zijn.
(Ya-hoo!)
(Osho)
Verspreidt liefde en lachen over de wereld. Dat is de enige bescherming tegen
kernwapens. Als de hele planeet eens zou kunnen leren om lief te hebben en te
lachen, om blij te zijn en te dansen…. Pak de hele wereld af van politiek en
geestelijkheid. Dan heb je de wereld gered. En dat moet nu gebeuren.
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Of we beginnen aan het eind van de 20e eeuw aan de eerste eeuw van een nieuwe
geschiedenis van de mensheid, of de wereld komt aan z’n eind. Zelfs geen enkele
wilde bloem zal er overblijven.
(Matthew)
Op een of andere manier heb ik een band met Bhagwan, met waar het hem om
gaat... Ik kan dat verder niet omschrijven. Ik zou deze man niet willen missen.
(Commentaarstem)
Rajneesh trekt mensen van over de hele wereld naar deze afgelegen stad in India.
Waar komt hij zelf eigenlijk vandaan? Hij is de oudste zoon van een handelaar in
kledingstoffen in een klein dorp in Noord-India. Zijn familie weet nog dat hij zich
onafhankelijk en rebels gedroeg, alles ter discussie stelde. Zijn moeder vertelt daar
graag over. Rajneesh’s vader en moeder werden beide zijn discipelen, net als zijn
broers en zusters en de meeste leden van hun gezinnen. Velen van hen wonen
permanent in de ashram. Al heel jong experimenteerde Rajneesh met meditatie.
Hij wees het traditionele goeroesysteem af en ondernam zijn eigen zoektocht naar
Verlichting. Hij zegt dat de transformatie plaats vond op 21 maart 1953. Hij was toen
21 jaar en student aan de universiteit. In 1956 promoveerde hij en werd hoogleraar
filosofie. In 1966 verliet hij de universiteit en ging op reis door India. Vurige debatten
met godsdienstige leiders volgden, waarbij hij zijn radicale visie op seks als pad naar
Verlichting uiteenzette.
Vaak trok hij meer dan 50.000 toehoorders. In 1969 begon hij met het aannemen
van discipelen. Ze droegen oranje kleren en een ketting met houten kralen waaraan
zijn portret hing. Rajneesh noemde hen sannyasins en gaf hun nieuwe namen als
teken van een breuk met hun oude identiteit.
Dit was het begin van zijn ‘nieuwe mens’. Zijn toespraken werden gedrukt en deze
boeken met zijn visie trokken mensen uit het Westen aan. Rond 1974 waren dat er
zoveel, dat de ashram in Poona gesticht werd. Die kwam over de hele wereld in
opspraak vanwege experimenten op seksueel gebied en vernieuwende therapieën.
Rajneesh werd beroemd om zijn onorthodoxe meditatietechnieken, die een
combinatie vormden van westerse psychologie en oosterse mystiek. Zijn eerste
experiment met westerse waaghalzen betrof de Dynamische Meditatie. Nu, 20 jaar
later, beginnen veel discipelen nog altijd de dag met deze Dynamische Meditatie.
Volgens Rajneesh heeft de moderne mens heel veel weggestopt. Onderdrukte
woede, onderdrukte angst. Bij deze techniek maakt hij eerst gebruik van chaotisch
ademhalen om die gevoelens naar boven te halen. De tweede stap is catharsis. Al die
onderdrukte gevoelens – emotionele troep zoals Rajneesh dit noemt – moeten eruit.
Het schreeuwen van HOO stimuleert de seksuele energie, laat die opkomen.
Rajneesh zegt dat iemand na deze dynamische fases pas in staat is om stil te zitten,
in meditatie. De laatste fase bestaat uit dansen, je feestelijk voelen.
Gibberish is eveneens een door Rajneesh ontworpen meditatie, die gedaan wordt
aan het eind van een toespraak. Hij stelt dat als je betekenisloze woorden uitspreekt,
dat je dan loskomt van dat alsmaar doorgaande gekakel in je hoofd.
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(Osho)
Wees stil. Doe je ogen dicht. Voel je lichaam aan als compleet bevroren. Dit is het
juiste moment om naar binnen te kijken. Haal al je energie bij elkaar, zo intens, alsof
dit je laatste ogenblik op aarde is. Zonder die intensiteit kom je nooit bij je centrum.
Een diepe stilte daalt op je neer. Dieper en dieper….
(Matthew, schrijft naar huis)
Aan Carol en Daniël.
Alles OK hier. Rajneeshstad is geweldig.
Het werd steeds spannender. Naarmate de tijd om te vertrekken dichterbij kwam
vroeg ik me steeds vaker af of ik wel terug naar huis wilde. We besloten toen dat ik
mijn aandeel in het huis zou overdragen aan haar. Ook zou ik een formulier tekenen
dat het haar wettelijk mogelijk maakte al het nodige te doen voor het geval ze me
niet meer terug zou zien. Dat was niet mijn bedoeling, maar dat was zeer zeker wel
haar angst.
Commentaar dat ik kreeg was: wees voorzichtig, hou je hoofd erbij, laat je niet gek
maken en dat soort dingen. Ik zei dat mijn reden om te gaan precies het omgekeerde
inhield, maar dat ik heel erg voorzichtig zou zijn bij dat mezelf in de afgrond storten.
(Zingen)
Shree Ram
(Matthew)
Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het is … er is … Ik heb er geen woorden voor.
(Commentaarstem)
Rajneesh is 58 jaar oud. Hij lijdt aan diabetes en astma. Hij heeft altijd last van zijn
rug. Zijn discipelen willen hun Meester zo lang mogelijk gezond en in leven houden.
Ze hebben vanwege zijn allergieën dit overdekte gangpad gebouwd, voorzien van
airconditioning. Hij kan dus nog altijd van zijn tuin genieten. Anando zegt dat zijn
gezondheid sinds zijn terugkeer uit Amerika snel achteruit is gegaan. Rajneesh heeft
zelf herhaaldelijk beweerd dat de oorzaak ligt bij de regering-Reagan. Die heeft hem
vergiftigd toen hij in de gevangenis verbleef.
Niets is te goed voor de Meester.
Het laatste project is deze weelderige slaapkamer met vlak daarnaast een
marmeren waterval. De kamer is 6 meter hoog en de bouw ervan heeft 6 maanden
geduurd. Anando houdt toezicht op de architecten en de bouwers.
(Anando)
Aan de buitenkant komen spiegels, de binnenkant wordt blauw. Dan komt er glas,
marmer, glas, marmer, zo helemaal in het rond. Het is ????marmer, hetzelfde
marmer komt op de vloer. Aan het plafond komt een reuzengrote kroonluchter, in
de vorm van een donut, blauw. In de hele kamer - het is wel zo’n beetje de grootste
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slaapkamer ter wereld - in die hele slaapkamer komt maar één klein bed, 1.20 meter
breed, en één stoel. Dat is alles. En een Cd-speler.
(Commentaarstem)
Rajneesh draagt maar zelden twee keer hetzelfde. Van overal ter wereld komen
exotische stoffen binnen. Discipelen werken er zeven dagen per week mee. Ze
beschouwen dat als liefdewerk, als een vorm van meditatie. Zijn sokken worden
apart gebreid. De bijpassende sandalen worden met de hand gemaakt. Rajneesh
geeft deze kledingstukken vaak weg aan discipelen, als geschenk.
Hij volgt een streng dieet. In de steriele keuken weegt zijn persoonlijke kok elk
ingrediënt. Vanwege zijn diabetes en zijn zittend leven worden van elke maaltijd de
calorieën bijgehouden. Zijn eten komt uit Duitsland, ook zijn favoriete drinken: dieetcola.
(Anando)
Iedereen vindt het een grote eer om iets voor hem persoonlijk te doen. Zoals zijn
kleren maken, zijn eten koken, zijn kamer schoonmaken. Het is een grote eer, een
voorrecht, en iedereen doet het graag. Het is een van die hele kleine manieren
waarop we hem onze dankbaarheid kunnen laten zien.
(Commentaarstem)
Anando houdt toezicht op wat hij persoonlijk nodig heeft en brengt boodschappen
van en naar de buitenwereld over. Rajneesh is de gast van de Stichting Rajneesh, een
organisatie die door zijn discipelen is opgezet om de zorg voor hem en zijn ashram
goed te laten verlopen. Hij heeft geen directe band met de geldzaken van de ashram.
Besluiten worden genomen door een commissie, bestaande uit discipelen. Velen van
hen brengen hun vakkundigheid in om Rajneesh’s boodschap aan de wereld via zijn
boeken en publicaties te verspreiden. Anderen zorgen ervoor dat de ashram als
geheel goed draait.
Hoofdbron van inkomsten zijn de therapiegroepen, waaraan een Westers
prijskaartje hangt.
Luxezaken, zoals zijn Rolls Royce, zijn ruimhartig geschonken door rijke discipelen.
Rajneesh’s grote ‘Silverspur’ limousine heeft maar 60 kilometer gereden. Die brengt
hem elke dag naar de Boeddhahal, slechts 300 meter.
Dat herinnert in de verte aan 5 jaar geleden.
Rajneesh was in Amerika in opspraak vanwege zijn stoet van 93 Rolls Royces. In die
tijd bedroeg één enkele donatie soms miljoenen dollars. De Rolls Royces verdeelden
de publieke opinie. Critici veroordeelden Rajneesh uitgebreid om zijn opeenstapeling
van rijkdom, gezien de armoe in de wereld. Hij stelde dat de Rolls Royces een
publiciteitsstunt waren om de aandacht op het materialisme van de Amerikanen te
vestigen. Hij zei: ‘Als hun mond openvalt kan ik er misschien wat waarheid in
duwen’.
(Osho)
Alle godsdiensten hebben zich de armen aangetrokken, duizenden jaren lang. Maar
de armoe blijft maar groeien. Zich werkelijk iets van de armen aantrekken is hun
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vertellen dat ze uitgebuit worden, en dat ze in opstand moeten komen tegen de
gevestigde belangen.
(Commentaarstem)
Rajneesh’s praktische oplossing voor armoe is geboorteregeling. Hij zegt dat
niemand de komende 20 jaar kinderen moet nemen. In zijn commune in Amerika
vond geen enkele geboorte plaats. Rajneesh’s discipelen gaven meer dan 50 miljoen
dollar uit om hun wensdroom, een stad vol liefde, in de kale verlatenheid van
Oregon te realiseren. In 4 jaar tijd groeide de commune uit tot een nationaal
schandaal. Eerst had je de Rolls Royces, vervolgens de vijandige Sheela, Rajneesh’s
topmanager.
(Sheela)
Je kunt me wat, makker!
(Commentaarstem)
Het eindigde ermee dat ze publiekelijk ten val kwam. Ze werd veroordeeld en
gevangengezet wegens afluisteren, brandstichting en poging tot moord.
(Osho)
Ze hebben geprobeerd leden van de commune te vermoorden.
(Commentaarstem)
Rajneesh stelde dat hij niets afwist van Sheela’s misdrijven. Velen vroegen zich af
hoe een Verlicht iemand niet kon weten wat er zich in zijn kring van naaste
medewerkers afspeelde.
(Osho)
Verlichting betekent enkel dat ik weet wie ik ben. Het betekent niet dat ik weet dat
mijn kamer vol afluisterapparatuur zit.
(Commentaarstem)
Veel volgelingen geloofden dat Rajneesh niets verkeerds kon doen, en bleven bij
hem, zonder verder vragen te stellen. Vele anderen raakten gedesillusioneerd.
(Alima)
Heel schokkend en heel verbazingwekkend. Een hele cultuur viel in één nacht uit
elkaar. Dat gebeurt normaliter niet, zoiets neemt een hele tijdsperiode in beslag.
Plotseling was alles waar je in gelooft, de groep waar je bij hoort - waar je je erg
zeker in voelt, ik voelde dat je er thuishoorde - dat alles werd uit elkaar geslagen
door een dictatuur, zo kun je het wel noemen, door fascisme.
De geschiedenis herhaalde zich dus in deze mini-samenleving. En de Meester stond
aan het hoofd ervan. Dat riep dus alle mogelijke vragen op. Die had ik dan ook een
hele tijd. In feite werd ik daardoor uit de kudde geduwd. Voordat ik hem echt weer
kon ontmoeten, hem respecteren, hem kon waarderen, moest ik eerst dicht bij
mezelf blijven. Moest ik mezelf weer als onafhankelijk individu waarderen. Het voelt
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nu veel meer als een verzameling individuele mensen. Minder als een clan, een club,
een kliek, of hoe noem je dat – een sekte.
(Commentaarstem)
Rajneesh en zijn oranje-volkje werden door een Amerikaans publiek (dat er genoeg
van kreeg), als een gevaarlijke sekte gezien. Niet lang na Sheela’s arrestatie werd
Rajneesh zelf aangehouden door de federale politie van de Verenigde Staten.
(Tv-fragment)
Vandaag werd de Bhagwan in Charlotte, North-Carolina, in staat van beschuldiging
gesteld. De aanklacht wegens schending van de immigratiewetten bestaat uit 35
punten. Op elk daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar.
(Commentaarstem)
Toen de stofwolken wat opgetrokken waren bleven er slechts enkele kleine
overtredingen over. Om hem snel uit de cel te krijgen accepteerden zijn advocaten
een schikkingsvoorstel van de Amerikaanse regering. Rajneesh stemde er mee in zich
op die punten schuldig te verklaren en het land te verlaten, in ruil voor zijn
onmiddellijke vrijlating. Hoe Charles Turner, Advocaat-Generaal van de staat Oregon,
deze schikking rechtvaardigde, herinnert Rajneesh’s advocaat Neeren zich.
(Neeren, Rajneesh’s advocaat)
Toen hem gevraagd werd waarom Bhagwan niet voor langere tijd
gevangengehouden werd, en waarom er geen strengere aanpak was, verdedigde hij
de schikking door te zeggen: ‘We hebben geen enkel bewijs dat Bhagwan Shree
Rajneesh deelhad aan de misdaden van Ma Anand Sheela’. Hij rechtvaardigde wat er
gebeurd was door te zeggen: ‘Onze bedoeling was om een eind aan de commune te
maken en Bhagwan Amerika uit te krijgen’. Duidelijke taal.
(Tv-fragment)
Vandaag werd bekend dat de stoet van 93 Rolls Royces van de Bhagwan aan kant
gedaan wordt. Ook al wordt hun commune ontmanteld, de Rajneeshees weigeren
hun 4-jarig experiment als mislukt te beschouwen. Velen zullen hun goeroe bij zijn
vertrek uit Amerika volgen
(Neeren)
De politici die de Verenigde Staten besturen zijn christen en van huis uit behoorlijk
conservatief. Ze verdedigen hun macht, net als de status quo. Bhagwan Shree
Rajneesh ging uit alle macht tegen hen in, om twee redenen. Ten eerste: hij spoort
mensen aan om een individu te worden. Hij keert zich tegen corruptie, tegen de
leegheid van het materialisme, en tegen godsdienst en politiek. Ten tweede: daar is
hij heel goed in. Dat jaagt die mensen angst aan. Want Bhagwan is een spirituele
terrorist!
(Osho)
Ik ben tegen alle godsdiensten, niet alleen tegen het Christendom. Ik ben tegen God,
want ik ben tegen alle verzinsels. Begrijp je nu waarom ik gevaarlijk ben?
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(Commentaarstem)
Na dit Amerikaanse schandaal begon Rajneesh aan een wereldreis om zijn discpelen
te bezoeken.
Eenentwintig landen weigerden hem de toegang. Ze vonden dat hij een gevaarlijke
invloed had.
Griekenland zette hem onder dwang het land uit, mogelijk vanwege zijn kritiek op
het Christendom.
(Osho)
De aartsbisschop bedreigde zowel de president van Griekenland als de premier, en
ook mij. Als de regering me niet onmiddellijk het land zou uitzetten zou hij mijn huis
met behulp van dynamiet laten ontploffen, zodat iedereen levend zou verbranden.
En dat noemen ze religie! Er zijn mensen die in mij de Antichrist zien. Het hangt dus
helemaal van jou af, wat je er zelf in ziet.
(Ma)
Hallo! Hoe gaat het?
(Matthew)
Ik heb wat hulp en advies nodig. Ik wil graag een paar individuele therapiesessies
doen, of een paar groepsmeditaties of groepstherapieën. Ik weet niet precies waar ik
het meest aan zal hebben, ik ben bezig me te oriënteren. Ik moet eind februari weer
weg.
(Ma)
Moet je weer aan het werk?
(Matthew)
Ja, zie je, mijn vrouw krijgt dan een baby en ik wil daarbij zijn.
Ik ben ook erg geïnteresseerd in hypnose.
(Commentaarstem)
Er zijn tientallen verschillende therapievormen en programma’s voor individuele
groei beschikbaar. De meeste bezoekers maken een keus uit 2 of 3
introductiecursussen als ze voor het eerst komen. Die kosten zo’n 50 dollar per dag.
(Matthew)
Ik sta in de startblokken. Ik heb mezelf opgegeven voor een aantal therapieën en een
paar meditaties. Ik wil mijn voordeel doen met deze hogedrukpan, waar je kunt
ontdekken wie je bent.
(Commentaarstem)
Ontdekken wie je bent kan in de ashram allerlei vormen aannemen. Eén daarvan is
relatietherapie. Dit paar verkeert in een crisis.
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(Turiya)
Waarom vertel je hem niet hoe hij moet veranderen? Zodat je een verbinding kunt
krijgen tussen je sekscentrum en je hart?
(Vrouw)
Ja – ja. Ik wil dat je een echte man wordt. Ik wil dat je zo nu en dan een echte Tarzan
bent! Dat je echt je man-zijn laat zien, dat je een man bent. Een macho op zijn tijd,
snap je, echt ervoor gaan.
(Turiya)
Laat dat zien! Laat dat zien!
(Vrouw)
Ik word echt razend als je die rol van kleine jongen blijft spelen. Het is een rol spelen,
je bent geen kleine jongen, je bent een man! En die man krijg ik maar niet van je!
(Man)
Ik wil niet ………….
(Commentaarstem)
Tijdens deze sessie - een uur lang - komt veel er voor de eerste keer uit.
(Man)
Vrouw! Warmte! Liefde! Tijger! Ik wil een vrouw! Laat je aanraken! Laat van je
houden! Laat je kussen!
(Osho)
Dit is de enige plek op de hele wereld waar therapie gebruikt wordt om schoonschip
te maken met het oog op een geweldige transformatie: van denken naar voorbij het
denken.
(Commentaarstem)
Rajneesh’s nieuwste meditatie is de Mystieke Roos. Deelnemers lachen een
weeklang elke dag drie uur. Dan volgt een week van huilen en dan een week van
stilzijn. Sam doet eraan mee. De bedoeling is om onderdrukte emoties uit het
verleden los te maken. Dat is vaak de eerste stap bij Rajneesh’s meditatietechnieken.
Het is niet altijd makkelijk zonder dat er iets grappigs gebeurt. Ook niet om op bevel
te huilen. Maar er is geen tekort aan deelnemers. Dit is de meest populaire groep in
de ashram.
(Sam)
Bij mij ging mijn vader maar door met me te slaan, aldoor, en erbij te zeggen ‘Niet
huilen! Niet huilen!’. En dan opnieuw: ‘Niet huilen!’ en dan begon hij opnieuw met
slaan, nog meer, totdat ik het niet meer deed. En nog iets anders. Toen we kinderen
waren en aan tafel zaten te eten, plezier hadden, en dan begonnen te giechelen en
te lachen, dan werd hij daar boos over. Hij wilde dat we daarmee ophielden, maar
dat konden we niet, en dan begon hij ons te slaan. Alsmaar te slaan. Snap je, altijd
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als ik huilde sloeg hij me en ook als ik lachte. Ik kon niet huilen en niet lachen. Mijn
hele functioneren, alles…. God! Geen wonder dat mensen problemen hebben als ze
ouder worden. Die angst is er in hun jeugd ingehamerd, bang voor alles gemaakt.
Nooit eerder heb ik dit diepe soort gevoelens en emoties uit mijn systeem voelen
komen, ik ga dus door een geweldig proces. Tot nu toe kon ik niet huilen, en te
kunnen huilen is zo’n grote, grote zegen. Snap je, er kwamen nooit tranen uit mijn
ogen. Zoveel jaren van binnenhouden…, net of er nu iets stroomt …
(Osho)
De waarheid komt tot hen die in onschuld leven. De waarheid komt makkelijker tot
een kind dan tot een volwassene. Want wat jullie opgroeien noemen is niets anders
dan troep verzamelen. Meer en meer kennis, maar geen echt weten. Weten is een
heel andere ervaring dan ergens kennis van hebben. Kennis is iets geleends. Weten
is zoiets als een man die zijn ogen voor het zonlicht opendoet.
(Neerja)
Hij was een echte kwajongen. Hij vertrok en kwam twee weken lang niet opdagen.
Drie jaar oud. Ik herinner me dat ik zo na een week naar Bhagwan ging en hem
vertelde: ‘Siddharta is weg!’. Hij antwoordde: ‘Fantastisch!’. Dat hielp me vanaf dat
moment echt om hem al op heel jonge leeftijd los te laten. Zo zou hij niet op zijn
moeder gericht blijven, en vast komen te zitten. De meeste mensen blijven immers
de rest van hun leven hun moeder zoeken.
(Siddharta)
Dus dat kan niet meer?
(Ma)
Die is niet meer geldig.
(Siddharta)
Waarom is die niet meer geldig?
(Ma)
Er staat Ma, niet Swami.
(Siddharta)
Ja, maar ik heb hem van mijn tante.
(Ma)
Het kan me niet schelen van wie je hem hebt.
(Siddharta)
Ach, je bent een stomme trut! Weet je dat? Een stomme trut.
(Siddharta)
Dit is zo verdraaide stom, weet je! Omdat er Ma staat en niet Swami. Tjesus! We
willen alleen maar ons drankje. Alleen maar omdat mijn tante haar voedselpas aan
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me gaf staat er Ma, een aanduiding voor een vrouw in plaats van voor een man. Je
ziet wel dat ook de ashram zijn stomme kanten heeft. Er zijn hier een boel
klootzakken. Ze werken voor de commune, werken zich uit de naad. Dan mogen ze
op de 15e rij bij hem vandaan zitten. En dan kom ik hier met mijn vriendin, geen
sannyasin. Ze is hier nooit eerder geweest, en mag nu op de eerste rij zitten, vlakbij
Bhagwan. We krijgen een soort speciale behandeling, weet je, en dat steekt mensen.
(Devageet)
Het is belangrijk dat je begrijpt dat deze plek een wereld in het klein is. Er is maar
één man hier die Verlicht is, en dat is onze geliefde Meester. Verder is iedereen ‘t
zelfde. Met andere woorden, ik heb mijn boosheid, mijn afgunst, mijn haat, mijn
goede momenten en mijn slechte momenten. Maar het enige verschil – en dat
maakt alle verschil– is dat er meditatie is. Voortdurend maant hij ons om meer
bewust te zijn, meer bewust, meer bewust.
Dus het ene moment kan ik op straat lopen alsof ik me helemaal Boeddha zelf voel,
werkelijk geweldig, de hele kosmos komt door me heen, zo fantastisch. Het volgende
moment pakt iemand de laatste schaal met dal weg, in de rij in Magdalena Cafetaria.
Dan, plotseling, verander ik in Attila de Hun! Het hele scala is er, de bergtoppen en
de dalen. Maar het verschil is: ik heb het door. Ik ben niet Attila de Hun. Ik ben niet
Boeddha. Wat ik ben is iemand die in een overgangsfase zit. Daar gaat het op deze
plek om. Om alertheid te brengen, om te zien wat ons hoogste potentieel is.
(Commentaarstem)
Rajneesh heeft het hele spectrum aan Oosters en Westers gedachtengoed
onderzocht. In 1970 zei hij tegen zijn eerste discipelen uit het Westen: ‘Ik heb me op
jullie komst voorbereid. Ik heb jullie schrijvers gelezen. Als in een spiegel kon ik zien
hoe jullie in elkaar zitten’. Zijn privébibliotheek telt meer dan 50.000 boeken en tot
een paar jaar geleden las hij tot 10 boeken per dag. In elk boek dat hij gelezen heeft
staat zijn handtekening. Hij zegt dat hij niet zijn naam neerschrijft, maar zijn energie
laat stromen.
(Groepsleidster)
Kijk eens naar dit kind, deze kleine baby, dit wezentje, dat hier voor je zit in al zijn
kwetsbaarheid..., daar is het kind dat je ooit was, op dit moment, dit kind, dat altijd
nog bij je is….
(Commentaarstem)
Matthew doet de hypnosegroep. Hij visualiseert zichzelf als kind, om zich opnieuw te
verbinden met de kwaliteiten van dat kind, en die te integreren in zijn leven als
volwassene. De volwassene praat nu met dat kind, alsof ze tegenover elkaar zitten.
(Matthew)
Is er nog iets dat je wilt zeggen?
Ja. Altijd …. Altijd mag je tevoorschijn komen en dansen en spelen en zingen…, onze
band is nu sterk.
(Matthew)
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Ik ben echt boos, omdat ik met zoveel verwachtingen van anderen moest leven. Ik
ben boos dat ik in essentie niet mocht zijn wat ik als kind was. Dat moest ik
inleveren...en dat wil ik terug hebben.
(Turiya)
Onze biologie en onze ingesleten gewoontes zijn zo sterk, dat het voor ons heel
moeilijk is om naar binnen te keren. Dat is bijna onmogelijk. Weet je eigenlijk wel
hoe je bezig bent? Je komt thuis, zet de tv aan, neemt een biertje en dan is de avond
voorbij. Of je hebt ruzie met je vriend, en dan een vrijpartij, of anders krijg je een
paar kinderen, en dan is het leven voorbij. Wat heb je eigenlijk gedaan? Niets! Wat
er anders nog te doen is, dat is voor mij die vrijheid van binnen vinden, waar ik
gelukkig en tevreden ben, wat er ook om me heen gebeurt.
(Osho)
Zitten in stilte, dat is niet het leven vermijden. Zitten in stilte, dat is zoeken naar het
leven. Naar de bron van het leven.
(Commentaarstem)
Rajneesh gebruikt heel veel technieken om mensen meer open te krijgen. Hij heeft
zelfs een eigen team om de grappen uit te zoeken die hij in zijn toespraken gebruikt.
(Swami)
Kom maar op.
(Swami)
OK. Giusseppe is pasgetrouwd. De ochtend na de bruiloft komt hij beneden en
Giovanni vraagt: ‘Hé, Giuseppe, hoeveel keer vannacht?’ Giuseppe zegt: Aaah! Vijf
keer vannacht! Vijf keer!’
(Osho)
‘Acht keer?’, schreeuwt Giovanni. ‘Dat moet je me vertellen! Hoe speel je dat klaar?
Acht keer?‘ ‘Heel simpel’, antwoordt Giuseppe, terwijl hij zijn heupen naar voren en
naar achteren duwt, en telt: ‘een-e, twee-e, drie-e …’
(Ma)
Hij is gewoon een moderne goeroe, snap je, in feite een heel moderne vent.
(Siddharta)
De goeroe van de tachtiger jaren. Maar hij is zijn tijd vooruit. Ik zit graag bij zijn
voeten. Op een keer sprak hij over Verlichting. Hij zei dat hij het pad voorbereidt. Hij
kan het laten zien, ons even laten proeven wat hij ervaart, wat Verlichting is. Maar
het hangt van onszelf af wat we doen, weet je, we moeten zelf lopen.
(Matthew)
Ja, hallo, een gesprek voor Sydney, Australië. Voor Carol. C-a-r-o-l. Dat is het. Carol.
Hallo? Het nummer neemt niet op nu? Bedankt. Dus u laat de aanvraag vervallen?
Ja, bedankt.
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Het zou mooi geweest zijn om even contact te hebben. Ik voel me wat in de war, erg
troebel, net troebel water. Het is niet duidelijk wat er met me aan de hand is, vanuit
mijn verstand bekeken. Maar ik weet dat ik alles moet laten begaan, en maar kijken
wat ervan komt.
(Muziek, dansen)
(Turiya)
Onze Meester is op een bepaalde manier een Meester van het Sterven. Hij is niet
bang voor de dood. Het is de kunst om los te laten.
(Commentaarstem)
Een ashram-bezoeker stierf aan een hartstilstand. Zijn familie vroeg om een
feestelijke uitvaart in de stijl van Rajneesh. Ze wilden geen begrafenis.
(Turiya)
Wat Bhagwan ons heeft laten zien is dat we een feest van de dood kunnen maken. Je
kunt er energie van krijgen.
(Swami’s)
Govinda bolo hari gopala bolo.
(Aanwezigen)
Kom, laat het heilig vuur in je ontbranden. Wordt éen met die heilig vlam. O, o, o,
alla-ela.
Ommmmmmmm.
(Commentaarstem)
Elke dag komen er nieuwe discipelen bij. Rajneesh stelt dat er wereldwijd meer dan
2 miljoen zijn. Hoe betrokken iemand zich voelt is persoonlijk. Er zijn banden, maar
dat zijn geen teugels naar Rajneesh of naar zijn ashram.
(Matthew)
Ik voel een grote verandering in mezelf. Een hart dat zich van heel veel bevrijd voelt.
Alles wat ik hier heb meegemaakt hielp mee om me opnieuw in staat te stellen om
lief te hebben, om open te zijn. Ik voel me dichtbij de mensen die een rol in mijn
leven spelen. Ik stroom over van liefde.
(Udagama)
Soms lijken we bespottelijk, absurd. Wat we zoeken is een nieuwe realiteit.
(Turiya)
Ik ben niet Verlicht, absoluut niet, dat weet ik. Maar ik ben tevredener dan ik ooit in
mijn hele leven geweest ben. Dat kan ik wel zeggen.
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(Devageet)
Wij uitverkorenen? Lieve schat, ik ben een Jood, uitverkoren zijn is iets vreselijks!
(Matthew)
Ik had het zo benauwd toen ik mijn koffers hier naartoe pakte, dat ik moest
overgeven en het in mijn broek deed, dat soort dingen. Dat was toen ik bezig was
mijn koffers te pakken. Ik voel dat er hier een boel dingen zijn die ik onder ogen
moet zien.
(Carol)
Ik voel me eigenlijk erg positief over alles wat er nog komen gaat. Ik denk dat dit iets
was dat Matthew gewoon moest doen. Ik hoop dat hij alles ontdekt heeft wat er te
ontdekken viel. En dat hij in staat is het met ons te delen en van binnen gelukkiger is
met zichzelf. Met óns.
(Commentaarstem)
Vanaf het allereerste begin hebben mensen naar een antwoord gezocht. Altijd op
zoek naar iemand die schijnt te weten. De herinnering aan sommige van die mensen
leeft voort. Op de vraag hoe de toekomst over hem en zijn discipelen zal oordelen,
antwoordde Rajneesh lachend: ‘Wie kan de toekomst wat schelen? Wij zijn nú
gelukkig!’.

18

