E. Op weg naar transcendentie
Een homoseksuele sannyasin vertelt Osho dat hij het moeilijk vindt om zichzelf totaal in
vreugde te accepteren. Maar het woord perversiteit doet zeer, omdat hij zich met een man
gelukkig voelt. Hoe zit het precies met totaal geaccepteerd worden en niet veroordeeld
worden? Osho antwoordt:
Jongens en meisjes worden seksueel rijp als ze dertien of veertien zijn. Het zou natuurlijk zijn
om toe te staan dat ze op dat nieuwe gebied ervaringen opdoen. Natuurlijk moeten er
voorzorgsmaatregelen genomen worden zodat die jonge jongens en meisjes niet in
moeilijkheden komen - zeker de meisjes niet, die niet zwanger moeten worden op zo'n jonge
leeftijd.
In het verleden waren daar geen mogelijkheden toe, maar nu verkeren we in betere
omstandigheden. Volgens mij is de pil de grootste revolutie die in de geschiedenis heeft plaats
gevonden. (..) De maatschappij is erin geslaagd om de twee seksen onder dwang uit elkaar te
houden. En ik heb mezelf afgevraagd, toen ik aan de weet kwam dat tussen zestien en achttien
seksuele energie - want zo wekt het - op zijn toppunt is. Het heeft daarna nooit meer dezelfde
kracht.
Het sluiten van huwelijken is zo geregeld, dat jongens en meisjes eerst hun universitaire
opleiding afgerond moeten hebben - als ze vier-, vijf-, zesentwintig zijn. Het punt waarop hun
energie zijn piek heeft is dan al zes of acht jaar voorbij. Een neerwaartse beweging is al
ingezet. Het gaat om die neerwaartse beweging …. Ik verdenk de godsdiensten ervan dat ze
wilden dat die neerwaartse beweging er was, want met die afnemende kracht kun je geen
orgastische ervaring meer hebben.
1. Het ervaren van een orgasme, ontdekking van meditatie
Osho vervolgt:
Een orgastische ervaring is een vloedgolf. Je wordt er zo totaal door overspoeld, dat je
verdwijnt. En ik acht de orgastische ervaring hoog, omdat mijn weten is dat alle meditatie
eruit voortgekomen is. Alle spiritualiteit komt daar vandaan, want het laat je proeven van wat
'de hoogste heerlijkheid' is. Als je jonge mensen tot hun vijf- of zesentwintigste in dit opzicht
in de weg staat, zullen ze in de eerste plaats nooit een orgasme ervaren.
In de tweede plaats zal nooit de gedachte bij hen opkomen dat het mogelijk is dat er een
hoger bewustzijn bestaat, een fantastische ruimte binnen in henzelf; dat ze niet zijn wat ze in
de spiegel zien, dat ze heel veel meer zijn. In een orgastische ervaring worden ze praktisch
één met het geheel. Het is een eerste glimp - een venster gaat open en ze gaan zoeken naar
wegen om het venster verder open te zetten, om de open hemel in te vliegen.
Niemand heeft nagegaan hoe de mens meditatie ontdekte, hoe hij begon met te denken aan de
mogelijkheid van spirituele extase-ervaring. Voor mij ligt dat heel eenvoudig. Zodra jongens
en meisjes een orgastische ervaring hebben, hebben ze ook meteen geproefd wat spiritualiteit
is, het goddelijke, het heilige. En in de rest van hun leven is er niets dat zo'n hoogtepunt zal
zijn.
2. De tijd stopt......
Iemand komt tijdens een orgastische ervaring ook te weten dat het denken stopt, dat de tijd
stopt. Je komt tot stilstand - er is geen beweging. Zij die wijs genoeg waren probeerden op
een andere manier hoe ze af konden komen van hun gedachtestroom, van tijd en beweging,

om totaal stil te worden. En tot hun verrassing werkte het naar beide kanten; ze bereikten
dezelfde orgastische ervaring. Maar als die orgastische ervaring seksueel is, dan ben je
afhankelijk van iemand anders. Maar als die orgastische ervaring voortkomt uit meditatie,
bereik je je grootste waardigheid als individu - onafhankelijkheid.
3. Het tegengaan van een orgastische ervaring
Godsdiensten wilden niet dat deze orgastische ervaring mensen overkwam. En om dat te
verhinderen brachten ze het celibaat in de wereld. Vreselijk en heel listig - maar de
geestelijkheid is listig. Het ging hen alleen om hun eigen gewin. Als mensen individueel het
spirituele en het heilige gaan ervaren, dan is de Brahmaanse priester niet langer nodig; ook
de rabbijn is niet langer nodig, noch de Katholieke priester. Mensen hebben dan zo'n direct
en intiem contact met het universum dat er geen behoefte is aan een middelaar.
Om die ontwikkeling te verhinderen waren er twee mogelijkheden. In het verleden gebruikte
men het kinderhuwelijk: op zeven- of achtjarige leeftijd. Een zeven jaar oude jongen is
seksueel nog niet rijp en een meisje van die leeftijd ook niet. Maar omdat ze getrouwd zijn,
worden ze langzaam, langzaam, door familie en vrienden ingewijd: ze beginnen met elkaar te
spelen. Seks wordt voor hen een spelletje, op zijn hoogst een manier om kinderen voort te
brengen. Er komt geen tijd om iets te ervaren dat hen in een spirituele richting geduwd zou
kunnen hebben. Eeuwenlang is dit zo gegaan. Ze kregen te vroeg die last te dragen: en dat er
kinderen komen staat buiten een orgastische ervaring.
4. Een energie-verschijnsel
Seks moet dus op twee manieren begrepen worden. Aan de ene kant zet het de soort voort, iets
wat een biologisch verschijnsel is; aan de andere kant schept het een energie-ervaring,
waarvan geestelijkheid noch politiek graag zien dat mensen die hebben, want dat zou de
grootste revolutie ter wereld in gang zetten. Mensen hebben dan een direct contact met het
bestaan zelf - geen Heilige Schrift, geen priesters, geen middelaars. Dat soort mensen zijn de
parasieten van de mensheid.
Maar de tijden veranderden, er kwam meer en meer scholing; leerlingen bleven niet thuis
wonen maar in kostscholen, jongens bij jongens, meisjes bij meisjes. Dat droeg ook bij aan de
bestaande soorten perversiteit. Ik veroordeel het niet, ik leg jullie alleen maar uit wat er
gebeurde.
5. Spirituele groei
Als je geen interesse hebt in hogere mogelijkheden, is homoseksualiteit net zo goed als
heteroseksualiteit. Daar liggen geen problemen. Als het alleen een kwestie van seksuele
ontlading is, is er geen verschil tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Maar als je
geïnteresseerd bent in groei, dan kom je in moeilijkheden.
Waarom, gaat Osho door, zeg ik dat het een onderdeel vormt van spirituele groei? Onlangs
heb ik nog gezegd dat op het laatste moment, bij het zesde chakra - de ajna chakra - het moet
komen tot een geweldige ontmoeting tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Van binnen
bestaan jullie uit twee delen: man en vrouw. Als je de vrouw buiten niet kunt ontmoeten, is het
heel moeilijk om ruimte te maken voor de vrouw binnenin je. Als je niet van die ander buiten
je kunt houden, is het je onmogelijk een liefdevolle ruimte van binnen te scheppen. Een man is
niet alleen een man, hij is een combinatie van man-vrouw.

De man wordt geboren uit een man en een vrouw samen - hij heeft van elk vijftig procent en
zo is het ook met de vrouw. En de uiteindelijke innerlijke versmelting, het één worden, de
innerlijke alchemie, is alleen mogelijk als je in de buitenwereld geleerd hebt hoe dat gaat. Als
een man verliefd wordt op een vrouw leert hij iets. Als een man verliefd wordt op een man
leert hij niets. Als een vrouw verliefd wordt op een man leert ze ook iets - iets van het
onbekende, iets van het tegenovergestelde, iets over 'dat zo heel andere'. Mannen en vrouwen
die van elkaar houden, wil zeggen dat de rechter hemisfeer houdt van de linker hemisfeer.
Dus als je geïnteresseerd bent in spirituele groei, dan moet je groeien van homoseksualiteit
richting heteroseksualiteit. Als je niet geïnteresseerd bent in spirituele groei, dan is er niks
verkeerds. Je kunt blijven wat je bent - heteroseksueel of homoseksueel, dat is van hetzelfde
laken een pak. Ik denk dat ik wel duidelijk genoeg ben geweest. Als je niet in spirituele groei
geïnteresseerd bent, dan is er geen probleem. Ik ben niet tegen homoseksualiteit, ik ben
nergens op tegen. Het is jouw leven - jij moet beslissen, want wie ben ik? Ik verklaar gewoon
als feit dat uiteindelijk, binnen in je wezen, een ontmoeting zal plaatsvinden: wees voorbereid
op die ontmoeting. De fysieke liefde met de ander bereidt je op die ontmoeting voor.
6. Van 1 via 2 en 3 naar 4
Osho zegt daarom dat de hoofdweg tot transcendentie (fase 4) loopt van fase 1, via fase 2 en
fase 3.
Homoseksualiteit heeft een functie bij het opgroeiende kind. Ergens vanaf het eerste jaar tot
het zevende jaar heeft het kind een inslag tot masturbatie. Van zeven tot veertien is er een
homoseksuele inslag. Vanaf zijn veertiende jaar zou hij, als alles natuurlijk verloopt,
heteroseksueel moeten worden. En rond zijn twee-en-veertigste zal hij celibatair worden. En
dat celibaat zal een natuurlijk, spontaan optredend verschijnsel zijn, zonder onderdrukking
van seks.
Als je je in homokringen beweegt, dan veroordeel ik je niet. Ik zeg alleen, dat je dieper in je
gevoel moet gaan, meer moet mediteren, dan zul je zien dat heel langzaam je homoseksualiteit
overgaat in heteroseksualiteit. Als je liever masturbeert, dan heb ik liever dat je homoseksueel
wordt, dat is beter. Als je homoseksueel bent, dan zie ik liever dat je heteroseksueel wordt, dat
is beter. Als je heteroseksueel bent, dan zou ik willen dat je celibatair wordt, dat is beter.
Maar leef je leven, ik veroordeel niets.
Hoe meer je begrip krijgt van de fysieke man en vrouw, des te meer zul je begrijpen van de
innerlijke polariteit. En op een dag, bij het zesde centrum van je wezen - dat yoga de ajna
chakra noemt en dat ik gister 'superbewustzijn' noemde - dan zul je voelen dat je begrip van
de man en de vrouw je geweldig tot hulp zal zijn. Daar komen intuïtie en logica bij elkaar,
verbeelding en wilskracht, initiatief en ontvankelijkheid. Dan zul je het gemakkelijk hebben.
Je hebt in de buitenwereld geleerd hoe dat gaat - nu kun je die kennis gebruiken voor de
innerlijke alchemie. Als je geïnteresseerd bent in spirituele groei, ga dan richting
heteroseksualiteit. Als je daar niet in geïnteresseerd bent, geen probleem. Als je eraan voorbij
wilt gaan, als het je werkelijk om je innerlijk wezen te doen is, de innerlijke ruimte, dan zal
heteroseksualiteit je daarbij helpen.
Zoals ik al zei tegen jou: het eerste stadium betreft masturbatie, het tweede stadium is
homoseksueel, het derde stadium is heteroseksueel, het vierde stadium is aseksueel - dat is de
staat van Brahmacharya, het celibaat. En alleen als je het vierde stadium bereikt zul je in
staat zijn om tot je uiterste kern door te dringen, de innerlijke ruimte - anders niet.

Iemand die het alleen bij masturberen houdt blijft kinderlijk, iemand die homo is blijft in zijn
jeugd hangen, een hetero leeft zoals alle dieren leven. Al deze fases moeten afgesloten
worden. Blijf nergens in hangen. En ik ben niet aan het veroordelen, onthoud dat altijd; ik
veroordeel niets.

7. Ga niet zo onbewust om met seks ....
Seks is niet zomaar iets. Het maakt een van de meest substantiële dingen van je wezen uit. Je
moet er niet zo onbewust mee omgaan. Het is het fundament van wie je bent: je ontstaat uit
seks, je leven komt via seks, je geboorte komt via seks, je jeugd bestaat uit seks, je liefde
bestaat uit seks, maar ook je dood heeft met seks te maken. Je hele leven is een seksueel
gebeuren. Mensen moeten zich heel bewust zijn van wat ze met hun seksuele energie doen, er
goed naar kijken.
8. Maar toch: van 1 via 2 rechtstreeks naar 4
Het lijkt, gezien bovenstaande uitspraken, dat Osho zegt dat de aangewezen weg - wil je
spiritueel groeien - om tot transcendentie te komen, gaat via het achtereenvolgens doorlopen
van drie stadia. Maar hiervoor werd al duidelijk dat dit niet altijd zo is: het is alleen
makkelijker, omdat wie in de buitenwereld kennis heeft gemaakt met de polariteit manvrouw, makkelijker de ontmoeting van de innerlijke polariteit man-vrouw zal realiseren. Maar
dit is zeker geen absolute eis. Dat blijkt uit een toespraak waarin Osho zegt:
Echt, ik ben nergens op tegen. Als het voor jou goed voelt, dan is het jouw beslissing. Ik noem
het geen zonde en ik zeg niet dat homo's naar de hel gaan. Dat is allemaal nonsens. Maar als
je homoseksueel bent dan mis je iets, het gevoel van de ontmoeting tussen yin en yang, het
gevoel waar negatief en positief elkaar ontmoeten, waar nacht en dag samenkomen. Je mist
dan iets. Niet dat je naar de hel gaat, maar je mist een stukje hemel in je leven.
Osho gaat door met te zeggen dat je aan alle seksualiteit voorbij moet gaan. Een mens hoort
seks te transcenderen, onverschillig welk soort seks het is. Wie niet voorbijgaat aan zijn
biologie zal nooit zijn ziel leren kennen.
Denk erom, als het moment komt dat je van binnen aseksueel wordt en Brahmacharya dan
wel moet ontstaan, de meest zuivere vorm van celibaat, dan is het beter om het natuurlijke
pad te bewandelen. Zoals ik het zie, is het voor een hetero makkelijker om aan seks voorbij te
gaan, dan voor een homo. Want er mist een sport van de ladder, het kost veel inspanning voor
een homo, inspanning die niet nodig hoeft te zijn.
En zit ook niet over Verlichting in, want ik ken minstens één homo die Verlicht werd Socrates; hij was homo. En er bestaan ook verdenkingen tegen Jezus. Ik kan het niet bewijzen,
het zijn alleen maar verdenkingen - want hij had altijd jongens om zich heen. Die twaalf
apostelen, …. wie weet? Maar als hij homo was dan is er niets mis mee. Socrates was zeer
zeker een homo. Net als Plato, net als Aristoteles. Grieken zijn fantastische mensen! (..)
Grieken zijn al eeuwenlang homo. Al hun beroemde mensen waren homo. Je hoeft je dus geen
zorgen te maken - je kunt je beroepen op een geweldig stuk geschiedenis! Walt Whitman was
homo - een van de grootste dichters aller tijden. (..)

