G. De komst van Aids
Aids, een onbekende en toen moeilijk te behandelen ziekte, raakte vanaf 1980 langzamerhand
bekend en zou miljoenen dodelijke slachtoffers gaan maken. In die tijd bloeide Osho's grote
commune Rajneeshpuram, in Oregon, USA. Osho begreep onmiddellijk het grote gevaar dat
zijn sannyasins bedreigde. Immers, hun vrije seksualiteit moest nu rigoureus een halt worden
toegeroepen. Een fysieke hindernis moest worden opgeworpen, wilden sannyasins er in één
keer ten diepste van doordrongen worden welk dodelijk gevaar op de loer lag.
1. Heilige verontwaardiging
Osho begint in 1985, na een periode van stilte, waarin hij niet voor publiek sprak, weer met
spreken in het openbaar. Hij houdt in de periode 1985 tot zijn dood in 1990 toespraken waarin
hij scherper nog dan daarvoor de georganiseerde wereldgodsdiensten verantwoordelijk stelt
voor het feit dat de natuurlijke menselijke seksuele energie zo ontregeld, zo geperverteerd is
geraakt. Hij spreekt met een soort 'heilige verontwaardiging', die doet denken aan het al in de
introductie van dit artikel gememoreerde Bijbelverhaal, waarin verteld wordt hoe Jezus de
veehandelaren en de geldwisselaars uit de tempel in Jeruzalem verjoeg.
Osho legt als het ware een verbale zweep over degenen die al sinds eeuwen het natuurlijk
functioneren van de mens verstoord hebben, wat tot grote ontsporingen geleid heeft. Die
zweep geldt voor zowel de geestelijkheid van alle godsdiensten als voor alle politici. Volgens
Osho is prediking van het celibaat de oorzaak van een veel breder probleem: de uitgesproken
negatieve houding van met name het Christendom - en daarmee van de hele Westerse cultuur
door de eeuwen heen - ten aanzien van lichamelijkheid, genieten van het leven en van seks.
Het is deze houding die leidde tot segregatie van mannen en vrouwen in elke samenleving, op
allerlei onderdelen.
2. 'De maffia van de ziel'
Osho - die priesters en politici dus typeert als 'de maffia van de ziel' - wijst het verbond tussen
geestelijkheid en politiek aan als de instantie die de oorzaak is van het ontstaan van zaken als
homoseksualiteit, pedofilie, pornografie, bestialiteit etc. Osho stelt dat 'afwijkingen van de
hoofdstroom' ontstonden vanaf het moment dat met name de georganiseerde godsdiensten
maatschappelijk overheersend werden. Zij legden mensen een bepaalde levenswijze op,
zonder een enkel begrip van de menselijke natuur, zonder ook maar het geringste
psychologisch inzicht. Opnieuw dringt zich de reeds eerder gemaakte vergelijking met het
optreden van Jezus op. Hij vergeleek in 'heilige toorn' de mannen van de wet van toen, de
Farizeeërs, met 'witgepleisterde graven' en 'adderengebroed', een typering die minstens zo
krachtig is als Osho's 'maffia van de ziel'.
Dat verheerlijken en opleggen van een bepaalde levenswijze gaat maar door, aldus Osho, tot
op de huidige dag. Georganiseerde godsdiensten zijn volgens hem de grootste ramp die de
mensheid heeft kunnen treffen, een weg die naar planetaire suïcide leidt. Het heeft
onnatuurlijke instituten in het leven geroepen, het celibaat aan de ene kant, het huwelijk aan
de andere kant. Zij hebben het huwelijk als het hoogste goed geprezen, zoals ze zeggen
'gemaakt in de hemel', aldus Osho, maar kijk naar getrouwde mensen en het aantal
echtscheidingen: ze leven in de hel. De situatie is werkelijk erg: als je iets tegen het huwelijk
inbrengt, erger je zelfs de mensen die in die hel leven. Ze weigeren je openlijk gelijk te geven.
Het antropomorfe begrip 'God', aldus Osho, is de belangrijkste oorzaak van alle perversiteiten.
Als je perversiteiten wilt uitbannen, moet je eerst die God doodverklaren. Alleen met de dood

van God zullen ook de georganiseerde (monotheïstische) godsdiensten verdwijnen en komt er
een tijd dat de mens in vrijheid zal leven, in overeenstemming met zijn natuur.
3. De medische wereld
Osho zegt dat hij de eerste ter wereld was die de mens op het gevaar van Aids wees en het
openbaar maakte. De maatschappij, de politici, allemaal hielden ze het verborgen. Ook de
medische wetenschap, die zijn best doet om via nieuwe medicijnen tot een behandelwijze van
Aids te komen, erkent niet dat het celibaat de grondoorzaak is van het verschijnsel
homoseksualiteit en in het kielzog daarvan van Aids.
De medische wetenschap zelf is ook geconditioneerd: hoelang niet verbonden doctoren aan
masturbatie het ontstaan van allerlei ziekten, die van menig opgroeiend kind het plezier aan
masturbatie als seksuele uitlaatklep vergald heeft. Eeuwenlang leefden kinderen daarom in angst,
terwijl duidelijk is dat masturbatie niet iets is dat zich laat stoppen. En zeker nu de
anticonceptiepil beschikbaar is, waarom zou je seks tussen opgroeiende kinderen niet toestaan?
En wat is dat voor onzin om te eisen dat een meisje maagd blijft tot haar huwelijk? Laat jongens
en meisjes volop experimenteren in hun puberteit, aldus Osho. Het is een grote zegen dat 'de pil'
werd uitgevonden. En wees ook niet zo categorisch tegen drugs, zoals marihuana.
4. Het ontstaan van Aids
Osho wijt het ontstaan van Aids aan homoseksualiteit, op zijn beurt voortkomend uit een
eeuwenlange conditionering, die te maken heeft met de maatschappelijke anti-seksuele houding
en het godsdienstig celibaat. In verschillende landen bestaan of komen wetten die
homoseksualiteit strafbaar stellen. Maar homoseksualiteit is niet de echte wortel, dat is het
celibaat. Maar niemand durft seksuele onthouding te veroordelen, niemand wil dat religies zich
tegen je keren. Maar religies die het celibaat propageren zouden uitgebannen moeten worden,
zegt Osho.
5. Een perversie
Osho blijft homoseksualiteit een perversie noemen. Het gaat tegen de natuur in. De natuur wil
produceren, dat gaat niet bij homoseksualiteit. Dat leidt op een bepaald punt tot ziekten als
Aids, een verlies van weerstand tegen infecties.
Mijn eigen verklaring is' zegt Osho, dat als twee mannen de liefde bedrijven, dan betekent dat
dat twee dezelfde soorten energie zich met elkaar mengen en geen spanning hebben. En een
bepaalde spanning is nodig voor het leven. Langzaam, langzaam verliezen ze alle spanning
die nodig is in het leven, en dan is de dood een noodzakelijk gevolg. Dat is wat Aids is.
Osho vervolgt:
Lesbiennes zijn nog vrij van Aids.... maar laat dat hen niet blij maken. Het is beter, gelet op
wat homo's gebeurde, dat zij hun lesbisch zijn stoppen. Het kan nog een aantal jaren duren
voordat lesbianisme haar eigen ziekte oproept - maar die ziekte zal erger zijn dan Aids, want
twee negatieve energieën die zich mengen kunnen niet anders dan een veel dodelijker ziekte
laten ontstaan dan dat twee positieve energieën zich mengen. Negatieve energie hoort bij
dood, positieve energie hoort bij leven. Een man en een vrouw die de liefde bedrijven brengen
balans tussen negatief en positief, tussen leven en dood, zodat de tegenstelling tussen leven en
dood oplost en complementair wordt. Het is gezond.
6. Op naar Rome
Je voelt je gekwetst door mijn woorden? Osho antwoordt sarcastisch: Als je je gekwetst voelt,
koop dan een kaartje naar Rome. Ga dan zo hard als je kunt tekeer tegen de paus. 'Jij bent

niet de vertegenwoordiger van God op aarde. Je bent de vertegenwoordiger van de homo's, in
het bijzonder van hen die het punt bereikten waarop Aids ontstond. De naam van het Vaticaan
zou veranderd moeten worden: 'Aidskamp' lijkt een prima naam. En ik zou niet willen dat de
paus afgezet werd. Hij moet oppertoezicht houder worden van het Aidskamp.
7. Het Hiv-virus en Osho's maatregelen
Osho was de eerste (zonder dat dit door de wetenschap erkend werd) die zich realiseerde dat
twee derde van de mensheid zou kunnen sterven aan Aids, en dat vergaande maatregelen
nodig waren. Hij begreep dat het ontstaan van het Aidsvirus een dodelijke bedreiging vormde,
in de eerste plaats voor zijn sannyasins. Zijn communes, Rajneeshpuram voorop, hadden
immers een onbevooroordeelde houding tegenover seks, ook tegenover homoseksualiteit.
Seksuele aantrekkingskracht tussen individuen werd gemakkelijk - met wederzijdse instemming
- fysiek tot expressie gebracht.
Osho vaardigde dan ook uiterst strenge voorschriften uit voor onderling seksueel verkeer, met
o.a. een verbod op zoenen, strikt condoomgebruik en gebruik van plastic handschoenen.
Overdracht van het virus kon op vele manieren gebeuren, zoals via zweet en via moedermelk,
volgens Osho. Deze hygiënische maatregelen, die de buitenwereld in die tijd onnodig en ook
lachwekkend voorkwamen, hebben er echter voor gezorgd dat het aantal Hiv-besmettingen in
de sannyaswereld zeer laag bleef. Had Osho het treffen van deze verstrekkende maatregelen
ter bescherming van zijn sannyasins niet uiterst sterk benadrukt, dan zouden heel veel
sannyasins ongetwijfeld een Hiv-besmetting hebben opgelopen.
Ook werd een Aidstest verplicht voor wonen in communes en deelname aan groepsactiviteiten.
Toen hij hoorde dat in bepaalde groepen in Nederland toch Aidspatiënten 'uit compassie' werden
toegelaten, was zijn reactie:
Mensen, ook al zijn ze intelligent, kunnen zich erg onintelligent gedragen. Een van mijn
sannyasin-therapeuten, Veeresh, laat mensen met Aids toe in zijn groepen. Zojuist heb ik
vernomen dat hij tegen zijn mensen zegt: 'Shree Rajneesh leert compassie, dus wees allemaal
vol mededogen richting deze kerel. Omhels hem, kus hem, hou van hem.' Nou, dit is een
geweldige interpretatie van compassie! Hij zou die Aidspatiënt verteld moeten hebben: 'Shree
Rajneesh leert compassie. Nu hoor jij het mededogen te hebben om geen andere mensen aan
te raken. Vertel ze dat je Aids hebt en dat je die ziekte niet wilt verspreiden. Maar in plaats
van hem dat te vertellen, vertelt Veeresh de andere groepsdeelnemers hem een omhelzing te
geven, en dat doen ze. Die man zou de hele groep met Aids kunnen besmetten. Maar omdat hij
daar gerespecteerd wordt zal hij zich natuurlijk geweldig voelen.
8. Segregatie van Aidspatiënten
Osho voorspelt dat Aids zich als een bosbrand over de wereld zal verspreiden. Hij zal geen
mensen met Aids in Rajneeshpuram toelaten. Iedereen moet een Aidstest laten doen. Mensen
met Aids zouden apart gezet moeten worden in eigen woongemeenschappen, op afgelegen
plekken, met een eigen economie, waar ook dokters en verpleegkundigen aanwezig zijn,
besmet met Aids. Osho zegt dit uit compassie, want volgens hem zal alleen op die manier de
mensheid te redden zijn.
In Texas, aldus Osho, bestaat een wet tegen homoseksualiteit die mensen jarenlange
gevangenisstraf kunnen opleveren. Nee, zegt hij, het is beter te voorkomen dat ze na vrijlating
allerlei gevaarlijke virussen verspreiden. Wijs hun aparte locaties toe. Er zijn woestijnen,
onbewoonde eilanden. Verdeel de wereld in hetero en homo, zonder onderlinge
communicatie. Alleen zo is de verspreiding van Aids in te dammen.

En Osho vervolgt met te stellen dat hij niet alleen de vraagsteller antwoordt, maar zich richt
tot de hele wereld. Het is de plicht van homo's te verklaren dat zij als homo hun eigen
communes willen. Zo niet, dan komt Osho's voorspelling dichterbij dat twee derde van de
mensheid aan Aids zal sterven. Hoeveel homo's er zijn, hoeveel Aidspatiënten is onbekend.
Alleen rijke landen hebben statistieken, arme landen niet. En weinigen zullen toegeven dat ze
homo zijn. Je kunt verhinderen dat politici kernwapens gebruiken, maar wat met Aids te
doen?
9. Ondergronds
Het woord homo is besmet geworden, homo's gaan ondergronds. Eerder hadden ze hun eigen
restaurants, clubs, etc. De namen daarvan zijn veranderd, allerlei invloedrijke mensen zijn zelf
homo: leraren, directieleden, professoren, priesters en politici, ze hebben allemaal macht en
toegang tot mooie jongens. Als ik de keus zou hebben, aldus Osho, zou ik mensen liever gif
geven dan zo'n lelijke ziekte als Aids. Hier in Rajneeshpuram gaan we een instituut creëren,
zo kondigt hij aan, om Aidstest certificaten te controleren, of ze authentiek zijn en niet
vervalst. Osho wil dat zijn mensen niet alleen tegen kernbommen beschermd worden, maar
ook tegen van binnen komende oorzaken, zoals Aids.
Osho stond overigens met zijn opmerkingen over fysieke segregatie van Aidspatienten niet
alleen. In verschillende landen, zoals bv. in Cuba en Zweden, klonken ook stemmen die
bepleitten dat het noodzakelijk was om Aidspatienten op die manier te isoleren.
10. Totaal opgaan in geperverteerd-zijn.
Osho wil dat een homo zijn homoseksualiteit totaal accepteert, zoals blijkt uit de
desbetreffende passages, eerder in dit artikel beschreven. Zoals ook al eerder werd gezegd,
legt Osho herhaaldelijk uit dat hij het woord 'perversiteit' in neutrale zin gebruikt, als
'afwijkend van de hoofdstroom', die in de natuur op procreatie gericht is. Tegen die
achtergrond moeten zijn volgende opmerkingen geplaatst worden:
En je vraagt: Sedert ik met een man ben van wie ik hou en die ik vertrouw, heb ik stilte en
vreugde gevoeld.
Dat is goed, zegt Osho, ga naar een homo-commune, voel je blij en voel stilte. Je zegt: 'Het is
moeilijk om me totaal vol van vreugde te voelen'. Waarom zou je dat niet accepteren? Als je
het zaad gezaaid hebt, moet je ook de bloemen accepteren. Als je je homoseksualiteit
vreugdevol accepteert, en je voelt je gelukkig met mannen, hen vertrouwt en aardig vindt, dan
is er niets om je ergens schuldig over te voelen. (...).
Osho gaat door met te zeggen dat de vraagsteller wellicht nog maar twee jaar te leven heeft.
Maar je voelt je niet totaal vol vreugde - voel je dan totaal veroordeeld. Ik verkondig totaalzijn in alles - wat het ook is. Voel je dus totaal veroordeeld, totaal aangetast. Voel je totaal
geperverteerd en beleef dat met alle geperverteerden.
11. Het alternatief: mediteer!
Osho wijst nog eens op het alternatief, dat eerder al ter sprake kwam:
Of verander jezelf. Ik weet dat dit moeilijk is, Als je eenmaal gewend bent aan een bepaalde
vorm van seksueel gedrag dan is het erg moeilijk om dat gedrag te veranderen. Tien of twaalf
jaar is genoeg om het tot een tweede natuur te maken, tenzij je moedig genoeg bent, jezelf
kunt disciplineren en die perversiteit achter je kunt laten, je natuurlijk gaan gedragen. Dat is
mogelijk, maar je hebt er moed voor nodig. (...).

'Trouwens, het zal je verrassen dat de woorden medicijn en meditatie beide van dezelfde
wortel stammen, met de betekenis 'dat wat gezondheid brengt'. Medicijn is de fysieke kant,
meditatie is de spirituele kant. De spirituele kant werkt zeer zeker hoger, sterker.
Osho spoort dus zijn homoseksuele sannyasins aan om - via meditatie - het heteroseksuele
pad diepgaander te onderzoeken en serieus werk te maken van een meditatieve
levenshouding. Meditatie is geen bezigheid om eens een uurtje te gaan zitten, zegt hij
regelmatig, maar het is een bezigheid die 24 uur aaneen aan de orde moet zijn. Het is niet een
vrijblijvende zaak. Mediteer meer, zodat de mogelijkheid zich kan voordoen dat Verlichting
zich manifesteert. De weg naar Verlichting is nu eenmaal het gemakkelijkst te bewandelen via
heteroseksualiteit, zoals eerder in dit artikel beschreven. Maar het gaat uiteindelijk om het
voorbijgaan aan alle seks, om overstijging, transcendentie van seks, of die nu vanuit
homoseksualiteit of vanuit heteroseksualiteit tot stand komt.

