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27 mei 1986 in Punte Del Este, Uruguay.
Vraag 2
GELIEFDE OSHO,
SOMS ZEGGEN MENSEN DAT ZIJ IN MIJN GEZICHT DAT VAN EEN HEEL OUDE, HARDE HEKS
ZIEN. EN IK HEB BINNEN IN MIJ EEN DIEP BEGRAVEN WRAAKZUCHTIGE, KOUDE WOEDE
TEGEN ALLE MANNEN DIE OOIT VROUWEN GEDWONGEN, VERKRACHT, GEDOOD OF
GEPIJNIGD HEBBEN. DIT VOELT ALS IETS DAT IK AL LEVENS IN MIJ DRAAG, EN DE REALISATIE
ERVAN IS ERG PIJNLIJK. IS HET EEN ONBEKEND DEEL VAN MIJZELF, EEN GEMENE
PERSOONLIJKHEID IN DE KAST? ALS DIT ZO IS, HELP ME DAN ALSTUBLIEFT DEZE OUDE HEKS
TE ONTHULLEN EN TOT VRIEND TE MAKEN.
Het eerste waarover duidelijkheid moet bestaan is dat het de Christenen waren die het
woord ‘heks’ veroordeelden, anders was het een van de meest gerespecteerde woorden,
evenzo gerespecteerd als ‘mysticus’—een wijze man. Het betekende eenvoudig een wijze
vrouw, de parallel van een wijze man.
Maar in de Middeleeuwen werd het Christendom geconfronteerd met een gevaar. Er waren
duizenden vrouwen die veel wijzer waren dan de bisschoppen, kardinalen en de paus. Zij
kenden de kunst van het transformeren van mensenlevens.
Hun hele filosofie was gebaseerd op liefde en het transformeren van seksuele energie – en
een vrouw kan dat makkelijker doen dan een man. Per slot van rekening is zij een moeder en
zal altijd een moeder zijn. Zelfs een kleine baby heeft de kwaliteit van moederlijkheid.
De kwaliteit van moederlijkheid is niet iets wat leeftijd gebonden is, het is deel van het
vrouw zijn. En de transformatie heeft een liefdevolle atmosfeer nodig, een heel moederlijke
overdracht van energieën. Voor het Christendom was het een concurrent. Het Christendom
had niets te bieden in vergelijk hiermee – maar het Christendom had de macht.
Het was tot dan toe een mannenwereld; en zij besloten alle heksen te vernietigen. Maar hoe
hen te vernietigen? Het was niet een zaak van het doden van een vrouw maar van duizenden
vrouwen. Dus werd er een speciale gerechtelijke commissie van onderzoek ingesteld, om uit
te vinden wie een heks was.
Elke vrouw waarvan Christenen zeiden dat ze invloed op mensen had en die door mensen
werd gerespecteerd werd gepakt en gemarteld – en wel zo erg dat ze moest bekennen. Ze
stopten niet met martelen totdat ze bekende dat ze een heks was. En volgens de Christelijke
mind, de Christelijke theologie werd de betekenis van heks veranderd: een heks is iemand
die een seksuele relatie heeft met de duivel.
Je hoort nu nooit meer van enige duivel die een seksuele relatie heeft met een vrouw. Of de
duivel is een christelijke monnik geworden, een celibatair, of … wat is er met de duivel
gebeurd? Wie was het die seksuele relaties had met duizenden vrouwen? En deze vrouwen
waren meestal oudere vrouwen. Het lijkt niet erg redelijk. Wanneer er jonge en mooie
vrouwen beschikbaar waren, waarom zou de duivel naar de oude, erg oude vrouwen gaan?
Maar om een heks te worden, was een lange training nodig, een lange discipline, een lange
ervaring. Dus tegen de tijd dat een vrouw een heks was – een wijze vrouw – was ze oud. Ze
had alles opgeofferd om die wijsheid te bereiken, die alchemie.

Ze dwongen deze arme oude vrouwen tot het zeggen dat ze seksuele gemeenschap met de
duivel hadden. Velen van hen probeerden tot het uiterste … maar de marteling was te
hevig.
Toen mijn rug er slecht aan toe was, begonnen Devaraj en andere sannyasins die in
lichamelijk werk getraind zijn, met tractie op mij, en ik informeerde: “Wat is tractie? Hoe
werd het uitgevonden?” Zij hadden geen idee. Het werd in de Middeleeuwen uitgevonden
door Christenen die de heksen martelden – hun lichamen werden van beide kanten
uitgerekt en steeds maar verder door gerekt totdat het ondraaglijk werd. Velen werden
bewusteloos; velen stierven op de tractie machine. Maar het werd terloops uitgevonden dat
veel oudere vrouwen die de tractie kregen rugproblemen hadden gehad; wanneer ze eruit
kwamen was het rugprobleem verdwenen. Dus nu gebruiken de Christenen het niet meer,
maar dokters doen het. Nu is het een deel van de medische wereld.
Ze martelden deze vrouwen op veel lelijke manieren, enkel om een ding: zij moesten
bekennen. De vrouwen gingen door met proberen te zeggen dat ze niets met de duivel te
maken hadden, dat er niets te bekennen viel. Maar niemand luisterde naar hen, ze gingen
gewoon door met martelen. Er komt een punt dat het beter voelt te bekennen dan onnodig
iedere dag dezelfde kwelling te lijden . En het zou het hele leven doorgegaan zijn. Eens
bekende een vrouw dat ze een heks was en in een seksuele relatie met de duivel was, haar
marteling werd gestopt en ze werd voor de rechtbank gebracht – een speciale rechtbank
gemaakt door de paus – en voor de rechtbank moest ze nu bekennen. En als ze eenmaal
voor de rechtbank bekend had, was de rechtbank in staat haar te straffen – want het is in de
ogen van het Christendom de grootste misdaad.
In feite, zelfs als de vrouw een seksuele relatie met de duivel had, gaat het niemand anders
wat aan – en het is geen misdaad, want ze doet niemand kwaad. En de duivel heeft nooit bij
enig politie bureau geklaagd, ‘Die vrouw is gevaarlijk.’ Met welk gezag bracht het
Christendom deze vrouwen op de brandstapel?
De enige straf was levend verbrand te worden zodat geen andere vrouw nog een heks
durfde te zijn. Zij vernietigden duizenden vrouwen en verwijderde zo een erg belangrijk deel
van de mensheid. En de wijsheid die deze vrouwen bezaten – hun boeken, hun methoden,
hun technieken van het transformeren van de mens, transformeren van de menselijke
energie….
Dus het eerste wat begrepen moet worden is: denk niet dat heks een kwalijk woord is. Het is
achtenswaardiger dan ‘paus’ – want ik denk niet dat een paus een man is die je wijs kunt
noemen. Ze zijn slechts papagaaien en niets anders. Het is mogelijk dat het verband houdt
met je vorige leven en de wond is zo diep geweest dat er nog herinneringen in je
onderbewuste doorgaan je eraan te herinneren. En dat creëert de haat voor mannen, want
wat je aangedaan is gebeurde door mannen.
Dus het is een eenvoudige associatie, maar die associatie moet je laten vallen. Het werd niet
door mannen gedaan, het werd gedaan door Christenen. En Christenen hebben zoveel
misdaden gepleegd, en gaan door dat te doen. Het is ongelooflijk.
Net nu is er in de Verenigde Staten een zaak in de rechtbank tegen de Katholieke kerk,want
zij kunnen geen belastingvrijstelling hebben als zij, op een of andere manier, proberen deel
te nemen aan de politiek. En zij zijn op elke manier bij de politiek betrokken. Zij hebben hun
lobbyisten in de senaat, in het congres. Zelfs de president, Ronald Reagan, is een
fundamentalistische Christen, dus zij zullen hem zeker wel beïnvloeden, want dat is een
fanatieke sectie van het Christendom.

De magistraat was overtuigd door al het bewijs dat door een kleine groep bevrijde mensen -bevrijd van het Christendom -- was getoond, dat die mensen lobbyen en de wet
beïnvloeden, het gouvernement beïnvloeden en dat hun vrijstelling van belasting
ingetrokken zou moeten worden.
De magistraat zei hen dat ze honderdduizend dollar per dag boete zouden krijgen, zolang als
er geen antwoord kwam. Maar dit is zoals de wereld is: na zeven dagen veranderde de
magistraat zijn uitspraak: “Zij zullen geen boete krijgen, ze kunnen eenvoudig antwoorden.”
Welnu, dat is opnieuw bewijs dat dwang van hogere regionen hem dwingt… dat dit te veel is
in een Christelijk land. Dat is wat Ronald Reagan denkt – dat Amerika een Christelijk land is
en de Christelijke waarden gerespecteerd moeten worden, en dit zou een veroordeling zijn
van de hele Christelijke kerk. Dus geen boete, ze kunnen eenvoudig antwoorden of het waar
is of niet. Maar het is nu bekend, het kan nu niet veel langer zo doorgaan. Ze zullen het feit
moeten accepteren.
Onze commune werd vernietigd door de Christenen die zich achter de politici verscholen. Zij
hebben geld, zij hebben stemmen, dus elke politicus is kwetsbaar voor hun invloed.
En zij doen overal op de wereld lelijke dingen. Ronald Reagan gaf een grote hoeveelheid
oorlogsmateriaal aan Saoedi Arabië, wat het congres afwees omdat het vreemd was – aan
de ene kant geef je materiaal aan Israel, en aan de ander kant geef je oorlogsmateriaal aan
de Mohammedaanse landen. Aan beide zijden wordt je oorlogsmateriaal gebruikt, dus heb
je een goede markt gevonden. Mensen zullen gedood worden en je ouderwets
oorlogsmaterieel – wat van geen enkel nut meer is – kun je verkopen. Wat moet je anders
met dat oorlogsmateriaal? Iedere dag komen er nieuwe dingen, en wat er was is nu
gedateerd.
Maar het aan beide zijden verkopen is eenvoudig absurd. Als je wenst dat Israel gered
wordt, dan moet je geen materieel aan de Mohammedaanse landen verkopen. Maar daar
gaat het niet om. Wie maalt er om Israel en wie om de Mohammedaanse landen? De
werkelijke zorg is hoeveel dingen je kunt verkopen. President Ronald Reagan sprak het veto;
hij gaat nog steeds verkopen.
De Verenigde staten hebben een verdrag met de Europese landen, NATO. Ronald Reagan
heeft voorgesteld om chemische wapens te produceren, wat het lelijkste is wat je kunt doen.
Slechts vijf van de zestien landen hebben tegen gestemd, maar dat maakt niet uit want de
meerderheid is voor. En alle grote landen – Engeland, Frankrijk, Duitsland – zijn voor.
Als er chemische wapens in de oorlog gebruikt worden, is het gevaarlijker en lelijker – meer
onmenselijk. Bijvoorbeeld, er wordt geen bom gegooid, maar chemische gas zal vrijgelaten
worden in de stad en wie dat gas inademt zal onmiddellijk sterven.
Er zijn gassen die alleen je gebeente zullen doen smelten; je zult leven, maar al je beenderen
zullen smelten. Dus zul je enkel een zak worden zonder gebeente. Wat voor soort leven zal
die mens hebben als al zijn beenderen weg zijn? Hij kan niet lopen, hij kan niet zitten; hij kan
alleen liggen.
En ze gaan door met praten over waarheid, praten over God … en zeggen leugens.
Dokters uit het Westen zijn nu naar Kiev gegaan en hebben uitgevonden dat Sovjet Rusland
de juiste informatie heeft gegeven over de ramp in hun kerncentrale. Slechts twee personen
stierven, en Amerika slaagde erin de hele wereld met hun nieuws media te beïnvloeden dat
tweeduizend mensen zouden zijn gestorven. Er is een grens aan overdrijving – twee mensen
werden tweeduizend! En nu zijn Westerse experts daarheen gegaan en zij hebben bevestigd
dat er enkel twee mensen omgekomen zijn. Vier mensen stierven later, dus in het geheel zijn
er zes mensen omgekomen.

En dit zijn religieuze mensen die op allerlei manieren de wereld willen bedriegen, de
menselijke mind bedriegen en met lelijke leugens verontreinigen. Dus wees niet tegen
mannen als zodanig, enkel tegen Christelijke wreedheid zijn is genoeg.
En wees niet bang dat er iets niet goed met je is. Het moet een herinnering zijn. Je kunt door
hypnose gaan zodat je beter gaat herinneren. Dat zal op beide manieren helpen: je zult niet
meer voelen dat je zulke slechte, lelijke ideeën hebt, en ten tweede zal het je helpen een
duidelijk onderscheid te maken tussen mannen en Christenen.
Nu zijn alle Europese landen Christelijk en zij zijn bereid voor een chemische oorlog. En ze
zullen doorgaan met lezen, ”Bemin je vijanden, bemin je buurman,” en ze zullen doorgaan in
hun kerken te bidden… en ze zullen een chemische dood voor miljoenen mensen
voorbereiden. En het initiatief is van een Christelijke fundamentalist.
Ronald Reagan werd opgevoed in een Christelijke fundamentalistische school, en is
sindsdien niet meer verder gegroeid. Hij is nog steeds achterlijk.
Je kunt de Christelijke mind zien: Amerikanen werden gevraagd: “Als je jouw hersenen zou
willen veranderen, met wie zou je ze dan willen ruilen.” God kwam als laatste. Niemand
interesseert zich voor God; dat kon je op die manier zien.
Als je het iemand direct vraagt, dan zal hij ervoor vechten dat God het opperste wezen is.
Maar op een indirecte manier werden ze gepakt. Ronald Reagan ligt voor op God, voor op
Jezus Christus. Jezus Christus en God – zij zijn enkel ficties, zelfs in de Christelijke mind.
Anders zou bij de stemming God als eerste gekomen zijn – hij zou zelfs geen tweede kunnen
zijn – en Jezus zou tweede geworden zijn. En er zijn honderden mooie mensen in de wereld:
Ronald Reagan kan er echt niet bij horen.
Maar gedurende tweeduizend jaar heeft het christendom mensen gedood in de naam van
religie, in de naam van God, in de naam van Christus, in de naam van de natie – dus is het
perfect goed om hen te veroordelen. Maar niet elke man is een Christen. Christen zijn is een
degradatie; het is onmenselijk worden.
Maar het zal goed zijn door een hypnose proces te gaan en meer duidelijk te krijgen.
Misschien kun je herinneren wat de technieken van de heksen waren – hoe zij
functioneerden, op wat voor wijze zij andere mensen veranderden – want als zij geen gevaar
voor het Christendom vormden, zou het Christendom hen niet gedood hebben.
Ht was een echt gevaar, want het Christendom heeft vergeleken hiermee niets te bieden.

