APPENDIX

Inleiding
1. Seks en liefde
1.1. Transformatie van energie.
1.2. Onbeperkte seks?
1.3. Wat is seks? Wat is liefde?
1.4. Gebrek aan liefde.
1.5. Het werkelijke celibaat.
2. Echt volwassen worden
begint bij de seksuele opvoeding van kinderen
2.1. Seksualiteit en intelligentie.
2.2. Dit is waar meditatie in zicht komt.
2.3. Een gids die thuis gekomen is.
3. Seksuele energie en meditatie:
een heilige ervaring
3.1. Een speciale plek.
3.2. Het missionarisstandje: De slechtste positie ter wereld.
3.3. Het vallei-orgasme.
3.4. Het observeren gaat door.
3.5. Het samengaan van meditatie en seksuele energie.
3.6. Maak Tantra aan iedereen bekend.
4. Meditatie via masturbatie
4.1. Kinderen en masturbatie.
4.2. Leer kinderen omgaan met hun seksuele energie.
4.3. Liefde en meditatie.
4.4. Masturbatie als hulpmiddel bij meditatie.
4.5. Plastic poppen van vrouwen, of van mannen voor homo's.
4.6. Het tegengaan van masturbatie.
4.7. Meditatie en masturbatie.
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In de literatuuropgave 'Geselecteerde toespraken' aan het slot van voorgaand artikel 'Osho
over heteroseksualiteit, homoseksualiteit en transcendentie van beide' wordt het boek 'The
Last Testament' genoemd, deel 1. Na publikatie van dit artikel werd duidelijk dat ook
beschikbaar zijn de delen 2 t/m 6 van The Last Testament, zij het niet in boekvorm, maar in
digitale vorm. Zie daarvoor de collectie Osho All Books. Het betreft de complete reeks
interviews die Osho aan de Wereldpers en aan sannyasin-journalisten van de Rajneesh Times
gaf, voornamelijk in 1985 in Rajneeshpuram.
In al die interviews geeft Osho als antwoord op vragen van journalisten regelmatig zijn visie
op talloze onderwerpen, ook over seksualiteit. Als toevoeging aan het artikel worden in deze
Appendix enkele van Osho's antwoorden over dit onderwerp weergegeven. Het betreft
onder andere al eerder door Osho aangeroerde onderwerpen, die in het artikel reeds (kort)
ter sprake kwamen, zoals de opkomst van Aids, en de strenge voorzorgsmaatregelen die
Osho voor zijn sannyasins afkondigde, om verspreiding van het HIV-virus tegen te gaan.
Daarnaast stelt hij ook in deze interviews keer op keer de rol van de georganiseerde religies
aan de kaak. Zij hebben veroorzaakt, door het door de eeuwen heen propageren van het
celibaat, dat talloze misvattingen zich in de menselijke mind konden vastzetten.
Die gecorrumpeerde mind heeft geleid tot het ontstaan van 'perversiteiten', dat wil zeggen
afwijkingen van de natuurlijk vloeiende hoofdstroom van seksuele energie. Hij noemt daarbij
homoseksualiteit, bestialiteit, pornografie, misbruik van kinderen, sadisme/masochisme, etc.
Alles met betrekking tot seksualiteit, aldus Osho, is door de geestelijkheid overal ter wereld
als 'zonde' behandeld, wat een diepgaand schuldgevoel bij mensen gecreëerd heeft.
Ik vertrouw er graag op dat de teksten in deze APPENDIX bijdragen aan een verder begrip
van Osho's visie op de menselijke seksualiteit.
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