I Am That #16 vraag 2

Osho,
Paus Johannes Paulus hee kortgeleden verklaard dat zelfs als een man wellus g kijkt naar
de vrouw waarmee hij getrouwd is hij eveneens overspel in zijn hart pleegt. Wat zegt u
hiervan?
Gayatri,
Wat kan hierover gezegd worden? Een Pool is een Pool is een Pool! Paus of geen Paus, een
Pool blij een Pool. Dit nu is het uiterste in stommiteit, dit valt niet te overtre en: zelfs het
kijken naar je vrouw met verlangen is overspel! Waarom zou je op de eerste plaats dan
getrouwd zijn? Enkel om overspel te plegen?
In een zekere zin maakt hij een erg moeilijk ding eenvoudig. Een van de nieuwsbladen in
Milaan schijnt heel wat wijzer. Het blad schrij : “Het leven is zwaar voor de overspelige – een
eindeloze ronde van alibi’s, trucs, goochelen met de dagelijkse agenda en de noodzaak om
nu eloze en dure geschenken voor twee vrouwen tegelijk te kopen.” Nu hee de Paus al
deze belo en te niet gedaan, want je kunt ontrouw zijn in je eigen huis! Dit schijnt veel
intelligenter te zijn. Het is werkelijk mooi en pi g om overspel met je eigen vrouw te spelen.
Een groots idee!
Maar deze mensen met verdringing kunnen niet anders dan zulke dingen zeggen.
Ik ben te weten gekomen dat hij het hele jaar, het hele verleden jaar, in zijn wekelijkse preek
over seks hee gesproken. – het hele jaar door veroordelend en veroordelend… Waarom nu
moet hij zo bezorgd zijn over seks, dat hij het een heel jaar lang voortdurend moet
veroordelen? Er moet iets bij hem van binnen zijn, een soort wond die niet geheeld is.
Bij de huwelijkscounselor beschuldigde de echtgenoot zijn vrouw ervan frigide te zijn.
“Dat is niet waar!”zei zij. “Ik keur seksrela es niet af.” Daarna zich omdraaiend van haar
echtgenoot naar de counselor, “Maar deze seksduivel verwacht het elke maand!”
De vrouw moet Katholiek geweest zijn! De katholieken hebben de mensheid een van de
ergste schade berokkent. Het Christendom is een van de meest onderdrukkende religies
geweest; als gevolg van deze onderdrukking gebeurde precies het tegenovergestelde ervan.
Het moest wel gebeuren, het was onvermijdbaar. De slinger hee zich in het Westen naar
het andere uiterste bewogen, en de verantwoordelijkheid ligt enkel en alleen op de
schouders van de kerk. De mensen zijn mateloos geworden, mensen zijn werkelijk te zeer
geobsedeerd door seks.
Tweeduizend jaar lang hee het Christendom en de Katholieke Kerk in het bijzonder, seks
onderdrukt en veroordeeld. Maar nu is er een punt bereikt waarop de vulkaan is
uitgebarsten. Wat je nu in het Westen ziet is volkomen mateloosheid, lelijk. Seks is mooi,
maar het kan op twee manieren lelijk worden: als je gaat onderdrukken – dan wordt het
lelijk; of je word mateloos -- ook dan wordt het lelijk. Seks is mooi als het natuurlijk wordt
geaccepteerd, als deel van het leven. Er is geen noodzaak het te veroordelen, en het is ook
niet nodig het te prijzen. Wanneer zal de mensheid de dingen eens eenvoudig gaan
accepteren, op een ontspannen manier? Maar deze mensen hebben geen enkele les geleerd,
en ze gaan door de geschri en te interpreteren volgens hun eigen innerlijke beroering.
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Wat de Poolse Paus deed was eenvoudig een commentaar geven op een van de uitspraken
van Jezus. De verklaring is totaal verschillend, een beetje gegoochel met woorden, gewoon
een kleine verandering, en het resultaat is helemaal verkeerd.

Dit is de oorspronkelijke verklaring van Jezus. Jezus zegt: “Je hebt gehoord dat er is gezegd,
‘Je zult geen overspel plegen.’ Maar ik zeg je dat iedereen die wellus g naar een vrouw kijkt
reeds overspel met haar pleegt in zijn hart.”
Welnu over de vrouw spreken is een ding maar de echtgenote is totaal iemand anders. De
Pool hee “echtgenote” gelezen in de plaats van “vrouw” – je eigen echtgenote! En
natuurlijk kan hij met woorden spelen. Hij kan zeggen, “Natuurlijk is je echtgenote ook een
vrouw.” Waar, maar wat is de bedoeling ervan dat ze je echtgenote is? Waarom gaat iemand
trouwen? Om een natuurlijk, ongecompliceerd seksueel leven te hebben. Maar om het
woord “vrouw” in “echtgenote” te veranderen is werkelijk lelijk; het is tegen Jezus, het is
niet waar volgens zijn boodschap. Maar je kunt niets anders verwachten van de Polen.
Hoe herken je een Pool in een drukke schoenenzaak?
Hij is degene die probeert schoenendozen te passen.
Welnu, het veranderen van vrouw in echtgenote is net zo iets – proberen de schoenendozen
te passen in de plaats van de schoenen!
Twee Polen rijden met een vrachtwagen van drie meter hoog. Ze passeren een verkeersbord
dat aanwijst dat de tunnel verderop twee meter hoog is. “Gewoon negeren, Sol. Ik weet dat
op deze jd van de dag er geen poli e hier zal zijn!”
Wykowsky, de glazenwasser, werd ontboden bij een huiseigenaar om een prijsscha ng te
geven. “Hoeveel kosten de ramen op de benedenverdieping?”
Wykowsky pakte zijn blocnote, schreef een minuut en antwoordde, “Twee dollar per raam.”
“Op de tweede verdieping?” vroeg de huiseigenaar.
Weer schreef Wykowsky op het blocnote en antwoordde, “Een dollar en een half per raam.”
“En het souterrain?”
“Vijf dollar per raam,”
“Wacht eens even!” zei de huisbaas. “Hoe komt het dat je twee dollar vraagt voor de eerste
verdieping , anderhalf voor de tweede verdieping en dan vijf voor elk raam van het
souterrain?”
“Meneer,” zei de Pool, “Bese u niet wat een groot gat ik moet graven om de ladder in te
kunnen ze en?”
Op een Poolse bruilo :
De ceremonie had plaats gevonden in de balzaal van het hotel in de stad. De pasgetrouwde
echtgenoot kwam de bruidskamer uit naar beneden gelopen en zei tegen een maat, “Mijn
beste vriend hij boven in bed met mijn vrouw!”
“Wat ga je… wat ga je daar aan doen?” vroeg zijn kameraad.
“Niets,” antwoordde de Pool. “Hij is zo dronken hij denkt hij is mij.”
De Pool was op zijn huwelijksreis, maar hij was te onervaren om het verschil te weten tussen
liefde en nymfomanie, want hij was net uit een Katholiek klooster ontsnapt.
De eerste morgen na het huwelijk stond hij op, liep naar het raam van het hotel en trok het
scherm op. De dag was donker en somber en het stortregende. Vol walging liet hij het
scherm zakken en kroop terug in bed.
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De derde ochtend strompelde hij het bed uit, wankelde op weg naar het scherm – en werd
ermee omhoog getrokken.

Alles wat ik kan zeggen is dat je niets beters van een Pool kan verwachten – hij is je reinste
Pool!
Wat hij gezegd hee is absoluut absurd – geestelijk overspel met je eigen vrouw? Maar in
zekere zin is dit een van de oudste denkbeelden in de Katholieke kerk. Seksueel plezier is
verdacht. In feite is alle plezier verdacht. De zogenaamde religieuze mensen zijn bang van
plezier, ze zijn tegen alle plezier. Ze willen dat je leven zo uiterst terneergeslagen, somber en
droevig wordt dat je wel naar een ander leven moet gaan zoeken – leven na de dood. Hun
hele inspanning is je leven hier en nu zo totaal te vernie gen dat de enige schuilplaats die er
nog voor je overblij is in het leven na de dood. Dan wordt je beschikbaar voor de priesters
om uitgebuit te worden.
Als je gelukkig bent, als je van het leven geniet, als je ieder moment met plezier lee , een
dans in je hart en een lied op je lippen, als je leven een volkomen feest is, zul je niet je erg
druk maken over kerken en tempels. Als jouw leven een ceremonie is, wie denkt er dan nog
aan een leven hierna? Dit moment nu, als je het totaal lee , doet alle interesse voor de
toekomst verdwijnen.
En deze kerken, deze priesters, zij allen zijn a ankelijk van jouw verlangen naar een
toekoms g leven. Hun hele strategie is het vernie gen van je plezier hier zodat je
geïnteresseerd raakt in de pleziertjes van het hemelse leven. En zie je het? – wat zij je hier
onthouden, bieden ze daar aan.
Hier zeggen ze dat een vrouw lie ebben zonde is. En in de hemel? – je zult voorzien worden
met mooie vrouwen. In sommige religies zullen zelfs mooie jongens beschikbaar voor je zijn,
dus homoseksuelen hoeven niet bezorgd te zijn.! Hier veroordelen ze wijn en daar in het
paradijs stromen rivieren van wijn. Hier dringen ze aan op drooglegging en daar zal alles wat
onthouden en verboden is duizendvoudig beschikbaar zijn.
Hindoes zeggen dat alle plezier verkeerd is, maar in de hemel zul je onder wens vervullende
bomen zi en – kalpavrishkas – en wat je ook maar wenst zal onmiddellijk vervuld zijn,
terstond, zelfs niet een ogenblikje ruimte tussen het verlangen en de vervulling. Natuurlijk
moeten ze hier alle mogelijkheden vernie gen zodat je gefocust raakt op de toekomst. En
dan kunnen ze je uitbuiten, want zij hebben de sleutels van de toekomst.
Als je Katholiek bent, dan alleen kun je gered worden; of als je een Mohammedaan bent kun
je alleen gered worden; of als je een Hindoe bent kun je alleen gered worden. De strategie is
dezelfde, de truc is hetzelfde. Al de priesters hebben hetzelfde handels geheim gebruikt:
vernie g het plezier in het leven van de mens, maak hen zo ellendig mogelijk – als ze
eenmaal ellendig zijn moeten ze wel aan je voeten vallen en om raad en leiding vragen.
Er is niets verkeerd in plezier. Ook in lichamelijk plezier is niets verkeerd; het is een geschenk
van God. Als God tegen het lichaam was dan had hij je in de eerste plaats geen lichaam
gegeven; als hij tegen seks was zou hij je geen seksuele energie hebben gegeven, seksueel
verlangen en hunkering. Als al deze dingen door de natuur aan je gegeven zijn, dan zijn ze
natuurlijk. Ja, een ding is zeker: blijf niet alleen aan het lichamelijk plezier hechten want er
zijn hogere mogelijkheden voor je, groter poten eel in je.
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Dus zeg ik dat lichamelijk plezier op zijn eigen plaats mooi is, maar dat is niet het einde van
het leven. Je kunt psychologische plezier hebben; psychologisch plezier wordt geluk
genoemd. Luisteren naar mooie muziek – Beethoven of Mozart of Ravi Shankar – luisteren
naar grote poëzie – Kalidas, Balbhu , Shakespeare, Milton – luisteren naar de natuur – de
vogels, de wind die door de bomen speelt, de dans van de bomen in de zon, of kijken naar
mooie schilderijen, fraai beeldhouwwerk, architectuur – deze horen tot de genoegens van de
mind.

Het lichamelijk plezier bestaat uit twee: voedsel en seks. Er is niets verkeerds in hen,
onderdruk hen niet, want onderdrukking zal mateloosheid brengen. Accepteer hen op een
eenvoudige, onschuldige manier, en ga dan verder. Dit is niet het einde, dit is slechts het
begin van de reis.
En zelfs de genoegens van de mind zijn niet het einde: daarna zijn er de vreugden van de
geest. Medita e, s lte, gebed, deze zijn de vreugden van medita e, vreugden van de ziel. En
dan is nog het ul eme, de turya, de vierde – om zelfs voorbij het zelf te gaan. Dat is wat
Boeddha noemt het nulpunt bereiken, het niets: gewoon zijn, zonder enig idee van “ik”. Dat
is niet uit te drukken; het wordt gelukzaligheid genoemd.
Dit zijn de vier niveaus: plezier, geluk, vreugde, gelukzaligheid. En hoe hoger je gaat, hoe
rijker je wordt. Maar onthoud, het hogere bevat het lagere. Het ul eme, de vierde, is enkel
de vierde omdat het alle drie bevat. Het is niet tegen de drie: deze drie zijn de funderingen,
sporten van de ladder. Het hogere bevat het lagere; het lagere bevat niet het hogere. Als dit
eenmaal begrepen wordt, dan is het lagere goed tot zover ze reikt, ofschoon dat niet ver
genoeg is.
Dus ga tot zover het gaat, maar stop daar niet. Er is nog meer in het leven. Ontdek! Ga van
het lichaam naar de mind, van de mind naar het zelf, en van het zelf naar het geen zelf,
ana a, het niet zijnde. Dan alleen zul je de ul eme openbaring van je wezen kennen. Dat is
gelukzaligheid, het bloeien van de lotus met de duizend bladeren.
En als laatste: wat de Poolse Paus hee gezegd is mannelijk chauvinisme. Hij spreekt over
mannen die wellus g zijn naar vrouwen maar niet omgekeerd. Over vrouwen wordt
helemaal niet nagedacht – ze zijn het beschouwen niet waard. Niemand interesseert zich
voor hen. Hij spreekt over mannen, dat mannen niet wellus g moeten zijn naar vrouwen,
maar niet over de vrouwen. Wat dan betre ende de vrouwen? Daar hoe niets over gezegd.
Ze worden niet als menselijke wezens geteld; ze zijn gebruiksar kelen, veel lager. Ze hebben
geen enkele toekomst, ze behoren niet tot de spirituele wereld.
Eeuwenlang hee dit mannelijk chauvinisme de overhand gehad. In India gaan de
zogenaamde heiligen door te zeggen dat de vrouw de deur is naar de hel, maar ze zeggen
niet hetzelfde over mannen. Als de vrouw de man verliefd maakt, dan maakt de man de
vrouw verliefd. Maar zelfs je heiligen zijn geen echte wijzen – ze zijn mannelijke
chauvinis sche varkens! Overigens zijn mannen en vrouwen aspecten van dezelfde
mensheid; ze vereisen hetzelfde respect. Maar het hele verleden is veroordelend tegenover
vrouwen geweest. Het toont slechts een ding, niets anders: dat je heiligen diep van binnen
bang waren voor vrouwen, vandaar dat ze allerlei soorten hindernissen creëerden rondom
zichzelf, dat “de vrouw is de deur naar de hel.” Ze probeerden zichzelf te overtuigen dat de
vrouw enkel bestaat uit beenderen, bloed, pus en slijm. En waar bestaan zij uit? -- goud,
zilver, diamanten?
Het is erg vreemd! Niet een enkele heilige zegt waaruit hij bestaat – en hij komt van de
vrouw. Uit de baarmoeder van de vrouw komt hij, brengt al het bloed en de beenderen en
het pus en het slijm van de vrouw, en hij veroordeelt de vrouw. Hij is echt bang, bang van zijn
eigen seksualiteit; bang omdat hem is verteld dat seks zonde is. Natuurlijk symboliseert de
vrouw voor hem seks.
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Niemand interesseert zich voor de vrouw, wat haar situa e is. In feite zijn vrouwen erg onagressief wat seks betre . Geen enkele vrouw kan een man verkrachten, alleen een man kan
een vrouw verkrachten. De seksualiteit van de man is agressief, de seksualiteit van de vrouw
is recep ef. Vrouwen kunnen veel makkelijker zonder seks leven dan mannen, vandaar dat

nonnen meer oprecht zijn dan monniken – de monniken zijn hypocrieten. Maar de arme
vrouw wordt voortdurend veroordeeld.
Ik zou deze hele lelijke tradi e willen veranderen. De vrouw zal enkel dan gerespecteerd
worden als seks ook gerespecteerd wordt, onthoudt het. De vrouw zal slechts geaccepteerd
worden als seks ook als natuurlijk geaccepteerd wordt.
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Deze Pausen, deze Shankaracharyas, deze Imams, deze zogenaamde heiligen hebben een
hele lelijke situa e gecreëerd. Het moet compleet vernie gd worden en er moet een nieuw
begin worden gemaakt waarin mannen en vrouwen niet meer gescheiden zijn, niet meer
afzonderlijk worden beschouwd, waarin mannen en vrouwen als gelijken worden beschouwd
want ze zijn twee aspecten van dezelfde seks, twee kanten van dezelfde munt.

