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Rajneeshie advokaten in distrikt-rechtszaak:

Alleen de staat kan rechts
positie Rajneeshpuram betwisten
The Dalles - „Alleen de staat Oregon kan de erkenning van de stad Rajneeshpuram betwisten,” zeiden Rajneeshie 
advokaten afgelopen donderdag in een rechtszaak van de Wasco distriktsrechtbank, in antwoord op tegenstanders 
van de stad die een gerechterlijk verbod willen op alle bouwprojekten.Ma Prem Sangeet, advo- kaat voor Rajneeshpuram en Robert Durham die de Rajneesh Beleggingsmaatschappijen en de Rajneesh Neo-Sannyas Internationale Kommune vertegenwoordigt, stelden dat de aanklagers, die geleid worden door de „Duizend vrienden van Oregon” - een aktiegroep die zich ten doel heeft ge

steld het landgebruik in Oregon te bewaken - niet gekwalificeerd zijn om de rechtspositie van de stad te betwisten.Tevens wezen zij er op dat de tijdslimiet van een jaar voor een aanvechting door de staat, reeds verstreken is.Na het horen van alle partijen verklaarde de rechter

John Jelderks dat hij op 24 oktober uitspraak zal doen. Intussen blijft een tijdelijk verbod van kracht dat niemand in de stad massale bouwprojekten mag beginnen die het landschap permanent kunnen veranderen, zoals de aanleg van dammen.In het geval dat de zaak tegen de stad niet binnen

tien dagen geseponeerd wordt door Jelderks, zullen langdurige hoorzittingen nodig zijn, waarin de tegenstanders van Rajneeshpuram zullen moeten aantonen dat zij schade lijden door de groei van de stad.Meer dan 250 mensen waren op donderdag tijdens de rechtszaak in Wasco dis- trikt aanwezig, waar rechter Jelderks een bewakings- groep voor landgebruik hoorde, die stelde dat de erkenning van de Stad Rajneeshpuram in strijd is met de wetten betreffende landgebruik en daarom nietig verklaard zou moeten worden.Zij wezen op een recente beslissing van de Raad van Beroep inzake landgebruik die stelde dat twee doelstellingen van het bestemmingsplan van de gehele staat niet behoorlijk in acht genomen zijn toen de erkenning van de stad werd verleend in 1981.Maar advokaten van de stad en de Rajneesh maatschappijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling,

stelden dat de erkenning niet ongeldig is en dat de vraag of de erkenning van de stad wel of niet in overeenkomst is met de wetten betreffende landgebruik nog loopt in andere rechtszaken.Zij drongen er bij de rechter op aan niet te interveniëren in het gebruikelijke proces dat gevolgd wordt bij

rechtszaken betreffende landgebruik. Tevens stelden zij dat geen van de aanklagers die een gerechterlijk verbod willen, kunnen bewijzen dat ze onherstelbare schade lijden door de groeiende ontwikkeling van de stad.De advokaten voerden(vervolg zie pag. 5)

Rajneeshpuram bedreigd met bouwstop

Apocalyps nu
Bhagwan over de komende krisis

Bhagwan heeft enkele weken geleden gesproken over de krisis waar de wereld op dit 
moment voor staat. Deze woorden zijn opgenomen in de meest recente uitgave van het 
boek „Rajneeshism, an introduction to Bhagwan Shree Rajneesh and His religion”. 
Hieronder worden Bhagwan’s woorden onverkort weergegeven.„De mens beleeft op het ogenblik zijn meest kritieke momenten en het is een krisis van ontzagwekkende afmetingen. Of de mens sterft, óf er wordt een nieuwe mens geboren. Het Rajneeshisme neemt deze uitdaging aan en het is de enige wereldomspannende poging om het menselijk bewustzijn te transformeren zodat de mens kan sterven en er een supermens uit zijn as geboren kan worden. Het zal een kwestie zijn van doodgaan en herboren worden. Tenzij het menselijk bewustzijn volslagen verandert, kan de mens niet overleven. Zoals hij nu is, is hij allang uit de tijd.„Deze krisis zal plaatsvinden in de periode van 1984 tot 1999. In die tijd zal

er elke denkbare vorm van vernietiging op aarde plaatsvinden, met inbegrip van natuurrampen en door de mens aangerichte massale zelfmoordpogingen. Met andere woorden er zullen zich overstromingen voordoen van een omvang vergelijkbaar met die in de tijd van Noach, hetgeen gepaard zal gaan met aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en allerlei andere rampen die de natuur kan Veroorzaken. De aarde kan dit soort mensen niet langer verdragen. Er zullen oorlogen woeden die wel móeten uitlopen op atoomexplosies, en vandaar dat geen enkele gewone Ark van Noach de mensheid zal kunnen redden. Het Rajneeshisme is bezig een Ark van het be

wustzijn te scheppen, door precies in het centrum van de cycloon te blijven.„Ik zeg jullie dat er behalve deze uitweg geen andere uitweg is.„Tokyo, New York, San Francisco, Los Angeles, Bombay, etc. - al deze wereldsteden zullen volledig verdwijnen en de katastrofe zal niet tot bepaalde plaatsen beperkt blijven. Het zal wereldomvattend zijn dus is er geen ontsnapping mogelijk.„De enige manier om te ontsnappen is je naar binnen te richten en dat is wat ik jullie leer. Ik leer jullie niet God te aanbidden of enig ander ritueel, ik leer jullie een wetenschappelijke manier om tot je diepste kern door te dringen.”

Twijfel aan objektiviteit 
Faalt de parlementaire onderzoekskommissie? 
De Tweede Kamerkommissie „Onderzoek Sekten”, die in 1980 met haar werkzaamhe
den is begonnen, heeft een gedeelte van het rapport dat ze wil laten uitkomen aan de 
betrokkenen toegezonden. Het betreft hier het eerste deel van het onderzoek dat de ob- 
jektieve feiten over de verschillende religieuze bewegingen moet weergeven. Dit ge
deelte hebben wij ter inzage gekregen met het verzoek om kommentaar. Doorlezing 
hiervan doet het ergste vermoeden over de objektiviteit van het onderzoek.In dit gedeelte wordt immers volledig ten onrechte beweerd dat Bhagwan zijn boodschap baseert „op de filosofie van het Hindoeïsme”. Deze misvatting wordt nog versterkt door de bewering dat Bhagwan zijn leer aan de „traditie van de neo- tantra” ontleent.Deze beweringen komen uit het eerste deel van het rapport, dat pretendeert de objektieve feiten weer te geven. Het tweede gedeelte, dat een subjektief waardeoordeel moet inhouden, is ons niet toegezonden.Ma Prem Arup, een neder- landse Rajneeshie die in Rajneeshpuram woont, zegt hierover: „Zulke misvattingen geven alle aanleiding om je af te vragen of de onderzoekskommissie wel in staat is tot een helder verstaan te komen van de leer van Bhagwan en van de godsdienst die om Hem heen

ontstaat.”Ma Prem Arup heeft in de afgelopen tijd aan de parlementaire kommissie herhaaldelijk antwoord op door hen gestelde vragen gegeven. „Als er al bij het objektieve gedeelte zulke grove fouten gemaakt kunnen worden is er nauwelijks rekening mee te houden dat de subjektieve stellingname intelligent en verantwoord is,” voegde zij er aan toe. Arup - wiens grootvader, Leo Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer is geweest, met de langste ambtstermijn - had aanvankelijk, samen met enkele andere Rajneeshies, geweigerd om aan het onderzoek van de Tweede Kamerkommissie mee te werken. Dit omdat de kommissie het woord „sekte” gebruikte voor nieuwe religieuze bewegingen.„Het woord sekte wekt veel negatieve associaties

en daarom waren we niet eerder tot medewerking bereid dan nadat de kommissie dit veranderd had,” verklaarde Arup. De speciale kommissie - in de volksmond „sektenkommissie” genoemd - noemt nu de Rajneeshies officieel een „beweging met een religieus karakter.”Het deel dat nu feitenmateriaal bevat biedt gegevens over Rajneeshpuram als een experiment in gemeenschappelijk kommuneleven. Daarnaast is er ook materiaal in te vinden over andere Rajneesh-kommunes over de hele wereld en vooral in Nederland. Er wordt toegegeven dat Bhag- wan's boodschap moeilijk „in dogmatische begrippen” te vatten is en dat het „niet mogelijk is een goede syn- opsie ervan samen te stellen."
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Redaktioneel

Een foenix uit de as
Vanaf het begin van de mensheid zijn er zieners en mystici geweest die het einde van de wereld voorspelden. Toch draait de aarde nog.Waarom zou je nu je oren spitsen als, op het einde van de twintigste eeuw, een verlichte Meester waarschuwende woorden spreekt die bekend lijken?De overgrote meerderheid van de mensen zal er niet naar luisteren. De meesten zullen er cynisch op reageren en verder gaan met het scheppen van die situaties die Bhagwan voorzien heeft. Maar ieder die oren heeft om te horen doet er goed aan te luisteren en na te gaan wat de draagwijdte van Bhagwans woorden is.Het eerste wat Bhagwan zegt is dat de aarde zelf de oorzaak van de krisis zal zijn. Daarin verschilt deze voorspelling van de andere. Hij konstateert, geeft informatie over nog onvoorstelbare natuurrampen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen zoals er sinds Noach niet meer zijn geweest. Hij beschuldigt niet, hij zegt hoe het zal gaan gebeuren. Hij vertelt hoe het toneel er uit zal zien waarop we de komende vijftien jaar zullen spelen.Dit toneel is niet onbekend. Er zijn vaker in de geschiedenis perioden geweest, waarin hele stukken van het aardoppervlak veranderden. We hebben allen van de perioden gehoord, waarin door verschuivingen de bergen en nieuwe zeeën ontstonden. We weten van periodes waarin grote gedeelten van de aarde bedekt waren met ijs en hoe het ijs daarna begon te smelten. Het verhaal van de overstroming ten tijde van Noach is hieraan nog een levendige herinnering.En vulkaanuitbarstingen komen tot in onze dagen voor. Honderd jaar geledend explodeerde nog het kleine indonesische eiland Krakatau, een uitbarsting die 5000 km in de omtrek te horen was en die vloedgolven van meer dan 45 meter veroorzaakte. Momenteel rommelt het in Cali- fornië onder het aardoppervlak. De geleerden verwachten binnen enkele jaren een uitbarsting die zijn weerga niet zal hebben.We weten het allen: de natuur kan vriendelijk en mild zijn, maar ook wreed en verschrikkelijk. Dat wij een kuituur geschapen hebben die ons daarvan zou vrijwaren lijkt niet waarschijnlijk.En als je naar het tijdstip kijkt - het einde van de twintigste eeuw - dan is het ook niet onwaarschijnlijk dat juist nu deze dingen gaan plaatsvinden. Zoveel profetieën die betrekking hebben op het einde van de wereld - die van Nostradamus, de Hopi-Indianen, de indische Veden en een heel koor van zieners - hebben juist deze tijd aangewezen als een tijd van onvoorstelbare omwentelingen. Hoe zouden we verbaasd kunnen zijn dat ook Bhagwan nu ziet dat het moment is gekomen?En de kwestie van een atoomoorlog? Van alle voorspelde gebeurtenissen is deze wel de meest waarschijnlijke. In de afgelopen 3000 jaren heeft de agressieve mensensoort meer dan 5000 oorlogen gevoerd en er nog niets van geleerd. Ondanks alle verschrikkingen en ellende die deze met zich hebben meegebracht.Uitgerekend in deze eeuw zijn de twee meest vernietigende oorlogen gevoerd die de mensheid ooit heeft laten ontstaan. Het is toch je kop in het zand steken te denken dat zoiets nu niet meer zal gebeuren. Overal liggen kernwapens klaar. Er hoeft maar ergens iets mis te gaan en hele stukken van de aarde ontploffen.Bhagwan zegt niets nieuws als hij meedeelt dat het niet meer mogelijk is deze katastrofen uit de weg te gaan. Nieuw is wel dat hij deze situatie ziet en zegt zoals ze is en een weg wijst om er mee om te gaan. Niet de weg van de angst of schuldbesef, alsof dat zal helpen. Maar een weg die ieder voor zich moet gaan en waarin wij elkaar kunnen steunen: een weg naar binnen, rust vinden in de diepte van je bewustzijn, in evenwicht leven met jezelf en je omgeving om niet, door de traumatische ervaringen die we zullen meemaken, in de waanzin te worden gedreven. En hiertoe is meditatie onontkoombaar.Er is geen garantie meer te geven dat we het lichamelijk overleven. Aardbevingen en overstromingen maken geen onderscheid tussen mensen die mediteren en die krankzinnig zijn geworden. Maar er bestaat een mogelijkheid dat diegenen die zich onder zulke omstandigheden niet uit hun evenwicht laten brengen en in feite overleven, daarna in een volkomen nieuw bewustzijn zullen leven. Verrezen als een foenix uit de as. Dan en dan alleen bestaat de mogelijkheid dat er een echt menselijke mensheid, een menselijke beschaving ontstaat.

Positieve journalistiek
De journalistiek wijdde zich tot nu toe voornamelijk aan het publiceren van negativiteit. Haar thema’s zijn nog steeds: oorlogen, katastrofes en korruptie. Ze laat een morbide interesse zien aan de donkere kanten van het leven.Natuurlijk mogen deze thema’s niet aan de openbaarheid onthouden worden, maar voor een toekomstige, humanere maatschappij zal het volkomen onbegrijpelijk zijn dat aan deze negativiteit zo’n groot belang wordt toegekend, dat er zoveel tijd en energie aan wordt besteed.De huidige journalistiek heeft geen toekomst meer. Ze is een onderdeel van een wereldwijde ontwikkeling die ons allen onvermijdelijk meetrekt in de spiraal van onze eigen zelfvernietiging.Als we doorgaan onze gevoelens van haat en geweld in de wereld te projekteren schrijven we het draaiboek van onze eigen ondergang. Bhagwan Shree Rajneesh heeft onlangs de stilte, waarin Hij gegaan was, verbroken om ons dit opnieuw te zeggen.In Rajneeshpuram, de plaats in Oregon waar de ameri- kaanse uitgave van de Rajneesh Times verschijnt, wordt geëxperimenteerd met een alternatief voor deze maatschappij. Een nieuwe vorm van samenleven waarin liefde, kreativiteit en humor het dagelijkse leven bepalen.Negatieve gevoelens worden daarbij niet onderdrukt, maar ongedwongen en zonder gevaar door meditatie getransformeerd.De nederlandse Rajneesh Times zal een spiegel van deze ontwikkeling zijn. Ze bevat de belangrijkste artikelen van de amerikaanse uitgave. Het doel is de lezer steeds te informeren over de laatste stand van de ontwikkelingen in Rajneeshpuram en deel te laten nemen aan de opbouw van de Rancho Rajneesh.Bovendien bevat de krant interessante en amusante mededelingen en rapportages over de Rajneeshies in Nederland, Duitsland, Engeland en overige landen van Europa. En berichten over nieuwe projekten en initiatieven.Al deze aktiviteiten zijn geïnspireerd door de leer en leiding van Bhagwan Shree Rajneesh, want, door Zijn discipel te zijn, hebben zich nieuwe dimensies en mogelijkheden ontwikkeld die nu overgebracht kunnen worden.Niemand moet bekeerd worden, maar ieder kan nu worden geïnformeerd. Bhagwan’s liefde wordt gedeeld met ieder die daarvoor open is. De Rajneesh Times is gewijd aan Bhagwan’s visie.De Rajneesh Times is een nieuw verschijnsel in de perswereld. Ze is het begin van een nieuw tijdperk in de journalistiek, de positieve journalistiek.
James Coburn over Bhagwan
Naar aanleiding van de rechtszaak over de verblijfsstatus van Bhag
wan Shree Rajneesh in de Verenigde Staten, hebben verschillende 
persoonlijkheden uit vele landen van de wereld uitdrukking gegeven 
aan de betekenis die Bhagwan heeft in hun leven. Hieronder volgt de 
verklaring van de bekende Amerikaanse filmakteur James Colburn.

Mijn naam is James Coburn. Ik ben filmakteur. Als film- 
speler en als privé-persoon ben ik voortdurend op zoek naar 
inspiratie van de grote geesten van onze tijd. Met de leer van 
Bhagwan Shree Rajneesh kwam ik tien jaar geleden voor het 
eerst in aanraking, toen ik op reis was in India. Ik herkende 
hem onmiddellijk als een grote leraar voor de mensheid.

Zijn ongelooflijke lezingen, vastgelegd op video en cas
sette, en zijn boeken hebben mij — en miljoenen anderen — 
enorm geholpen op de weg naar zelfontwikkeling. Tot op dit 
moment zijn zijn woorden en wat hij doet een grote inspiratie 
voor mij.

Een land dat zo groot is als het onze en even zo grote pro
blemen kent, zou een wereldleraar als deze moeten verwel
komen en verzoeken binnen haar grenzen te blijven. We 
zouden hem niet alleen moeten verwelkomen, maar er op 
staan dat hij hier blijft om de miljoenen mensen te voeden die 
hongeren naar de objektieve inzichten die hij 
belichaamt.

Ik ben buitengewoon blij mijn ondersteuning te kunnen 
geven. Zijn tegenwoordigheid hier is als het luiden van een 
grote klok: wakker worden, wakker worden, wordt wakker.

In alle liefde,James Coburn

Brief aan 
de redaktieGoede vrienden,Vaak hoor je negatieve verhalen over diskriminatie van Rajneeshies bij sollicitaties, maar deze keer wil ik even een „baas” in het zonnetje zetten die heel anders reageerde.Het begon toen ik met een paar vrienden door Maduro- dam had gelopen en door een vriendelijke vrouw op de foto was gezet. Ik dacht toen: „fotograferen is een van mijn grootste hobbies en deze vrouw is zo vriendelijk, misschien is er hier wel een kans om met vriendelijke mensen te werken.”Ik vroeg het aan die vrouw en die zei me dat ik dan eerst een foto moest laten maken van mezelf en dan natuurlijk mijn mala moest wegstoppen. Nou, dat nam ik op de koop toe.Een half uur later zat ik met de foto en al mijn gegevens, bij de baas op het kan

toor. Het was de heer Jan van Eysden en hij probeerde zakelijk over te komen. Maar ik zag in zijn ogen een vrolijke glinstering.We hebben even zitten praten en ik werd onmiddellijk aangenomen en kon twee dagen later beginnen. Toen vroeg hij of het waar was dat ik bij „de Bhagwan” was. Ik beaamde dat meteen. En toen konfronteerde hij me nota bene met het feit dat ik dan ook mijn mala over mijn kleding moest dragen, omdat dat mijn overtuiging was en hij vond dat ik daar dan ook voor uit moest komen. Ik kon mijn oren niet geloven. Na al die sollicitaties met negatieve kritiek aan het adres van Bhagwan, nu een mens die me even duidelijk maakte waar ik me mee bezig hield.Het maakte me even stil en ik voelde weer heel duidelijk dat Bhagwans wegen ondoorgrondelijk zijn en positieve energie nooit verloren gaat.Swami Deva Pragito, Den HaagUitgave
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Bhagwan’s visie 
van het Rajneeshisme

Bhagwan Shree Raj- 
neesh heeft Zijn visie van 
het Rajneeshisme uitge
legd in antwoorden die Hij 
gaf op vragen van Kirk 
Braun, de bekende schrij
ver en journalist uit Ore-

gon. Braun, die een boek 
aan het schrijven is over de 
komst van Rajneeshies in 
Oregon, stelde drie vragen.

1. Hoe ziet U de toekomst 
van het Rajneeshisme?„Het Rajneeshisme is

geen religie zoals het Christendom, het Hindoeïsme, het Mohammedanisme, het Boeddhisme, etc. De naam Rajneeshisme moet niet misverstaan worden. Dat ligt gewoon aan de armoede van de taal - om u precies de waarheid te zeggen: Rajneeshisme is een religieloze religie. Met andere woorden het is een soort religiositeit, en geen dogma, godsverering of geloofsbelijdenis, het heeft de kwaliteit van liefde, stilte, meditatie en gebed. Vandaar dat het nooit kan eindigen. Het begint dan ook niet met mij. Het is er altijd geweest, en het zal er altijd zijn. Het is het diepste wezen van de menselijke evolutie, van kultuurbewustzijn. Boeddha en Jezus of Krishna zijn niet anders dan uitingen van die 'spirit’, alleen was het in hun tijd niet zo gemakkelijk voor religie om naar buiten te treden als nu. Want Jezus wist niets van het bestaan van Boeddha. Boeddha wist niets van het bestaan van Lao Tse en Krishna was zich ook niet bewust van Lao Tse, enz.Ik heb alle wegen bewandeld en ik heb de waarheid vanuit alle hoeken en gaten bekeken. Wat ik zeg, blijft eeuwig gelden omdat er niets meer aan toegevoegd kan worden. Boeddha was niet zeker van zijn religie. Hij zei dat zijn religie 5000 jaar zou voortbestaan, en wel uitsluitend als er geen vrouwen in zijn kommune toegelaten zouden worden. En toen er toch vrouwen werden toegelaten, zei hij dat dat betekende dat zijn religie nu maar 500 jaar zou voortduren.Al deze mensen hebben het over één aspekt van de waarheid gehad en hun discipelen namen het als de he

le waarheid. Ik spreek over de hele waarheid, dus is de toekomst van mijn religie oneindig. Alle andere religies zullen erin opgaan zoals rivieren in de oceaan.”
2. Zal de wereld enige voort
gang maken op het gebied 
van menselijk begrip?„Zeker. In feite is de tijd waarin wij leven ontzaglijk belangrijk. Een revolutie in het menselijk bewustzijn is geen luxe meer, het is absolute noodzaak geworden omdat er nog maar twee alternatieven zijn - zelfmoord of een kwantumsprong in het bewustzijn, wat Nietz-

sche 'Übermensch” noemde. En ik ben er absoluut van overtuigd dat niemand voor zelfmoord wil kiezen. Tot nu toe is de mens zonder transformatie in leven gebleven omdat er geen dringende noodzaak tot verandering was. De atoomwapens stellen de mens voor de zeer dringende noodzaak te kiezen tussen nu of nooit. Er geldt een eenvoudige wet, dat het leven wil overleven, en dus staat volgens Mij de mensheid op het punt een evenzo belangrijke verandering te ondergaan als de apen toen zij mensen werden.”

3. Denkt U dat de Rajnees
hies de voorspelde nukleai- 
re katastrofe zullen overle
ven en zo ja, hoe?„Zoals ik al zei namen de apen een sprong en werden mensen, maar dat gold niet voor alle apen. De apen die aap bleven zijn nog steeds apen, dus wil ik uw vraag graag anders formuleren. Ik zeg niet dat de Rajneeshies de katastrofe zullen overleven maar ik kan u absoluut garanderen dat degenen die het zuilen overleven de Rajneeshies zullen zijn en dat de rest apen zijn of zelfmoord plegen. In feite doet de rest er niet toe.

Krachtenbundeling: 
Satnam en Anubhava 
Meer en meer gaan Rajneesh centra samenwerken voor 
het opzetten van projekten en uitwisselen van ervarin
gen. In de provincie Groningen gaan de twee grootste 
centra hun krachten bundelen.Satnam is een Rajneesh Meditatie Centrum in de stad Groningen. Het is o.a. bekend vanwege het uitstekende vegetarische restaurant „Zorba de Boeddha”.Enkele jaren geleden was dit het centrum dat, samen met Amitabh, het Rajneesh Meditatie Centrum in Amsterdam, het initiatief nam om De Stad Rajneesh in ne- derland te ontwikkelen. Ze richtten De Stad Rajneesh in Heerde op.Satnam gaat nauw samenwerken met Anubhava,

het Rajneesh Meditatie Centrum in Opende.Anubhava, prachtig gelegen op het platteland, krijgt nu kontakt met de stad Groningen en kan nu ook een aantal van haar aktiviteiten in de stad presenteren. Dit zal beginnen met een grootscheepse verbouwing van de ruimten boven het vegetarisch restaurant „Zorba de Boeddha”.Dit betekent een nieuwe ontwikkeling voor het boeddhaveld in het noorden van nederland.

Swami Anand Niketana, Acharya van De Stad Rajneesh te 
Heerde en Swami Anand Paragyana, koördinator van Anubha
va zijn het roerend eens.

Win een Rolls Royce van Bhagwan
Bhagwan Shree Rajneesh 
zal niet de enige zijn, die op 
Zijn verjaardag 11 decem
ber in de bloemetjes wordt 
gezet. Op die dag zal ie
mand als hoofdprijs in een 
grote ROLLS ROYCE VER
LOTING een Rolls Royce 
ontvangen, waarin Bhag
wan heeft rondgereden.Vanuit Rajneeshpuram werd gemeld dat vanaf nu de verloting is gestart van een Rolls Royce Silver Spur Model 1981. De trekking van het winnende lot zal plaatsvinden in Rajneeshpuram tijdens de viering van Bhagwan’s verjaardag. De prijs, gezegend door Bhagwan, is ter beschikking gesteld door de Rajneesh Modern Car Collection Trust. De auto met een marktwaarde van 5117.000,- (f.351.000) heeft slechts 12.000 km gereden. De winnaar hoeft niet bij de trekking aanwezig te zijn, maar dient wel de prijs binnen 30 dagen op te vorderen. De Rajneesh Neo International Commune zal de vrachtkosten betalen, naar welke uithoek in de wereld dan ook, tot een maximum van 520.000 (f.60.000).De deelname aan de verloting is voor iedereen in be

ginsel gratis. De kommune waardeert echter elke donatie voor een verdere opbouw en ontwikkeling van Rajneeshpuram. Alle deelnamen moeten uiterlijk vóór 14.00 uur plaatselijke (Oregon) tijd op 11 december a.s. binnen zijn, waarna de trekking zal plaatsvinden om 21.00 uur diezelfde avond. Alle deelnamen moeten ge

adresseerd worden aan: Rajneesh Neo Sannyas International Commune P.O. Box 1 Rajneeshpuram Oregon 97741 U.S.A.Elke deelnemer kan slechts éénmaal meedingen. Na inschrijving ontvangt hij een bewijs van deelname per post. De Silver Spur zal ter plekke aan de winnaar

overhandigd worden als hij bij de trekking aanwezig is. Als de winnaar niet aanwezig is, dan zal hij onmiddellijk telefonisch en per aangetekende brief op de hoogte worden gebracht. Voor verdere informatie kunt u kontakt opnemen met: Swami Hariprem De Stad Rajneesh 05207-4630

de hoofdprijs: een Rolls Royce Silver Spur Model 1981





De Rajneesh Times woensdag, 19 oktober 1983 5

En dan 
is er stilte...
De Rajneesh Meditatieschool is een heel bijzondere 
school. Je komt er in kontakt met wat je als kind hebt af
geleerd en als volwassene toch nodig blijkt te hebben om 
te groeien. Bhagwan heeft daartoe een uniek model ont
wikkeld en steeds meer mensen in het westen beginnen 
de waarde ervan aan den lijve te voelen.We groeien op in een maatschappij waarin het er vooral om lijkt te gaan hoeveel kennis we kunnen vergaren. Kennis is macht en daarmee kunnen we ons staande houden.Spelen, bezig zijn met de dingen die zich aandienen, opgaan in een neerdwarrelend blaadje, genieten van de zon in je rug: het wordt je al zelfs niet meer gegund op de kleuterschool. Met twee houten blokken speel je niet omdat je ze lekker ketsend tegen elkaar kunt slaan, maar je gebruikt ze als basis om te leren dat één blok samen twee blokken zijn.Die konditionering, dat op de buitenkant gericht zijn, begint eigenlijk al in de ba- bytijd. Het is een soort bewustzijnsvernauwing die het kind wordt aangeleerd, omdat de stroom van indrukken hem anders labiel en onberekenbaar zou maken.Kijk in de ogen van een kind, een baby. Dan zie je een oneindige stilte, onschuld en schoonheid. Ieder kind is van nature meditatief. Maar omdat het zich aanpast aan onze maatschappij die het leert alle energie te stoppen in denken, rekenen, argumenteren en redeneren, verliest het steeds meer van die onschuld.Toch is dat het eigen wezen, de lege ruimte die er ooit geweest is en er nog is, als we er maar in terug kunnen keren.Door mediteren kun je er terug komen, kun je weer voorzichtig stappen zetten in het paradijs dat je verloren waande. Het paradijs blijkt dan niet echt verloren, maar via de kronkelwegen van het denken konden we het alleen niet meer vinden.' De onderstroom van onze ware aard blijft altijd aanwezig en op een dag ontdek je die stroom weer. Je ontdekt in je binnenste een bron van helder, doorzichtig water. Het meest intense geluk in het leven is: die bron terug te vinden en te kunnen

aanboren.Dat kan niet door denken gebeuren. Denken houdt zichzelf in stand. Iedere gedachte lokt een andere gedachte uit en voor je het weet ben je gevangen in een web van gedachtenspinsels waar je niet meer uitkomt.Alleen door het denken opzij te zetten, door in een toestand van niet-denken te geraken, kom je er uit. Maar niets lijkt moeilijker voor ons.
De westerse kramp Vooral voor de westerse mens blijkt dit bijna een onmogelijkheid. Gaan zitten met je ogen dicht lijkt nog uitnodigend, maar op het moment dat je dat doet kom je terecht onder een lawine van gedachten en onverwerkte emoties.Bhagwan Shree Rajneesh heeft dat gezien en een methode ontwikkeld die aangepast is aan de gespannen westerse mens. Ontspanning, het loslaten van alle gedachten en emoties is essentieel wil je de stilte in jezelf nog vinden. Maar dat kun je niet als je hele houding ten opzichte van het leven nog gespannen is. Als je nog voortdurend al je woede, geweld en hebzucht opkropt en wegdringt. Dan kun je niet van de stilte genieten, die wordt dan een nachtmerrie.Daarom heeft Bhagwan een aantal meditatietechnieken ontwikkeld die eerst s'choon schip maken. Je krijgt dan eerst de kans alles wat je dwars zit er uit te gooien, je begint de meditaties „kathartisch”. Als je bereid bent in deze katharsis te gaan, als je je waanzin alle vrijheid gunt in een helder bewustzijn, dan is er in korte tijd een grondige schoonmaak gehouden. Je voelt je gelouterd, fris en helder. Je bent weer kind en kunt weer opgaan in de stilte die je kern is.
De meditatieschoolHet idee om de Rajneesh Meditatietechnieken in een

school te bundelen is nog niet zo oud. Het ontstond enkele jaren geleden en Bhagwan gaf er zijn goedkeuring aan.Er werd een drie-weken en drie-maanden kursus geprogrammeerd en er bleek onmiddellijk belangstelling voor te bestaan. Dit omdat hier iets Unieks werd geboden dat voor de westerse mens die wilde groeien op maat gesneden leek. In de kursussen kon je op een systematische manier in kontakt komen met je denken, je lichaam, je emoties en uiteindelijk met de stilte die je wezen is.De vorm van de kursussen was spoedig uitgekristalliseerd en momenteel kan ieder die geïnteresseerd is eraan meedoen in de Rajneesh Meditatiecentra in Heerde, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Haarlem. Binnenkort ook in Beunin- gen, Leiden en Dordrecht. Omdat de Meditatieschool een landelijk karakter heeft, lopen de kursussen vaak in de verschillende centra tegelijkertijd en worden een aantal van de trainingen gezamenlijk georganiseerd.Er is een introduktie-kur- sus van zes avonden geprogrammeerd. Die is bedoeld voor mensen die voor het eerst willen ervaren wat mediteren is.Een meditatieweekend heeft hetzelfde karakter,

maar is uitgebreider. Er worden dan ook speltechnieken gebruikt om het in kontakt komen met je lichaam en emoties te vergemakkelijken.Dan is er een drie-weken kursus. Die begint met een meditatieweekend. Iedereen kiest dan een techniek die hij of zij de komende weken dagelijks gaat beoefenen. In de volgende weken zijn er twee avondbijeen- komsten en de kursus wordt afgesloten met een feestelijke meditatiedag.Tenslotte is er de drie- maandenkursus. Deze is bedoeld voor mensen die diep in zichzelf willen duiken om te onderzoeken wat meditatie voor hen betekent. Er is een introduktie-avond, negen avondbijeenkomsten en vier trainingen, ieder volgens een specifiek thema.Het eerste thema is „denken”, met een strak gestruk- tureerde „Rajneesh intensive awareness-groep”. Het tweede thema is „lichaam” met uiteraard veel lichaamswerk. Het derde thema is „emoties” en het vierde thema „stilte”.Er is later nog een ver- volg-avond om ervaringen uit te wisselenVoor nadere informatie kan elk Rajneesh Meditatie Centrum worden aangesproken. Centrale informatie: De Stad Rajneesh Meditatieschool, Kamperweg 80-86, 8191 KC Heerde, tel. 05207-1261/4436.
(vervolg van pag. 1) ook aan dat alleen de staat de macht heeft om de erkenning van een stad te betwisten.Bovendien verzochten zij de rechter om - alvorens een uitspraak ten gunste van. een gerechterlijk verbod wordt gedaan - een aanzienlijke verplichting tot schadevergoeding op te leggen aan de aanklagers.De bedoeling van de verplichting tot schadevergoeding is zeker te stellen dat, in geval van een gerechterlijk verbod, alle schade door de stad of de Rajneesh maatschappijen ondervonden, later teruggevorderd kan worden van de aanklagers indien de stad in een later stadium de zaak toch wint.Rechter Jelderks beloofde

uitspraak te zullen doen op 24 oktober, terwijl een tijdelijke beperking van kracht blijft waardoor de stad geen massale bouwprojekten mag beginnen die het land- schap permanent kunnen veranderen.De media waren tijdens de zitting vooral geïnteresseerd in de beschuldiging van Larry Sokol, advokaat voor de aanklager, dat er de laatste weken in de stad veel intensiever gebouwd wordt.Sokol beweerde dat de gedaagden proberen de stad af te bouwen voordat een rechtbank ze een bouwstop kan opleggen.Een verklaring van Brent Lake, plaatselijk vertegenwoordiger van de Land con- serverings- en ontwikke- lingskommissie maakte evenwel duidelijk dat er momenteel in de stad voornamelijk gebouwd wordt aan

huizen, een hotel en een fabriek. Hij wees er tevens op dat er in het najaar altijd veel gebouwd wordt in de stad vanwege het droge zachte weer.Na de hoorzitting verklaarde Swami Krishna De- va, burgemeester van Raj- neeshpuram, dat de tijdelijke beperking op massale bouwprojekten een redelijke oplossing is om de huidige situatie te doen voortbestaan, terwijl de rechter zich beraadt over zijn volgende stap.„De stad ondervindt geen hinder van de beperking”, voegde hij er aan toe, „we zijn niet in overtreding. In feite, als ik iets zou zien dat wel in overtreding zou zijn, zou ik het onmiddellijk doen stoppen... we houden de hand aan wat de rechter zegt.”„Slechts drie vergunnin

gen zijn afgegeven nadat de tijdelijke beperking van kracht is geworden, geen daarvan is in strijd met de voorwaarden die rechter Jelderks gesteld heeft”, zei Krishna Deva.Op de vraag of de tijdelijke beperking die opgelegd is door de rechtbank op enigerlei wijze invloed heeft op Bhagwan Shree Rajneesh’s totale visie op de Rajneesh kommune, verklaarde Ma Anand Sheela tegenover verslaggevers:„Bhagwan’s visie is zonder grenzen en vindt niet alleen hier plaats maar overal op de wereld. Wetten voor landgebruik mogen hun begrenzingen hebben, maar de visie van een Verlichte Meester is alomvattend.” (voor achtergrond-informa- tie zie artikel over Raj- neeshpuram op middenpagina)

„Celebration 
is the only thing 

we can 
offer God...
God is the 
musician.

We are 
the music, 

He is the dancer 
and we are 
the dance.”

Bhagwan Shree Rajneesh

Beloved Bhagwan,
We celebrate 

your being here.
We celebrate 

the love 
you shower on us.

We celebrate 
the sixth birthday 

of your center 
in EindhovenThank youBhagwanyour lovers at Nishant

Rajneesh Meditatie Centrum 
Leenderweg 43

5614 HK Eindhoven 
HoUand
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Geboorte 
in het Boeddhaveld
De Stad Rajneesh heeft voor het eerst de geboorte van 
een nieuwe inwoner gevierd: op 23 augustus kreeg Ma 
Joke een zoon. Het was een muzikaal welkom voor Swa
mi Prem Prarthi, helemaal in de stijl die Bhagwan ge
schetst heeft. Moeder en kind werden omringd door zo
veel liefde dat ’t aanvoelde „als een groot vertrouwd 
warm bad...” Op een zonnige dinsdagmiddag, eind augustus zit in De Stad Rajneesh bijna de hele kommune onder de bomen bij de bungalow van Ma Joke. Alleen de ramen en de witte gordijnen scheiden de zacht zingende sannyasins van de „verloskamer”, waar Joke het laatste deel van haar weg naar het moederschap aflegt.Af en toe komt vijfjarige Alok, de jongste getuige van de geboorte, de wachtenden vertellen wat de laatste vorderingen zijn.Om vijf uur, het exakte tijdstip van volle maan, glijdt de baby uit de warmte van de baarmoeder de warmte van het Boeddhaveld binnen. Swami Prem Prarthi: hij die klopt op Gods deur...Zijn eerste kreet wordt buiten beantwoord met een uitbarsting van blijdschap. Alle gezichten stralen. Binnen huilt Joke in de extase van dit prachtige moment. Prarthi’s gave lijfje ligt op haar buik. Ze sluit haar ogen. Buiten is het stil geworden. Dan klinkt het: Buddham Sharanam Gach- chhami - Sangham Sharanam Gachchhami- Dham- mam Sharanam Gachchhami...

Op dat moment knipt Sud- heer, Prarthi’s vader, de navelstreng door.De gordijnen worden opengeschoven en de kom- muneleden komen binnen. Heel stil staan ze bij Joke’s bed en staren vol bewondering naar dit nieuwe leven. Prarthi bekijkt z’n veertig familieleden aandachtig, sluit dan z’n ogen en slaapt.Joke: „Voor mij stond voorop dat de baby geboren zou worden in m’n eigen omgeving, met m’n eigen mensen. Ik had kaarsen in huis voor het gedempte licht, maar nu hij overdag kwam konden we alleen de gordijnen sluiten voor ’t zonlicht.Eigenlijk was ’t gewoon een ouderwetse bevalling - niet gehurkt en niet onder water, maar ’t was wel net een groot vertrouwd warm bad met de kommune er omheen. Ongelooflijk, zoals iedereen erbij betrokken was! Ik voelde geen aanwezigheid van personen, maar van ’t Boeddhaveld, Bhagwan,..hoe je ’t ook wilt noemen. ’t Was perfekt zoals alles gebeurde. Prarthi was zo ontzettend welkom, al vanaf ’t begin. Zo’n liefdevol welkom... dat is ’t mooiste wat we voor hem hadden kunnen doen...”Kort na Prarthi’s geboorte kwam de brief uit Rajneesh- puram met Bhagwans opzienbarende voorspellingen voor de komende vijftien jaar.De roze wolk waar Joke op dreef werd er niet donker en dreigend van: „Integendeel, ik besef nog duidelijker hoe mooi elk moment is. Ik geniet intenser van wat ik met Prarthi beleef. En dat is Bhagwans boodschap ook:
alleen het hier en nu telt. ’T Gaat erom je meer bewust te worden - niet om je nu zorgen te maken over dan. Dus ik wijd me aan m’n eredienst

in de kommune...” Ze lacht breed, terwijl ze naar het borstelige donkere hoofdje in de wieg kijkt: „En hij is m’n tempel...”

Vol bewondering staren ze naar de baby

Ma Joke: „Hij is mijn tempel”

Rajneesh Meditatie Centrum

REBIRTHING WEEKEND
Swami Guruprem
22 en 23 oktober f. 200.-

ALEXANDER TECHNIEK
Ma Prem Tarika
18-20 november f. 225,-

SESSIES
Rebirthing
Alexander Techniek (alleen op 17 en 18 nov.)

Elke zondagavond video om 20.00 uur

Voor boekingen of inlichtingen gelieve kon- 
takt op te nemen met Satyodaya, Noordsin- 
gel 33 b, 3035 EH Rotterdam, tel. 010— 
654434.
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we wensen
de nederlandse Rajneesh Times 

veel 'life, love and laughter'

Het nederlandse Boeddhaveld
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RAJNEESH 
ZENCOUNTER CELEBRATION 

DE STAD RAJNEESH
25-30 november

Met Swami Anand Rajen
Arihanta Swami Anand Rajen is specialist in interak- 
tie therapie. Hij was direkteur van het Community 
Growth Center in London, voordat hij in de Shree 
Rajneesh Ashram in Poona interaktie groepen ging 
leiden zoals Samarpan en Gestalt. Hij heeft jaren
lange ervaring met individuele counseling sessies. 
Aan de Rajneesh International Meditation University 
(RIMU) in Rajneeshpuram in de direkte omgeving 
van Bhagwan geeft hij Zencounter workshops en 
individuele counseling sessies. De laatste weken in 
november is hij in Nederland. In Amsterdam en Gro
ningen zullen twee grootse energievieringen plaats
vinden. In de Stad Rajneesh zal hij een voor Neder
land unieke intensieve 5-daagse Zencounter work
shop leiden. Ook zal hij individuele sessies geven in 
Satnam Rajneesh Meditatie Centrum in Groningen 
en in Amitabh Rajneesh Meditatie Centrum in 
Amsterdam.

Rajneesh Zencounter Intensive
De Stad Rajneesh vrijdag 25 - woensdag 30 november bijdrage f. 750,- De Stad Rajneesh Neo-Sannyas 

Kommune, Kamperweg 80-86, 8191 KC Heerde, tel. 05207-1261/4436

Rajneesh Energie Vieringen
Amsterdam woensdag 23 november 20.30 uur, toegang f. 25,- Amitabh Rajneesh Meditatie Centrum 

Prinsengracht 719, 1017 JW Amsterdam tel. 020-221296/255612

Groningen donderdag 24 november 20.30 uur, toegang f.25,-Satnam Rajneesh Meditatie Centrum 
Schuitendiep 66, 9711 RE Groningen tel. 050-140280
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uit: The Secret of Secrets, deel I, 1982 © Rajneesh Foundation International
Bhagwan Shree Rajneesh over: 

DE NIEUWE MENSEr duikt een nieuwe mens op. Hoe die nieuwe mens eruit ziet is nog niet helemaal duidelijk, maar de horizon wordt al rood en de zon staat op het punt op te komen. Er hangt nog wat ochtend-nevel, en de omtrekken van de nieuwe mens zijn vaag, maar er zijn al een paar glasheldere dingen over hem bekend.En dit is buitengewoon belangrijk, want sinds apen mensen zijn geworden, is de mens altijd hetzelfde gebleven. Er staat een grote revolutie te gebeuren. En die zal veel ingrijpender zijn dan die waarbij de apen over de aarde begonnen te lopen en mensen werden. Die verandering schiep het denken en introduceerde de psychologie. Nu staat er een veel belangrijker verandering te gebeuren, een verandering die de ziel zal introduceren, en dan zal de mens behalve een psychologisch wezen ook een spiritueel wezen zijn.Jullie leven in een van de levendigste tijden. De nieuwe mens is er gedeeltelijk al, maar alléén gedeeltelijk. En die nieuwe mens is al eeuwenlang aanwezig, maar slechts hier en daar. Zo gebeuren de dingen. De lente begint met één bloem. Maar als die bloem er eenmaal is, kun je van één ding verzekerd zijn: de lente is niet ver meer weg, ze is er al. De eerste bloem heeft de komst van de lente aangekon- digd: Zarathustra, Krishna, Lao Tse, Boeddha, Jezus - dat waren de eerste bloemen. Nu gaat de nieuwe mens op veel grotere schaal geboren worden.Volgens mij is dit nieuwe bewustzijn het allerbelangrijkste dat er tegenwoordig aan de gang is. Ik wil jullie graag iets vertellen over dit nieuwe bewustzijn, waar het op gericht is, waar het aan herkenbaar is, omdat jullie het uit de baarmoeder moeten helpen, omdat jul
lie dat bewustzijn moeten zijn. De nieuwe mens kan niet uit het niets tevoorschijn komen. hij moet via jullie komen. De nieuwe mens kan alleen maar uit jullie baarmoeder geboren worden. Jullie moeten de baarmoeder worden.Sannyas is een experiment om de aarde schoon te maken zodat er nieuwe zaadjes op kunnen vallen. Als je de betekenis van de nieuwe mens begrijpt, snap je ook waarom sannyas zo belangrijk is. En omdat sannyas zich om de nieuwe mens bekommert, zullen allerlei oude, orthodoxe instellingen zich tegen mij en tegen sannyas keren, want dit betekent hun ondergang. Als sannyas succes heeft, als de nieuwe mens succes heeft, zal al het oude moeten verdwijnen. Het oude kan alleen maar voortleven als de nieuwe mens wordt tegengehouden.De oude mens leefde vanuit zijn angst. Zelfs zijn eigen God kwam uit niet anders dan angst voort. Z’n tempels, moskeeën, gurud- wara’s en kerken kwamen allemaal uit angst voort. Hij beefde van angst, hij was bang. De nieuwe mens leeft vanuit liefde, niet vanuit angst - want angst dient de dood en liefde dient het leven. Als je vanuit angst leeft, weet je nooit wat leven is, dan ken je alleen de dood, steeds weer opnieuw. En denk eraan, degene die vanuit angst leeft, schept allerlei situaties waarin hij zich steeds angstiger moet gaan voelen. Je angst schept situaties, net zoals je liefde situaties schept.Als je liefhebt, loop je de hele tijd tegen gelegenheden aan waarin je lief kunt hebben. Als je bang bent, verzeil je steeds in gelegenheden waarin je bang kunt worden.Liefde wordt de smaak van het nieuwe bewustzijn. Angst was de smaak van het oude bewustzijn, daarom veroorzaakt het oorlogen. In drieduizend jaar heeft de mensheid vijfduizend oorlogen gevoerd - alsof we niets anders te doen hadden - aanhoudend aan het vechten. Dit is een waanzinnige toestand. Het verleden van de mensheid is krankzinnig.De nieuwe mens zal geen verlengstuk van dit krankzinnige verleden zijn. Hij gelooft in liefde, niet in oorlog. Hij gelooft in het leven, niet in de dood. Hij is kreatief, niet destruk- tief. Zijn wetenschap, zijn kunst — iedereen zal de kreativiteit dienen. Hij maakt geen bommen. Hij bedrijft geen politiek, want politiek komt uit haat voort. Politiek komt voort uit angst, haat en destruktiviteit. De nieuwe mens is niet politiek. De nieuwe mens is geen nationalist, maar richt zich op de hele aarde. Hij heeft geen enkele politieke ambitie, omdat het gewoon dom is politieke ambities te hebben. De nieuwe mens zal heel intelligent zijn. De eerste tekenen van die intelligentie rijzen al aan de horizon. Zij die ogen hebben kunnen het zien. De kinderen zijn aan het rebelleren.Het nieuwe bewustzijn is onorthodox, niet 

fanatiek; het stroomt. Het reageert niet, het geeft antwoord. En het verschil tussen deze twee woorden is erg groot.Reaktie is altijd onbuigzaam. Je hebt een vaststaande opvatting en vanuit die opvatting reageer je. Voordat de vraag gesteld is, is je antwoord al klaar. Antwoord geven is iets heel anders. Je luistert naar de vraag, je laat hem in'je doordringen, je voelt de situatie aan, je leeft je in de situatie in en vanuit dat inleven komt je antwoord. Een verantwoordelijk mens kan niet koppig, zeker van zichzelf en star zijn. Hij moet van moment tot moment leven. Hij kan niet van te voren beslissen, hij moet elke dag en elk moment opnieuw beslissen. En omdat hij konstant met het leven en haar uitdagingen mee—beweegt, kan hij niet konsistent in de oude zin van het woord zijn. Hij heeft maar één konsistentie: namelijk dat hij altijd op dezelfde golflengte zit als het leven. Dat is zijn konsistentie - niet dat hij een bepaalde opvatting heeft en zich daar aan vast houdt en er zijn leven aan opoffert.

De nieuwe mens zal de domme opvattingen uit het verleden niet volgen. En misschien waren die opvattingen wel niet zo dom toen ze ontstonden, ze kunnen in die omstandigheden relevant geweest zijn; maar naarmate de omstandigheden veranderen, worden de dingen dom. Als je ze met je mee blijft dragen, als je aan de oude, vastgestelde routine vasthoudt, begin je je op een absurde manier te gedragen.Kijk maar. Een bepaalde godsdienst is vijfduizend jaar oud. Dat betekent dat er vijfduizend jaar geleden bepaalde rituelen onstonden waaraan nog altijd vastgehouden wordt. Dat is gevaarlijk! Dat is verminkend! Hoe kan een mens leven als zijn ziel omringd wordt door vijfduizend jaar oude gebruiken?De nieuwe mens is kreatief. Elk. moment vindt hij zijn religie, elk moment vindt hij zijn filosofie. En alles blijft groeien. Hij volgt het verleden niet op - dat kan hij niet - het opvolgen van het verleden betekent de dood volgen, omdat het verleden dood is, hij moet zich aan het heden houden. En door zich aan het heden te houden, verzet hij zich tegen het verleden.Rebellie zal één van de belangrijkste kenmerken zijn. En omdat hij rebels is, past hij niet in een dode maatschappij, in een dode kerk en in een dood leger. Hij past nergens waar gehoorzaamheid een van de basisvereisten is.De nieuwe mens kan niet anders dan een nieuwe maatschappij om zich heen kreëren.Eerst wordt het bewustzijn vernieuwd en dan de maatschappij. Er zal een lange periode zijn waarin het oude zich tegen het nieuwe zal verzetten, het zal bestrijden en zal proberen het te vernietigen. Maar dat zal het oude niet lukken - de tijd, de tijdgeest zal daar geen medewerking aan verlenen. Het oude moet sterven. Net zoals een oud lichaam sterft en plaats maakt voor een nieuw kind, zo sterven oude maatschappijen en oude zekerheden. Ze hebben overuren gemaakt. Ze leven al veel te lang!Het nieuwe bewustzijn is niet moralistisch 

en puriteins; niet dat het geen moraal zal hebben, maar een ander soort moraal - een moraal die voortkomt uit iemands eigen gevoel voor het leven, iemands eigen gevoeligheid, iemands eigen ervaringen - niet een moraal die van anderen geleerd of geleend is. De nieuwe mens zal geen karakter hebben in de oude betekenis, omdat karaktereigenschappen bindend zijn. Ze smeden een harnas om je heen. De nieuwe mens is karakterloos in de zin dat hij geen harnas draagt. De nieuwe mens is karakterloos in de zin dat hij niet in een gevangeniscel leeft. Niet dat hij geen karakter heeft, hij geeft een nieuwe betekenis aan karakter. Hij is geen huichelaar.De oude puriteinse levensopvattingen, en de moralistische, hebben de hypocrysie in de wereld gebracht, ze hebben de mens schizofreen gemaakt: aan de oppervlakte het ene, diep van binnen iets anders, bijna het tegenovergestelde. De oude mens leefde een dubbel leven. De nieuwe mens leeft in eenheid. Hij leeft één enkel leven. Wat er binnenin hem 

zit. zit ook aan de buitenkant. Hij is authentiek. Houd dat woord „authentiek” in de gaten. Dat wordt de nieuwe religie van de mens. Dat wordt zijn nieuwe waarheid, zijn tempel, zijn God—authenticiteit. En met het authentieke gedrag verdwijnt het neurotische gedrag. De oude mens was neurotisch omdat hij voortdurend in konflikt was: hij wilde het ene doen en deed altijd iets anders omdat er iets anders van hem verlangd werd. Hij had geleerd tegen zichzelf in te gaan, onderdrukte dingen in zichzelf. Zijn eigen authenticiteit, zijn echtheid werd onderdrukt en daar bovenop plaatste hij een nep—karakter.We hebben deze nep—mensen al veel te lang geprezen. Nu is de tijd gekomen - hun onechtheid moet aan het licht gebracht worden. We hebben die heiligen, die mahatma's te lang geprezen, nu moeten we hun neurose onder ogen zien. Ze waren allemaal psychologisch ziek, pathologisch. Een gezond mens is een heel mens. Z’n innerlijk en uiterlijk zijn hetzelfde. Als hij liefheeft, heeft hij hartstochtelijk lief. Als hij kwaad is, is hij hartstochtelijk kwaad. Z’n kwaadheid bevat net zoveel waarheid als z’n liefde. De oude mens kookt van binnen en lacht naar buiten toe. Hij leeft zonder passie, zonder energie. Hij leeft zonder vlam. Zijn hele leven is één lange oefening in valsheid en natuurlijk lijdt hij daaronder. Z’n hele leven is één lang luttel verhaal, ...het verhaal dat een idioot vertelt, vol met lawaai en furie, zonder enige betekenis.De nieuwe mens is geen verhaal verteld door een idioot, maar een gedicht, voorgedragen uit heelheid, een dans van opperste vreugde voor Gods gift van het leven en het zijn, voor de bloemen, en de bomen, en de vogels, en de zon, en het zand en de zee.De nieuwe mens zal aards zijn. En met „aards" bedoel ik niet materialistisch. De nieuwe mens is een realist. Hij houdt van de aarde. Omdat we nooit van deze aarde gehouden hebben en onze zogenaamde godsdiensten ons geleerd hebben de aarde te haten, hebben we haar vernietigd. Het is een prachtige planeet, één van de mooiste omdat ze zo le

vend is. Van deze planeet moet gehouden worden, van deze planeet moet genoten worden. Het is een gift. Dit lichaam verbergt zoveel mysteries, dat zelfs een Boeddha alleen maar mogelijk is vanwege het lichaam. Dit lichaam wordt de tempel van de allergrootste mogelijkheid: een Boeddha zijn: nirvana. Van dit lichaam moet gehouden worden. Van deze aarde moet gehouden worden.De nieuwe mens is niet ambitieus, is niet politiek.De politiek heeft geen toekomst; de politiek heeft alleen maar bestaan vanwege de neurose waarin de mensheid leeft. Als die neurose eenmaal verdwenen is, verdwijnt de politiek ook.Ambitie betekent gewoon dat je iets niet hebt en dat je jezelf troost door te denken dat je het in de toekomst wel zult hebben. Ambitie is een middel tot troost. Vandaag is het allemaal ellende, morgen zal er vreugde zijn. Door naar morgen te kijken, kun je de ellende van vandaag verdragen: vandaag is altijd hel, maar morgen zal het de hemel zijn. Je gaat maar door met naar de hemel te kijken, je blijft maar hopen. Maar die hoop gaat nooit in vervulling, want morgen komt nooit. Ambitie betekent dat je niet in staat bent je heden in geluk om te zetten; je bent daartoe niet bij machte. Alleen mensen die die potentie niet bezitten, zijn ambitieus: ze zoeken naar geld en macht. Alleen mensen die impotent zijn, zoeken naar geld en macht. De potente mens leeft. Als er geld op z’n weg komt, beleeft hij dat geld ook, maar hij zoekt het niet, hij is er niet op uit. En hij is er ook niet bang voor.De oude mens was of op zoek naar geld of bang voor geld, of op zoek naar macht of bang voor macht; maar in beide gevallen was hij uitsluitend gericht op geld en macht. Hij was ambitieus. De oude mens is meelijwekkend. Hij was ambitieus omdat hij niet kón leven en niet kón liefhebben. De nieuwe mens is wel in staat tot leven en liefhebben. En zijn hier-en- nu zal zo mooi zijn, waarom zou hij zich dan nog zorgen maken over morgen? Hij houdt zich niet bezig met meer krijgen, hij houdt zich bezig met meer zijn - ook dat is een erg belangrijk verschil dat goed onthouden moet worden. Zijn belangstelling gaat uit naar meer zijn, niet naar meer hebben. Meer hebben is een surrogaat voor meer zijn. Als je meer geld hebt, denk je dat je meer bent. Je hebt dan meer macht, dus denk je dat je ook meer bent. Diep van binnen blijf je echter dezelfde bedelaar.Alexander heeft bij zijn dood net zulke lege handen als welke bedelaar dan ook.Meer zijn is een totaal andere dimensie. Meer zijn betekent in kontakt komen met je realiteit, op dezelfde golflengte komen als je wezen en jezelf helpen in harmonie te zijn met het universum. Door in harmonie te zijn met het universum, wordt je meer. Hoe meer je je één voelt met het bestaan, hoe meer je bént. Als de harmonie totaal is, ben je een god. Daarom noemen we Boeddha en Mahavira een god — totale harmonie met het bestaan, geen enkel konflikt. Ze hebben zichzelf opgelost in het geheel, ze zijn het geheel geworden - net zo als een dauwdruppel in de oceaan verdwijnt en de oceaan zelf wordt. In hun ego’s zijn ze gestorven, nu leven ze als het bestaan zelf.Dit is volgens mij het belangrijkste dat er tegenwoordig aan het gebeuren is. Er is een nieuwe mens aan het ontstaan. De eerste stralen zijn al aan de horizon te zien. Bereid jezelf voor deze nieuwe mens te ontvangen. Wees daar klaar voor. Wees de gastheer voor de- geen die op het punt staat op je deur te kloppen. En dat is waar sannyas allemaal om draait: een voorbereiding — gereed zijn om de nieuwe mens te ontvangen.Het ziet er naar uit dat het een geweldig avontuur wordt de nieuwe mens te ontvangen. Het zal ook riskant zijn, want het oude zal het niet leuk vinden.Nu begrijp je waarom het orthodoxe denken tegen mij is. Ik graaf hun graf en bereid iets nieuws voor. Ik leg een tuin aan voor het nieuwe. Jullie moeten je harten voor het nieuwe openen. Wiedt al het oude onkruid, laat alle konditionering die het oude denken je gegeven heeft vallen, zodat je het nieuwe kunt ontvangen.Sannyas is niets anders dan de voorbereiding op iets uiterst waardevols, zodat je niet diep in slaap bent, zodat je klaar bent om het nieuwe bewustzijn te omhelzen als het op je deur klopt.
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Rajnees
Een stad in het cent
Rajneeshpuram is een unieke stad. Niets da 
noch is er sprake van enig vergelijkbaar exp 
deze bewering overdreven klinkt, neem dan 
bij een bevolking van 1000 inwoners is er ge 
bewoners hebben geen alkohol — of drugsp 
in de stad werken, werken uit liefde, niet voo 
dienst”.

De gemeenteraad heeft resoluties aangenomen die voorschrijven dat er grapjes worden verteld bij raadsvergaderingen, die het bouwen van een gevangenis verbieden, die een terrein voor nudisme reserveren en heeft ook een „Gay Rights” verordening aangenomen die diskrimina- tie tegen homosexuelen verbiedt.Zelfs terwijl de inwoners een minimum van tien uur per dag, zeven dagen per week werken, is er een bloeiend sociaal avondleven in de restaurants, disco en bar van de stad. Deze mensen werken hard maar ze zijn nooit somber of ernstig. Er hangt een aanstekelijke sfeer vol humor en speelsheid in de hele kommu- ne.Onder de bewoners vindt een indrukwekkend sociaal experiment plaats dat een omwenteling teweeg brengt in menselijke relaties.Dit experiment is gebaseerd op het begrip dat liefde alleen maar kan bloeien in een atmosfeer van vrijheid. Als gevolg daarvan zijn de mensen niet gericht op bezitten en klampen ze zich niet aan elkaar vast. Ieder individu wordt aangemoedigd om zijn of haar hart te volgen, vrij van schuld en sociale vrijheidsbe- teugeling.
UtopiaAls dit begint te klinken als Utopia, El Dorado of een andere mythologische stad uit de idealistische dromen van de mens, dan kan dat alleen maar omdat het Utopia is, vooral voor de mensen die er wonen.Maar de stad is geen droom. Zij wordt gebouwd door een groep hoog opgeleide en professioneel gekwalificeerde mensen die per persoon meer universitaire graden en diplo- mas hebben dan in enige andere Amerikaanse stad, die niet speciaal gebouwd is rond een universiteit.Rajneeshpuram is geworteld in de zin voor het praktische. Er is bijvoorbeeld een uitgebreid ontwikkelingsplan uitgewerkt - een plan dat is toegejuicht door de plannings- autoriteiten van de staat Ore- gon - dat voorziet in letterlijk alles, van watervoorziening tot afvalverwerking. Het heeft een systeem van recycling ontwikkeld waardoor biologisch gezuiverd afvalwater

bruikbaar wordt voor irrigatie van gewassen, die weer als veevoer dienen. Het heeft het op drie na grootste openbaar vervoersbedrijf in de staat Oregon. Het heeft een onlangs voltooid reservoir dat meer dan 1 1/2 miljard gallon water bevat.
Snel groeiendEen ander aspekt van de stad is haar groeipercentage. De stad kreeg stadsrechten in mei 1982 en sindsdien zijn de gebouwen als paddestoelen uit de grond geschoten. Las- werkplaatsen, timmermanswerkplaatsen, een grote garage voor service en onderhoud, een twee verdiepingen tellende winkelpromenade, magazijnen, een boetiek, een aantal restaurants - die oriëntaals, Mexicaans, vegetarische gourmet specialiteiten, crêpes, fondues en andere delika- tessen bieden - en meer dan 50 prefab wooneenheden zijn geplaatst en in het landschap ingepast.Parallel aan deze ontwikkeling is een modern multi- -dimensionaal boerenbedrijf opgezet dat de vegetarische kommune voorziet van verse groenten, melk- produkten en eieren. Vruchtenboomgaarden, een wijngaard, verbouw van tarwe op droogland en vernieuwde experimenten met groentegewassen zijn slechts enkele van de uitgebreide land- bouwaktiviteiten waar de stadsbewoners zich mee bezighouden.Dit zijn belangrijke prestaties. Men zou denken dat dit alles genoeg is - meer dan genoeg - om een enorme toeloop van sociologen, psychologen, sociaal werkers, academici, planners en analytici te veroorzaken, die de geheimen van deze model- maatschappij willen ontdekken.Men zou denken dat zo’n ongewoon verschijnsel zou worden toegejuicht als een waardevol sociaal experiment. In ieder geval zou men niet verwachten dat er mensen zijn die proberen het te vernietigen. Maar dat is wat er momenteel gebeurt in Oregon. Rajneeshpuram, een stad die ontstaan is op het onvruchtbare woestijnachtige grasland ten oosten van het Cascadege- bergte, wordt gedwongen

voor haar bestaansrecht te vechten. Haar legale status wordt in de gerechtshoven aangevochten, en haar inwoners zijn het mikpunt van een landelijk steminitiatief dat, indien suksesvol, de goeverneur van Oregon zal voorschrijven hen de staat uit te zetten. Verbanning is, natuurlijk, niet mogelijk, dankzij de Founding Fat- hers (de grondleggers van de V.S.) en de vrijheden die zij hebben gewaarborgd voor alle individuen - en niet slechts voor enkelen - in het Eerste Amandement op de Grondwet. De werkelijke betekenis van de poging tot verbanning is dat het de schijnheiligheid van een kleine fanatieke minderheid van Oregoniërs aan het licht brengt.Als deel van deze schijnheiligheid hebben plaatselijke Christelijke fundamentalistische groepen zich verenigd om zich te verzetten tegen verdere ontwikkelingen in de stad, en verschijnen regelmatig op openbare hoorzittingen om zich te verzetten tegen de vergunningaanvragen van de stad- planners. Op het eerste gezicht is dit vreemd, Rajneeshpuram kon niet méér afgelegen zijn, er wonen nauwelijks mensen in de wijde omgeving. De stad ligt weggestopt in een reeks bergkloven, 30 km van de dichtsbijzijnde stad en omgeven door 250 vierkante km onontwikkeld grasland.Een nader onderzoek naar de oorzaken van verzet tegen Rajneeshpuram brengt ons bij het centrale punt van tegenstelling, ver

geleken hierbij zijn de gerechtelijke debatten over planning, landgebruik, waterbronnen en stadsrechten slechts zuchtjes wind die een grote donderbui voorafgaan. De grote klap komt wanneer men zich realiseert dat bijna 100% van de stadsbewoners discipelen zijn van Bhagwan Shree Raj- neesh - discipelen die bij de media, bij het Amerikaanse publiek en ook bij een groot deel van de wereld bekend zijn als „de Rajneeshies”.„Rajneeshies nemen de plaats Antelope over... Rajneeshies deponeren aanklacht wegens smaad voor een miljoen dollar... vijftienduizend Rajneeshies komen bijeen voor het Tweede Jaarlijkse Wereldfestival in Rajneeshpuram... Rajneeshies kopen hotel in Portland... Rajneeshies nemen verordeningen aan voor naaktlopen, homorech- ten...”De Rajneeshies zijn het heetste nieuwsitem dat de N.W.-kust van de Stille Oceaan raakt, sinds de vulkaanuitbarsting van de Mount St. Helens, waardoor journalisten van de hele wereld worden aangetrokken. Rajneeshies dragen niet alleen rode kleren, zij veroorzaken ook dat een heleboel mensen gekleurd gaan kijken. Mensen die niet eens wisten dat zij religieuze vooroordelen hadden beginnen bij hun boordje te zweten en er aan te trekken wanneer er Rajneeshies op hun t.v.-scherm verschijnen. Waarom precies dit gebeurt - waarom de Rajneeshies zo’n polariserend ef-

Het meest vruchtbare deel van de Ranch: de groentevelden

Herbeplanting

Wooneenheden, „A-frames” worden in elkaar gezet
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hpuram
trum van een storm

t er op lijkt heeft er in het verleden bestaan, 
eriment elders in de wereld van vandaag. Als 
de volgende gegevens eens in overweging: 
en werkloosheid en geen misdaad; de stads- 
roblemen; er is geen geweld; de mensen die 

r het geld, en omschrijven hun werk als „ere-

fekt hebben op mensen en zelfs de meest professionele kat-uit-de-boomkijkers van de wijs brengen - is een vraag waar vele mensen zich mee bezig houden.Maar voor Ma Anand Sheela, president van de Rajneesh Foundation International en persoonlijk se- kretaris van Bhagwan Shree Rajneesh is de reden eenvoudig: „De duidelijke superioriteit van de Raj- neeshies maakt dat de mensen zich inferieur voelen - en wie wil zich inferieur voelen?” legt zij uit. „Wij hebben een verlichte Meester die ons laat zien hoe vrij te zijn , hoe lief te hebben, hoe het leven te veranderen in een vreugdevol karnaval”, gaat ze voort. „In deze ekonomische depressie laten alleen wij het kapitalisme werken - wij houden praktisch Oregon overeind met het geld dat we in deze Staat pompen. Natuurlijk zijn de mensen afgunstig, en dus zoeken ze redenen om een hekel aan ons te hebben.” Wat de reden ook moge zijn, de Rajneeshies veroorzaken een storm in de totnogtoe doodse achteraf- gebieden van centraal Oregon.Donderkoppen vormen zich boven het rotsige terrein nu meer en meer mensen besluiten dat ze „voor” of „tegen” de Rajneeshies zijn.
KapitalistenOndertussen groeit de stad Rajneeshpuram verder. Tot op heden is er ongeveer 60 miljoen dollar geïn

vesteerd in het projekt. Terwijl andere potentiële investeerders de beperkende wetten voor landgebruik en de belastingkodes van Oregon ver uit de weg blijven - de Japanse gigant Mitsubishi schaarde zich nog onlangs in een lange rij bedrijven die besloten hebben geen fabrieken te bouwen in Oregon - pompen de Rajneeshies miljoenen dollars in bakstenen en mortel. „Oregon heeft het potentieel om één van de welvarendste Staten in de Unie te zijn, maar slechte planning van het grondgebruik heeft het tot één van de armste gemaakt”, zegt swami Krishna Deva, burgemeester van Rajneeshpuram, die vooraan gestaan heeft bij de wettelijke disputen over de status van de stad. „De idealen van mensen als de voormalige goeverneur Tom McCall, die planning van het grondgebruik invoerde, waren mooi, maar de uitvoering van die idealen is desastreus geweest.” „Iedereen wilde landbouwgrond en natuurgebied sparen, niemand dacht aan het sparen van arbeidsplaatsen - als gevolg waarvan de hele opzet eenzijdig werd. Bijvoorbeeld één van de belangrijkste bezwaren tegen Rajneeshpuram is dat het zogenaamd op landbouwgrond ligt, maar de realiteit is dat dit overgraasd, geërodeerd, verlaten grasland onbruikbaar was totdat wij hier kwamen. Nu voegen we in feite grond toe aan Ore- gons bruikbare landbouwgrond, en het is de stad die dat mogelijk maakt.”

Hier dan is de geschiedenis die zich afspeelt in de onwaarschijnlijke entourage van een voormalige schaaps- en veeboerderij. Een sociaal experiment van onschatbare waarde, op nooit eerder geziene schaal vindt plaats in Rajneeshpuram. Ook de kritici zijn vol bewondering over de manier waarop de stadsbewoners zorgdragen voor de omgeving, in het tot staan brengen van een erosiepro- ces en de gedaanteverwisseling van de nutteloze dorre begroeiing in gekulti- veerde velden. Daarbij brengen ze een zelfvoorzie- nende landbouwproduktie tot stand.Maar zelfs nu het experiment zichzelf begint waar te maken worden de pogingen het te vernietigen heviger. De „waakhond”-groepen voor het grondgebruik, die zich normaliter uitsluitend bezighouden met plan- ningszaken, hebben zich nu verenigd in de strijd met de Christelijke fundamentalisten en ander vreemd gezelschap om een verenigd front te vormen tegen de Rajneeshies.
VooroordeelIn de ogen van de Christenen is het een race met de duivel: kunnen de rood-ge- klede heidenen tot staan gebracht worden voor ze al te veel voet aan de grond krijgen? In de ogen van de Rajneeshies is het een strijd tegen gebrek aan intelligentie en vooroordeel: hoe lang kunnen de mensen blind blijven voor de waarde van het experiment? Tussen deze twee gepolariseerde groepen kan men een belangrijk verschil waarnemen, een verschil dat de waarde van het experiment zelf weerspiegelt en dat de tegenstanders van de stad nog doller maakt. Terwijl de Rajneeshies een enorme hoeveelheid energie steken in het doen slagen van de stad, genieten zij van het schouwspel dat eromheen gespeeld wordt. Zij genieten als zij winnen, zij genieten als zij niet winnen. Bevrijd van de noodzaak om sociaal aanvaardbare volwassenrollen te spelen, is sukses een bijkomstigheid en niet de essentie voor hun manier 

van leven.Er is een diepe zin van aanvaarding en vertrouwen die zo’n ontspanning mogelijk maakt. Door hun Meester, Bhagwan, hebben zij geleerd het leven te vertrouwen, met het leven mee te stromen en wat het leven brengt te verwelkomen. Het is waar, ze doen alles om de dingen te laten gebeuren zoals zij dat willen, maar zij blijven zich niet wanhopig vastklampen aan het resultaat, zoals de meeste mensen doen. Wanneer ze zich alle inspanningen getroost hebben en hun totale energie gegeven hebben aan datgene, dat in de huidige situatie nodig is, dan ontspan- nin ze zich eenvoudig, laten alles gaan, geven elkaar een liefdevolle omhelzing en accepteren wat er ook gebeurt. Ze bouwen een stad, een mooie stad zoals de wereld nog nooit heeft gezien, waarin de wetenschap in een volmaakte harmonie bloeit met de natuur, niet als iets dat vreemd is aan de natuur, maar als onderdeel van dezelfde universele dans - en waarin mensen in harmonie leven met het milieu en met elkaar.
ToneelspelZe stellen alles in het werk om het experiment te laten slagen: een moderne maatschappij kreëren die de liefde, de schoonheid en kompassie van de religieuze visie, die aan hun gegeven is door hun Meester, weerspiegelt. Maar voor de Rajneeshies blijft het een toneelstuk, een spel in een spel, zoals het leven zelf een groot schouwspel is waarin niets al te serieus genomen kan worden.„De waarlijk spirituele mens transformeert zijn hele leven in akteren. Dan is dit hele leven alleen maar een toneel en alle mensen zijn enkel de akteurs die een stuk opvoeren”, zegt Bhagwan. „Het leven is een grote grap - God die een grote grap uithaalt, een prachtig spel van verstoppertje spelen. Maar evenzogoed blijft het een spel. Neem het niet te serieus.” En als je het toch te serieus neemt, is misschien een bezoek aan Rajneeshpuram de beste remedie.

Een goede waterbeheersing maakt verbouw van graan mogelijk

Een „A-frame” wordt geplaatst

Speciale machines asfalteren de wegen
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Demonstreren tegen kernwapens: 
Een schijngevecht 
Als aan vertegenwoordigers van de verschillende Rajneesh organisaties gevraagd 
wordt of ze vóór dan wel tegen de ontwapening zijn is hun antwoord verrassend, en 
voor sommigen onthutsend: „Noch vóór, noch tegen. Het gaat bij ons om wat anders.” 
Doen we mee aan de demonstratie tegen kernwapens die op 29 oktober in Den Haag 
plaatsvindt? Staan we achter de leuzen als: „Geen nieuwe kernwapens in Europa, noch 
in Nederland, noch elders”, „Europa kernwapen-vrij”, „kernwapens de wereld uit”? We 
menen dat deze leuzen eerst opnieuw bekeken moeten worden.Waar Bhagwan ons de ogen voor heeft geopend is het volgende: deze vragen over politieke akties moeten eerst op een ander niveau bekeken worden wil je ze bij de wortel aanpakken. In werkelijkheid gaat het immers niet om de vraag hoe wij de machtsstrijd en wapenwedloop kunnen indammen of kontroleren. Het gaat er om of wij in zo’n situatie nog onszelf kunnen blijven. Of wij ons bewust kunnen blijven hoe wij onze eigen neuroses voortdurend omzetten in angst, woede en geweld tegen anderen. Dat is het beginpunt, de wortel.Als dit niet eerst en bij voortduring aan de orde komt doen we alleen maar aan struisvogel-politiek. We steken onze kop in het zand om niet de bizarre situatie te hoeven zien, waarin we ons met de bewapeningswedloop hebben gemanoe- vreerd. De werkelijke oorzaak zit binnen in ons. Niet alleen in het hart van de politici, die we nu maar gemakshalve de schuld geven omdat die niet naar ons, vredelievende mensen, willen luisteren, maar in ieder van ons. Wie is werkelijk vredelievend?

Opruiming 
in eigen huisWat Bhagwan ons leert is eerst naar jezelf te kijken. Eerst opruiming houden in eigen huis voor je er aan kunt denken orde te scheppen in de grote wereld om je heen.Als je dat doet merk je, tot je grote opluchting, al snel dat je niet gemakkelijk vastloopt in de vicieuze cirkel van pro en kontra in de politieke diskussie. Wel of geen nieuwe kernwapens, de nieuwe niet, maar daarvoor misschien maar toegeven dat de oude mogen blijven, etc. Hoeveel energie is er al niet gestoken in deze onvruchtbare strijd? Je besteedt daar geen energie aan.Wat je ook merkt is dat je het frustrerende gevoel kwijtraakt dat ontstaat als je ontdekt dat politici, ook na een demonstratie van 400.000 burgers die tegen kernwapens waren, toch gewoon zijn doorgegaan met het plaatsen van nieuwe. Je kent nu immers iets meer van jezelf, je weet dat je ook zelf gespleten bent. Met je hoofd en ideologie tegen, maar in je hart, als je het

echt benauwd krijgt, wat zou je dan doen?Hoeveel mensen die eerlijk waren over zichzelf, hebben die splitsing niet in zichzelf gevoeld?
Het PatroonHet kijken naar jezelf is tot nu toe steeds verstaan als iets moraliserend. Iets waardoor je je schuldige plekken kon vinden en er spijt over kon hebben. Dat is niet de weg van de open blik die ontstaat als je meditatief naar jezelf en je eigen ingevreten patronen kijkt.De revolutionaire weg van meditatie is: kijk gewoon hoe het met je is, zonder te oordelen. Aksepteer dat het zo met je gesteld is als je nu ziet.In de weg van meditatie die Bhagwan leert, blijkt dat dit een echte verandering teweeg kan brengen. Het alternatief is dat je gaat vechten met wat je in jezelf als negatief ontdekt, je angst, je hebzucht, je woede en agressie. Dan kom je in een negatieve spiraal, want met het vechten tegen je agressie laad je die agressie ook op. En tegelijk wil je dat nog verstoppen ook, want voor

jezelf en de buitenwereld wil je vredelievend blijven.Maar de angst en woede gaan niet weg. Ze blijven binnen in je, gekooid, maar daardoor juist gevaarlijker.De psycho-analyse heeft over dit gegeven het volgende kunnen vaststellen: als agressie niet bewust gemaakt wordt, gaat zij haar eigen, vernietigende weg. Je verstopt die binnen in je en gaat anderen de schuld geven dat ze agressief tegen jou zijn. Projektie noemt de psycho-analyse dat.Je gaat, onbewust, de grens tussen jezelf en anderen verleggen in het voordeel van jezelf. Jij niet, zij wel. Zij zijn de schuldigen, niet jij zelf. Zelf hoef je niet te veranderen, de anderen moeten dat doen. Je bent zelf, voor je gevoel, zo gaaf als een pasgeboren lamme

tje. De anderen zijn de boosdoeners, de schuldigen. De psycho-analyse zegt: in zo’n situatie van onbewust leven wordt alles wat je van een ander zegt iets wat je zelf bent.Het enige wat deze projektie doorbreekt is dat je je bewust wordt van je onbewuste motieven, de stop wegtrekt die het uitzicht op jezelf belemmert en kijkt naar het plaatje dat je ziet, hoe het er ook uitziet.Dan kan er van alles gebeuren. Als de schaamte en de spanning over je eigen negatieve kanten is weggenomen, als je die aksepteert, kan plotseling de andere kant ervan zichtbaar worden. Angst en woede kunnen omslaan in vreugde en openheid.Als je je projekties opgeeft kun je weer verantwoorde

lijkheid nemen voor wat je diep wilt en voelt. Je wordt helder en harmonisch en de wereld ziet er niet meer zo somber uit. Je man of vrouw blijkt niet meer zo onuitstaanbaar te zijn, de chef op je werk is niet meer wat je altijd op hem projekteerde, het systeem waar je in leeft biedt weer nieuwe mogelijkheden.
Sinds de eerste 
bom vielHet moet voor sommigen naief lijken nog ontspannen te willen leven op het moment dat de wereld bedreigd wordt door een overdaad aan grimmige aanvalsra- ketten. Maar we kunnen ook zien wat de gespannenheid daarover heeft opgeleverd:(vervolg zie pag. 15)

Demonstreren is prima, maar het is niet waar het om gaat

verzorgt, naast alle partikuIiere administratie, 
de volledige bedrijfsboekhouding - per computer. 
♦ debiteuren- en krediteurenbewaking 
♦ de daaruit volgende kwartaaloverzichten 
♦ de jaarafsluiting (jaarrekening, verzamelloonstaat, 

afrekening omzetbelasting, enz.)
Anuras ASB begeleidt tevens bij automatiseringsprocessen.

Anuras ASB (KvK nr. 38511) vormt een onderdeel 
van Anuras’ Rajneesh Projekten.
Voorstreek 9, 9811 JH Leeuwarden, 058-129728
Topweer 7, 9865 VD Opende, 05946-9008/9600

SHARAN

MEDITATIEDagelijkse meditatie 6.30 u en 17.30 uIntroduktie: iedere dinsdag 19.30 u „De Stad Rajneesh Meditatieschool” Drie wekenkursus 11 november - 4 december Meditatieweekend 11 november - 13 november
LEZINGENSwami Deva Amnto (J. Foudraine) over: DOOD EN STERVEN. Een serie van zes donderdagavonden beginnend: 20 oktober 20.00 uur.Swami Parmananda (H. Klaus, arts) over: Psychosoma tische Geneeskunde — op: 26 oktober 20.00 uur.

GEZONDHEID IN LICHAAM EN GEESTALEXANDÈR TECHNIEK met Ma Prem TankaINTUÏTIEVE MASSAGE met Ma Prem SamvegSTRUCTURAL BALANCING met Swami Parmananda PSYCHOSOMATISCH CONSULT met Swami Parmananda DIEPE MASSAGE met Swami Anand Visarjana(G. van Gent, arts)HOROSCOOP INTERPRETATIE met Ma Prem Ronme (R. Dryer, astrologe)Bovenstaande sessies duren gemiddeld anderhalf uur. Vooraf boeken is noodzakelijk.
WEEKEND TRAININGENLICHAAMSWERK 28-30 oktobermet Swami Parmananda en Ma Prem SamvegEMOTIES 18-20 novemberBeide trainingen zijn onderdeel van de Meditatieschool en open voor weekend deelname

Rajneesh Meditatie Centrum 
Wagenweg 48 

2012 NG Haarlem 
tel. 023 - 324207
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niets. Integendeel, sinds de eerste atoombom op Hiro- shima viel is er eindeloos gedemonstreerd. En wat is het resultaat? De techniek van een atomaire aanval is grondig verbeterd.Toen kon de bom nog niet precies gericht worden, nu is een precieze africhting mogelijk over minstens 10.000 km. Bovendien is de vernietigingskracht in de zoveelste macht toegenomen. En, om het beeld te vervolledigen, de kernwapens liggen nu opgeslagen in alle landen die zich op politiek niveau ook maar een beetje respekteren. Atoombommen zijn nu gericht tegen ieder van ons. Het ziet er naar uit dat ze spoedig uitgeprobeerd gaan worden.Zijn we veilig in Nederland? Minister-president Lubbers vindt van niet en meent nu ook dat we bescherming van atoomwapens nodig zouden kunnen hebben. Op een kongres in Den Haag, enkele weken geleden, hield hij een toespraak voor de Stichting Vredespolitiek. Hij stelde daarin dat, als de ontwape- ningskonferentie in Genève zou mislukken, wij de durf

zouden moeten hebben om zelf maar atoomwapens te plaatsen. „Als het moet, dan moet het.” Luid applaus. Het moet dus. Het moet ook van Thatcher en van Reagan. Reagan wil nog wel iets toegeven: voor één nieuwe die geplaatst wordt, twee oude weg. Dat is dan meegenomen. Maar het is wel een cynische manier van onderhandelen.
Kwantum sprong 
naar hoger bewustzijnBhagwan Shree Rajneesh ziet dat de situatie op dit moment zo kritiek is dat ze tegelijkertijd ook, als nooit tevoren in de geschiedenis, rijp is om een nieuwe mogelijkheid in ons mensen aan te boren: die van de revolutie van het hart, de definitieve sprong naar binnen. Hij noemt dit eèn kwantum- sprong naar hoger bewustzijn. Het is een situatie waarin voor ieder duidelijk kan worden dat al onze pro- jekties en alles wat onze blik op de werkelijkheid verduistert moet vervallen. Hij ziet dat de tijd rijp is voor de nieuwe mens.Rajneeshies keren naar

binnen en ontdekken daar diepe lagen van vreugde. Ze zien wat er aan de hand is en kunnen nog lachen, intens genieten van ieder moment. Ze zetten nieuwe leefgemeenschappen op, starten met nieuwe projekten met een intensiteit en liefde, alsof ze voor de eeuwigheid bedoeld zijn.Ze dansen nog als de griek Zorba die, toen alles waaraan hij op zijn eiland zijn energie had gegeven mislukte, naar het strand ging, zijn armen uitstrekte en de eerste danspassen maakte. Samen met de di- rekteur van de mijn die juist geruïneerd was, lachend en nog vol leven.Precies als Zorba? „Met het bewustzijn van een Boeddha, als Zorba en Boeddha samen”, zegt Bhagwan. Juist nu, met open bewustzijn.Als er dan gedemonstreerd moet worden is dat okay. Maar het is niet waar het om gaat. Het gaat zelfs niet om ontwapening of niet. Het gaat er om of we nu een sprong kunnen maken. Een kwantum sprong naar hoger bewustzijn. Al het andere is schijngevecht.
GRAP
VAN DE MAAND

Een vertegenwoordiger 
komt woedend thuis en 
schreeuwt tegen zijn vrouw: 
„Waar zit hij? Ik weet dat hij 
er is.”

„Wat bedoel je, schat?” 
fleemt zij.

„Ik weet dat hij hier is,” 
schreeuwt de woedende 
vertegenwoordiger en be
gint razend het huis te on
derzoeken. Alles haalt hij 
overhoop. Hij kruipt onder

het bed, duikt in de kleren
kast, rukt de gordijnen op
zij, gooit het raam open.

Dan ziet hij op straat een 
jongeman met blond haar 
haastig in een auto stappen.

„Dat is hem,” roept hij 
krijsend, rukt de ijskast los 
en smijt die in razernij het 
raam uit.

Even later bij Sint Petrus 
aan de hemelpoort. Er staan 
drie mannen.

„Hoe kom jij hier?” vraagt 
Petrus aan een jongeman 
met blonde haren.

„Wel, ik stapte in mijn au
to en juist toen ik wilde weg
rijden kwam er een ijskast 
door het dak. Daarom sta ik 
nu hier.”

„En wat gebeurde er met 
jou?” vraagt Petrus aan een 
tweede man die nog transpi
rerend voor hem staat.

„Ik kreeg een hartaanval 
toen ik een ijskast door het 
raam naar buiten smeet. ”

„En jij?” vraagt Petrus 
aan de derde.

„Ik zat gewoon in een ijs
kast.”

Lubbers en Rajneesh 
Een vergelijking van standpunten

Lubbers„Naast de militaire aspekten van dit vraagstuk (de kernbewapening, red.), naast de politieke aspekten, is er een moreel aspekt in het geding. Wat bedoel ik met het morele aspekt? Het morele aspekt is dat de zaak gefundeerd moet worden, naar mijn opvatting, in de hechtheid van onze samenleving.Anders gezegd: als wij ter wille van de verdediging van onze vrijheid kernwapens plaatsen - als het moet, dan moet het, dat heb ik al gezegd - dan mag dat niet gebeuren in een situatie, in een suggestie alsof dat gebeurt tegen de opvatting van de bevolking en de samenleving zelf, door de regeringen die dat op de een of andere manier bewerkstelligd hebben.”Minister-President Lubbers op kongres „Vrede in Vrijheid” 24 september 1983

Rajneesh„Wij hebben atoombommen in handen van kinderen gegeven en het zal een wonder zijn als er geen ongelukken van komen. Het is waarschijnlijker dat dit wel gebeurt, want het zijn kinderen die met atoombommen spelen.Politici zijn de meest onrijpe mensen op deze aarde. Alleen tweederangs mensen interesseren zich voor politiek, alleen middelmatige mensen die aan min- derwaardigheids-kompleksen lijden worden politici. En deze mensen hebben atoombommen, waterstofbommen, laserstralen en dergelijke in handen.Op elk moment kan alles afgelopen zijn!”
Bhagwan Shree Rajneesh uit: Het boek van de wijsheid 12 februari 1979

Foto: ANP Foto: Rajneesh Foundation International

GRADA RAJNEESH
NEO SANNYAS COMMUNE
EEN BOEDDHAVELD AAN DE KUST

Acharya Swami Anand Veeresh, 
M.M., D.Phil.M., D.Litt.M. (R.I.M.U.) 
Ma Prem Samadhi, Direktrice.

Rajneesh Therapie Instituut. De meest veeleisende therapeutenoplei
ding in Europa. Het vier jaren programma voor de opleiding tot thera
peut. De negen maanden kursus in persoonlijke groei. Het één jaar 
durende residentiéle programma voor de opleiding tot therapeut. De 
AUM Marathon met Acharya Swami Anand Veeresh van 9 tot 13 
november. „Follow—up” dag, 14 november. Inlichtingen bij Ma Prem 
Gandha.

Bodhidharma Rajneesh Therapeutische Gemeenschap. Intensief naar 
jezelf kijken en je bewustzijn verhogen samen met andere mensen. 
Elkaar konfronteren, van elkaar leren en elkaar stimuleren. Het kort
ste programma duurt 14 dagen. Het geheel wordt geleid door een staf 
van therapeuten. Inlichtingen bij Ma Amiyo.

Rajneesh Gezondheids Centrum. Individuele sessies, groepen, massa
ge—trainingen, gezondheidsweken en —weekends, counselling—ge
sprekken, een „fitness" — club en sauna. De hele benadering is erop 
gericht je eigen lichaam te accepteren en liefdevol te verzorgen. Inlich
tingen bij Swami Deva Smito.

Grada Rajneesh Neo Sannyas Commune, Prins Hendrikstraat 64, 
1931 BK Égmond aan Zee, tel. 02206—4114.
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Swami Prem Dhyana (huidarts):
Akseptatie en lachen: Essentieel voor de gezondheidBreed lachend zit hij in zijn stoel. Hij heeft nog pretoogjes als hij praat over de lezing die hij zojuist heeft gehouden voor de studenten van de Medische Faculteits- vereniging te Rotterdam. „Ik heb er gesproken over mijn werk als huidarts. Over de huid als spiegel van de ziel. Ik vind het prachtig daarover te praten. En meestal, als het over huidziekten gaat, kom ik tot de stelling dat het aksepteren van jezelf essentieel is voor het genezingsproces. Daarover ben ik met hen bezig geweest.„En tot slot heb ik met de studenten de lachmeditatie gedaan. Er is volgens mij geen meditatie die je zo snel in je centrum en tot ontspannen overgave kan brengen als de lachmeditatie. We hebben het in Rotterdam ook weer opnieuw meegemaakt.”
Dokters met een hartSwami Prem Dhyana (dr. Sutorius) is huidarts in het Burgerziekenhuis te Amsterdam. Bij zijn kollega’s dermatologen is hij vooral bekend geraakt sinds hij hen op verschillende nationale en internationale kon- gressen ging uitnodigen om samen de lachmeditatie - een van de vele meditaties van de verlichte Meester Bhagwan Shree Rajneesh - te doen.Ook op het Tweede We- reldfestival in Rajneeshpuram leidde hij enkele malen de lachmeditaties. „Lachen is een helende kracht,” verklaart Prem Dhyana, „het maakt je schoon van alle vuil dat je in je leven hebt opgespaard. Als we kunnen lachen om onszelf en onze problemen, dan kan dat onze hele houding ten opzichte van het leven veranderen.”Swami Prem Dhyana is sinds 1976 discipel van Bhagwan Shree Rajneesh. Dit heeft nieuwe kleur gege
ven aan zijn praktijk als huidarts. „Door Bhagwan ben ik veel meer in mijn werk als arts gaan zien en ben er veel meer van gaan houden. Het is heerlijk werk, je bent altijd zo dicht bij mensen.Toen ik gisteren voor de studenten van de Medische Faculteit in Rotterdam sprak kon ik ze in ieder geval dit verduidelijken: een arts is niet iemand die een machine repareert. Een arts is een mens die werkt met mensen. En dat niet koud, daar hebben we geen behoefte aan. Waar we behoefte aan hebben is aan dokters met een hart, aan ‘warme dokters’”. Prem Dhyana lacht luidkeels als hij dit zegt, zijn hele lichaam schudt.Arts heeft hij altijd willen worden. „Mijn vader was ook huidarts. Dat ik huidarts wilde worden kwam pas later bij me op. Toen ik mijn artsen-diploma had ben ik eerst een tijd gaan varen en heb eerst een aantal reizen als scheepsarts .gewerkt. Daarna besloot ik pas om huidarts te worden.” Een kleine herinnering uit zijn jeugd, die hij met genoegen ophaalt: „Je moet weten, het franse argot- woord voor dokter is ‘tou-

bib’. En jarenlang heeft vroeger het volgende bordje boven mijn bed gehangen: Toubib or not toubib, that is the question.”Momenteel is hij een ‘warme dokter’ in Amsterdam. Hij laat zelf zijn patiënten binnen. „Dat laat ik niet aan mijn assistente over, want bij zo’n eerste ontmoeting is er altijd oogkontakt met mijn patiënt. Je moet in het begin toch altijd wat formaliteiten invullen, naam, a- dres, gehuwd of niet. Dat is een goede gelegenheid om even kontakt te maken. En dan zorg ik ook dat ze niet te ver uit de buurt hoeven te zitten. De stoel waar ze op moeten plaats nemen staat altijd zo dat ze maar een klein eindje van me vandaan zitten.„Ik geef ze de normale dermatologische behandeling, maar ik zorg daarbij wel dat ieder zo weinig mogelijk echt sterk werkende middelen krijgt. Hoe sterker de middelen, hoe sterker het effekt natuurlijk. Maar ook: hoe sterker de bijwerkingen. En daar moet je voor oppassen. Als het moet, moet het natuurlijk. Maar ik ben er erg voorzichtig mee. Bij kinderen geef ik ook bij voorkeur zalfjes met een zwakkere werking. Dan moet een moeder wat vaker insmeren, maar dat is juist goed. Ja, en soms vraag ik een moeder alleen maar om de kinderen goed te masseren. Dat werkt en het is niet duur, want voor vijf gulden heb je al een liter zon- nebloem-olie. En de kinderen vinden het heerlijk.”
Zeg maar ja 
tegen je puistjes„Maar waar het me vooral om gaat is de patiënten te leren hun ziekten te aksepteren. Zeg maar ja tegen je puistjes. Nou, dat is geen eenvoudige zaak. Ze zijn juist bij me gekomen om van hun puistjes af te komen, en nu horen ze van mij dat het eerste wat ze moeten doen is: die puistjes te aksepteren. Dat is heel wat. Ze zijn zo gewend er tegen te vechten. Ze schamen zich ervoor, dus ze willen die puistjes kwijt. En nu zeg ik: als je in de spiegel kijkt en ze ziet, zeg dan: dag puistjes, goede morgen. Als ze dat doen merken ze dat het werkt.„Dat komt natuurlijk omdat heel veel huidziekten te maken hebben met de psy

che. Ze kunnen hun emoties niet kwijt en hopen die op, onderhuids.Als ze niet kunnen huilen kan het zijn dat de huid gaat huilen. Ze krijgen dan, zoals wij dat noemen, een nattend eczeem. Als je daar dan nog tegen gaat vechten wordt het alleen maar erger. Het eerste wat ze dan moeten doen is: dat vechten loslaten. En als ze dat niet kunnen? Dan aksepteren dat ze het niet kunnen. Ónmogelijk? Dan ook dat aksepteren. Tot je op een punt komt dat je bijvoorbeeld zegt: okay, ik blijf

vechten, dat aksepteer ik nu. Als dat gebeurt is er een begin gemaakt.Ik kan aan mensen zien of ze het aksepteren of niet. Sommigen zeggen dat ze het aksepteren, maar dat is alleen maar met hun hoofd. Hun gevoel zegt nog nee. Als ze dan op een gegeven moment helemaal ja kunnen zeggen tegen hun puistjes is er al veel gewonnen. In ieder geval is hun houding er tegenover veranderd en, ook al zijn de puistjes niet weg, dat geeft al een veel beter gevoel. Zeg maar ja tegen je ziekte, dat werkt. Ak

septatie zou steeds meer een essentieel punt moeten worden in alle spreekkamers van dokters.„Hierin is Bhagwan natuurlijk mijn grote Meester. Vroeger zou ik het niet zo hebben durven stellen als ik nu doe. Maar Hij heeft me geleerd wat aksepteren van mezelf is, en ik heb gemerkt hoe bevrijdend en genezend dat heeft gewerkt. En ik weet dat het niet simpel is. Want dikwijls komt het er bij mij ook uit dat ik iets niet wil. Nee, nee, zeg ik dan. Maar dat leerde ik dan ook aksepteren. Tot er een moment kwam dat ik me rustig begon te voelen, en ik iets kon loslaten, want dat gebeurt dan, je laat los wat je misschien heel graag zou willen. Nadat je eerst nog een hele tijd gedacht hebt: nee, dat kan ik niet loslaten, dat wil ik niet. Daarmee kom je dan in een kramp. Maar op het moment dat je echt aksepteert wat er in feite is, gebeurt vaak het gekke: de kramp is weg, je staat open en vaak komt datgene wat je echt wilde maar niet kon pakken nu vanzelf naar je toe.”
Je bent je eigen dokter„Ik ben er achter gekomen dat je zelf altijd de eerste patiënt bent. Dat heb ik gisteren ook tegen studen

ten in Rotterdam gezegd: de eerste patiënt ben je zelf. En de eerste dokter ook. Je bent je eigen dokter. Dat is ook iets wat ik de patiënten die bij me komen probeer duidelijk te maken. Ieder is op de eerste plaats zijn eigen dokter. Speciaal als het over huidaandoeningen gaat. Ieder moet er zelf mee klaarkomen, dat kan geen ander voor je overnemen.”„Dat klinkt misschien wat abstrakt, maar ze voelen het wel als je hen duidelijk kunt maken hoe het in feite gaat. Als ze bijvoorbeeld op het strand zijn, durven ze soms

hun bloesje niet uit te trekken. Wat zullen de anderen er wel van zeggen als ze zien dat... En daar begint de angst en de ellende al. Die blik van de ander nemen ze in, en dat maakt dat ze zo’n akelig gevoel over hun huid krijgen. Veel huidziekten hebben mede hieraan hun ontstaan te danken. Natuurlijk ook aanleg, maar daar kunnen ze nu niets aan doen. Wel aan het feit dat ze die akelige blik van anderen binnenlaten en hun eczeem of wat ze ook hebben plotseling even akelig gaan vinden als de buren die ernaar kijken. Daar kunnen ze iets aan veranderen, op het moment zelf dat ze voelen dat er naar gekeken wordt.”Dit brengt Prem Dhyana op een ander onderwerp. Het moment dat hij in zijn oranje pakje - zijn nieuwe huid - uit India op Schiphol aankwam. „Ik voelde de ogen van de mensen die naar me keken in mijn huid prikken. ‘Weer zo’n halve gare, oranje gek‘, hoorde ik ze zeggen. Dat prikte. En ik was alsmaar bezig me in te denken hoe ik in het ziekenhuis zou rondlopen. Ook in het oranje? Het maakte me crazy. Tot er een moment kwam dat ik de situatie ak- septeerde zoals die was. Ik zou in het oranje gaan lopen en maar zien wat er zou gebeuren.

Toen kwam er ook de oplossing: op hetzelfde moment kreeg ik van binnen een heel sterk gevoel en kon ik zeggen: ‘Nou, wie hier niet doorheen kan kijken, vergeet het maar.’ Dat was een enorme opluchting. Dat heeft later ook positief gewerkt.”
Massage voor 
lichaam en zielMomenteel blijken een aantal kollega’s geïnteresseerd te zijn in wat hij doet als huidarts, maar vooral wat hij daarnaast doet: zijn

massageweekends en lachmeditaties. Vooral met de laatste raakt hij bekend onder kollega’s in het binnenland en bij diegenen die af en toe de moeite doen om in het buitenland een internationaal kongres bij te wonen. De lachmeditaties zijn nu al te horen geweest op de tweèjaarlijkse nascholings- kursus van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie (Den Haag, november 1982), op het Internationaal Kongres voor Huidziekten bij Kinderen (Monte Carlo, april 1983), de voorjaars- bijeenkomst van de Britse specialisten voor Geslachtsziekten (Rotterdam, mei 1983), de internationale bijeenkomst voor Tropische Dermatologie (Amsterdam, 1983) en het VHe Wereld- kongres van het Internationale Kollege van Psychosomatische Geneeskunde in Hamburg, juli 1983.„Lachmeditaties hangen heel nauw samen met mijn workshops massage die ik op een aantal kongressen eerder heb gegeven. Ik noemde die: massage voor lichaam en ziel. Die massages waren eigenlijk voor dermatologen iets heel bijzonders, hoewel dat voor leken vreemd mag lijken. Maar elkaar masseren, dat doorbreekt een heel taboe, ook binnen de wereld van diegenen die zich met de

huid bezighouden. Kijk, zelf was ik arts, maar eigenlijk had ik me nog nooit met mijn eigen lijf bezig gehouden. Dat is vreemd, maar zo gaat dat in de opleidingen. Gisteren, in Rotterdam, heb ik de studenten gevraagd hun hand op hun buik en borst te leggen en de adem te voelen. Dat ging met nogal wat gegiechel gepaard, daar moeten ze eerst nog aan wennen. Door een aantal groepen die ik gedaan heb, verschillende in Poona en andere hier in Nederland, heb ik een heel nieuw kontakt met mezelf gekregen. Voor-

Swami Prem Dhyana: een „warme dokter”

Een lachmeditatie: lachen is de beste medicijn



De Rajneesh Times woensdag, 19 oktober 1983 17

al diegene die ik gedaan heb met Swami Veeresh van Grada Rajneesh in Egmond aan Zee. Die hebben me erg geopend voor mezelf. Bhag- wan heeft wat dat betreft heel wat in me losgemaakt.”„Dat is nu ook iets wat gebeurt in de massage-work- shops. Wat ik geleerd heb en nu ook iedereen probeer bij te brengen in de massages is: het gaat het beste als je niet denkt, niet aan dit of dat spiertje of pees. Laat je vingers voelen, voel het kon- takt met het lichaam van de ander. En laat dan gebeuren wat er gebeurt. Het kan een dans worden van je handen. De ander opent dan, raakt ontspannen, zachter, soepeler en krijgt de aangename gewaarwordingen van zijn of haar vitale lichaam. Dat is heel gezond, dat geeft je een gevoel heel te worden. Dat werkt helend.”Jan Petrie, psycholoog van de Vrije Universiteit van Amsterdam, maakte Prem Dhyana mee op een kongres in Rome. In het Tijdschrift voor Psychiatrie (1981/6) geeft hij er de volgende beschrijving van:„Een tweede piek van het kongres was de massage- workshop van Swami Prem Dhyana, de oranje dermatoloog van het Amsterdamse Burgerziekenhuis. Hij bracht ons in kennis met een intuïtieve massage ‘of body and soul'. Intuïtieve massage is een goede manier om in kontakt te komen met je lichaam, je gevoelens, je warmte, je centrum. Deze massagevorm werd meditatie genoemd.Uit de kleren ging deze vakman ons eerst voor in een demonstratie en toen was het aan ons om in paren 

beurtelings in zachte intimiteit te zoeken naar pijnen welbehagenplekken van de receptieve ander, tastend, zacht/hard, circulerend, kloppend, drukkend en tintel-tatelend, voet, rug, hoofd, benen, billen, voet, hiel, rug, atlas, totaliserend en weer terug naar een detail en dan weer het geheel omademend, pauzerend om de ademhaling weer mooi- evenwichtig te ventileren, rustig en dan weer druk, kloppend, teder, ruw, pa- pam pa-pam pa-pam, nieuwe ritmen scheppend, nieuwe handspelen, in een samenzijn zonder woorden, waarbij alle emoties in een kalme akseptatie uitstromen en vooral het eindeloze verdriet opspeelt (van waar is moeder gebleven en waarom ga ik dood?)”Jan Petrie besluit dan: ‘Dat massage grote mogelijkheden heeft voor het vergroten van ons welzijn en voor het doorbreken van specifiek-lichamelijke fixaties lijkt mij evident en onderzoekbaar in groter verband.’Prem Dhyana: „Deze mas- sage-workshops geef ik natuurlijk niet als arts, maar als sannyasin, als discipel van Bhagwan Shree Rajneesh, als mens. Maar het is wel goed dat ik daarbij arts ben, ik weet dan ook verstandelijk waar het over gaat. Maar het eigenlijke wat in de massage gebeurt is juist de andere kant, dat verstand even loslaten en dan zien, voelen en horen wat er gebeurt. Je kunt deze massage dan ook alleen maar doen als je heel ontspannen bent, heel relaxed, en alles toelaat wat er in zo’n moment gebeurt.”

Voor dermatologen, mensen die er hun specialiteit van maken met de huid om te gaan, is dat eigenlijk toch weer bijzonder boeiend. Misschien werd Prem Dhyana daarom wel uitgenodigd om over massage te spreken ter gelegenheid van het 25- jarig jubileumfeest van prof. Mali én van de Veegerkli- niek, de dermatologische afdeling van het Radboudzie- kenhuis te Nijmegen.„Daar heb ik ze wel een extraatje gegeven,” zegt Prem Dhyana, „want ik nodigde ze tegelijk uit voor een lachmeditatie. Natuurlijk zag niet iedereen het zitten, maar toch, de helft van de aanwezigen deed mee. En ik vertelde dat ze nooit zo hun centrum, vanwaaruit je pas goed kunt masseren, konden vinden als tijdens juist deze meditatie. Als je in staat bent lange tijd te lachen laat je alles los en kom je, bijna vanzelf, bij je eigen centrum, hier onder in je buik, waar de japanners het hara-punt, het centrum van je wezen, vinden.”De lachmeditatie is een van de vele meditaties die aanbevolen worden door Bhagwan Shree Rajneesh. In het ‘Oranje Meditatie- boek’, een verzameling van de meeste van Bhagwans meditaties, is er een beschrijving van te vinden. Het gaat om een proces waarbij je eerst enige tijd je lichaam rekt en strekt (vijf minuten is genoeg), daarna begint te lachen - eventueel met een ander erbij als katalysator - en daarna een tijd stil bent. Het proces van lachen of huilen - want het slaat soms om - gaat dan door, maar nu in diepe, ontspannen stilte.

„Dat lachen omslaat in huilen is niet zo verwonderlijk,” aldus Prem Dhyana, „het is dezelfde energiestroom. Sommige mensen die niet konden huilen en het jaren lang hadden opgekropt, bleken het opeens wel te kunnen tijdens deze meditatie. Dat heeft hen enorm geholpen, alsof ze tijdens zo’n meditatie plotseling een enorme ballast van zich af konden werpen.Soms merk je dat ook een bepaalde pijn wegtrekt. Ik weet nog steeds niet precies hoe dat werkt, maar uit re- akties van mensen heb ik dit soms kunnen opmaken. Het zou goed zijn als hiernaar eens een onderzoek werd ingesteld. Lachen is gezond, lachen is de beste medicijn. Dat zeggen we en er steekt een lang gevoelde ervaring in, anders zou het geen volksgezegde zijn geworden. Maar echt onderzoek is. er nog niet naar gedaan. Het enige wat ik ken is het boek van Dr. Raymond Moody ‘Laugh after Laugh’. In het nederlands is het uitgekomen onder de titel van ‘Lach je beter’ bij Van Lochum Slaterus. Daarin is Veel materiaal verzameld over het effekt van lachen en humor op genezing.”Serieus studeren op lachen? Het lijkt de moeite waard. Er zijn spanningen genoeg in de wereld en in onszelf. Als lachen helpt, waarom zouden we het dan niet proberen?Prem Dhyana: „Tijdens de lachmeditaties merk ik het soms, dan word ik een groot JA. En wat is een discipel van Bhagwan anders dan iemand die vanuit de grond van zijn hart af en toe helemaal JA kan zeggen?”

Lachen
is geweldig gezond.
Speelsheid is even heilig als gebed, 
misschien heiliger dan welk gebed ook. 
Want speelsheid, lachen, zingen en dansen 
ontspannen je.
En de waarheid wordt alleen mogelijk 
in een ontspannen sfeer.
Als je helemaal ontspannen bent, 
in een staat van los-laten, 
dan gebeurt het onmogelijke, 
dan gebeurt het wonder. 
Los-laten is het geheim van meditatie. 
Als de wereld zelfs maar 
voor vierentwintig uur zou besluiten 
overal om te lachen 
dan zou dat een enorme revolutie 
in de wereld teweeg brengen. 
Het zou zo’n schoonmaak zijn 
dat alle vuil zou worden weggespoeld.

Bhagwan Shree Rajneesh, 
uit: „The sound of one hand clapping”. 
© 1981 Rajneesh Foundation International
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Rajneeshies op 
Groningse bouwbeurs 
Het Rajneesh bouwbedrijf Anuras was dit jaar vertegen
woordigd op de beurs voor energie, isolatie en renovatie 
in Groningen. Zij trok vooral de aandacht door haar krea- 
tiviteit in ontwerp en kwaliteit in bouw.Anuras bouwbedrijf is een onderdeel van Anubhava Rajneesh Meditatie Centrum en Neo Sannyas Kom- mune. Het wordt gekoördi- neerd door Swami Nirvikal- po. een architekt met ruim tien jaar ervaring bij verschillende bouw- en ont- werpburo’s.Dit jaar was Anuras Bouwbedrijf vertegenwoordigd op de jaarlijkse beurs voor energie, isolatie en renovatie, die gehouden werd in de Groningse Martinihallen van 24 t/m 28 september. Het is de grootste beurs op dit gebied die in het noorden gehouden wordt. Meer dan

honderd bouwbedrijven waren vertegenwoordigd. De beurs trok zo’n 15000 bezoekers en velen maakten op de prachtige stand kennis met Anuras Bouwbedrijf.Anuras is wat nieuwbouw en renovatie betreft vooral gespecialiseerd in semi- hout skeletbouw. Een bouwvorm die nu zeer in de belangstelling komt door de lage kosten, snelle bouwwijze en goede isolatie.Op de stand was een uitgebreide fotoreportage van de diverse reeds gerealiseerde bouwprojekten aanwezig. Vele bezoekers van de stand spraken hun be

wondering uit over de krea- tiviteit en kwaliteit die het bouwbedrijf in ontwerp en bouw aflevert.Gedurende de twee jaar dat het bouwbedrijf nu bestaat is het een hechte efficiënte organisatie gewor

den. Maar het is meer, het werken in de bouw is tot meditatie geworden. En dat spiegelt zich ook af in de resultaten, de harmonie en schoonheid van het eindprodukt valt de buitenstaanders op.

Anuras-stand op beurs

Grada Rajneesh
Groei en ontspanning aan zee 
Grada Rajneesh, de Neo-Sannyas Kommune in Egmond 
aan Zee, is vooral bekend als therapeutisch opvang- en 
trainingcentrum. Sinds enige tijd is dit imago evenwel 
aan het veranderen.In Europa zijn ongeveer 150 sannyas-gemeenschap- pen waarin Rajneeshies samen leven en werken. In de meeste daarvan kan men aan groeiprogramma’s deelnemen en de eerste ervaringen opdoen met meditatie.Een bijzondere bloem in de tuin van deze centra is Grada Rajneesh in Egmond aan Zee. Lange tijd was Grada Rajneesh vooral bekend als opvangcentrum

voor diegenen die ten einde raad waren. Zelfs zij die zwaar aan drugs en alkohol verslaafd waren of recentelijk een suicide-poging hadden gedaan konden hier naar toe komen en kregen een helpende hand toegestoken.Sinds enige tijd is het imago van Grada Rajneesh aan het veranderen. Naast de intensieve therapie komen er meer mogelijkheden voor

mensen die maar voor een korte tijd blijven, die niet helemaal onder willen duiken, maar wel aan zichzelf willen werken. En daarnaast willen genieten van een paar dagen aan zee.Het Gezondheidscentrum van Grada Rajneesh raakt hieraan dan ook steeds meer aangepast. Ma Prem Narayani, die hier werkt, zegt er over: „Grada Rajneesh is een echt vakantie- paradijs. Het ligt midden in de duinen, vijf minuten van zee. In het dorp en aan de kust kun je zwemmen, joggen en paard rijden. Alles wat een badplaats te bieden heeft is er. En in Grada zelf hebben we sinds kort een prachtige sauna.”Narayani: „Er komen nu

ook veel mensen die wel iets willen, maar niet precies weten wat. Mensen die hard moeten werken en zich in ieder geval niet meer kunnen voorstellen dat ze bij de televisie nog uit kunnen rusten.”Voor deze mensen is er een gevarieerd programma ontwikkeld. Dat loopt van een dieet-programma dat is afgestemd op de individuele behoefte van de gast, over een programma waarin de bekende Rajneesh meditaties aan de orde komen, naar een serie van individuele sessies. En natuurlijk blijft men in kontakt met de grotere Grada-familie, want de disco en de maaltijden zijn voor iedereen open.

Een nieuwe start
Rajneeshies in Leuven 
De Rajneeshies in België ontplooien nieuwe aktiviteiten 
in de universiteitsstad Leuven. Naast een meditatiecen
trum en reisburo wordt er nu gewerkt aan een restaurant 
en disko.Leuven, een belgische stad van circa 30.000 inwoners, wordt nog steeds beheerst door twee blokken: de Katholieke Universiteit en de brouwerij Stella Artois. De universiteit heeft zich genesteld in de vele historische gebouwen van de . stad, de brouwerij smeedde een ring van giste- rijen en stapelplaatsen rond de stad en toverde elk leegstaand pand van de binnenstad om tot een „knappe taveerne”.Rajneeshies voelen zich hier thuis en beschikken sinds kort over enkele panden. In de Platte Lostraat, in een groot pand in een woonbuurt aan de rand van de stad is Vadan, het Rajneesh Meditatie Centrum gehuisvest. Het is een woon- en werkgemeenschap voor 30 Rajneeshies, waarvan vijf kinderen. Ook in de Tiense- straat, een van Leuvens grote winkelstraten, is een pand betrokken. „Vadan Rajneesh Travel” prijkt er op de gevel. Hier hebben de afgelopen maanden duizenden Rajneeshies hun reis naar Oregon geboekt. Maar ook niet-sannyasins worden aangetrokken door de goede service en goedkope vluchten en beginnen hier steeds meer mini-trips en groepsreizen te boeken. Tenslotte gaan de Rajneeshies ook in de Mechelsestraat vlakbij de vismarkt, een pand betrekken. Hier wordt bin

nenkort een restaurant en disco geopend.Het lijkt erop alsof de Rajneeshies in België elkaar steeds meer in Leuven gaan vinden. Swami Prembodh, momenteel centrum-koördi- nator van Vadan - samen met Swami Namito die onlangs terugkeerde van een verblijf in Rajneeshpuram - zegt hierover: „Voor een echte Rajneesh-stad is het nog te vroeg. Er zijn momenteel wel steeds meer mensen die in en om Vadan willen komen wonen. Maar niets moet overhaast worden. Het belangrijkste is dat de kom- muneleden van nu dichter naar elkaar toegroeien en dat Bhagwans werk nog beter wordt verricht. Het is de eerste keer dat we nu in België naar buiten treden. En dat moet eerst slagen.”

Vadan bouwt
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Horoskoop

De stemming 
van het moment

21 okt.: Zon in oppositie met Maan24 okt.: Zon in Schorpioen, terwijl hij Pluto passeert26 okt.: Venus en Maan staan samen in Maagd1 nov.: Zon komt samen met Satur- nus in Schorpioen6 nov.: Pluto arriveert in Schorpioen!
„Toen ik wist 
wat liefde was, 
wist ik wat 
geweld loosheid was.” (Bhagwan Shree Rajneesh uit: Who am I, 1968© Rajneesh Foundation International)

Wanneer we weten wat 
liefde is, weten we wat vrede 
is. Liefde richt zich niet op 
iemand, maar op iedereen, 
het bestaat... vanzelf.
Met Pluto op de laatste graad 
van Weegschaal staan vrede 
en liefde in het brandpunt. We 
weten dat er maar één planeet 
is waarop we zó kunnen 
wonen en er is maar één hemel 
waarin we kunnen vliegen.

Daarna gaat Pluto het teken 
Schorpioen binnen en komt 
thuis. We kijken er naar met 
een hart vol verwachting en 
opwinding.

Met het vallen van de blade
ren gaat onze aandacht naar 
binnen. Laag voor laag wordt 
de ui afgepeld. We kunnen 
melancholiek worden bij het 
zien van de vergankelijkheid, 
maar we kunnen ook in het 
ploeteren en wrochten naar 
het daglicht brengen wat 
eeuwenlang ligt te sluimeren.

Individuen in een kleurrijke 
variëteit komen samen in een 
nieuw besef van een groter 
geheel.

Nieuwe gevoelens en verrui
ming van bewustzijn. Voor de 
één wordt het een implosie, 
voor de ander een explosie 
van bewustzijn.

Wat het ook zal zijn, we hoe
ven er niets aan toe te voegen. 
We kunnen loslaten en mee
gaan.

Ram

27 maart -
19 april

Kijk eens naar die geheime gevoelens waar je niet mee voor de dag wilt komen. Het wordt tijd ze naar buiten te brengen om groei mogelijk te maken. Anderen kunnen je daarbij helpen.
Stier

20 april -
20 mei

Tijd voor avontuur. Zoek naar nieuwe horizonten in jezelf en wees voorzichtig met beloften aan anderen. Neem nu de tijd voor jezelf,
Tweeling

21 mei -
20 juni

Het is heerlijk om als een vlinder rond te dwarrelen, maar soms moet je weer naar de grond. Kijken waar je bent. Ook van verantwoording nemen kun je genieten.

Kreeft

21 juni -
22 juli

Veel samenwerken met anderen is belangrijk. Een uitdaging waardoor je je minder veilig zult voelen, maar die openin- gen schept voor de liefde.
Leeuw

23 juli — 
22 augustus

Til niet zo zwaar aan relaties. Ze zijn niet de hoofdzaak maar slechts een ingrediënt van het geheel. Kom terug naar jezelf, naar je hart. Want je bent mooi.
Maagd
23 augustus - 
22 september

Breek eens uit de sleur die toch weer ontstaan is en experimenteer met jezelf. Probeer iets totaal nieuws. Het geeft niet of het raar lijkt, als het maar goed voelt.

Weegschaal

23 september
22 oktober

Eigenlijk zijn we allemaal dwaas en je doet alsof je het leuk vindt. Laat je twijfels varen en doe eens iets wat recht uit je hart komt.
Schorpioen

23 oktober -
27 november

De tijd van analyseren is voorbij. Het is zoals het is. Vier het! Dans, spring, zing of jubel en vergeet je verstand.
Boogschutter

22 november-
21 december

Wees open en alert voor verrassingen, zodat je niet verrast wordt als er iets gebeurt. Maar wat er ook gebeurt, positiviteit is altijd belangrijk.

Steenbok

22 december -
19 januari

Misschien zit je wel lekker in je routine, maar weet je wel waar je mee bezig bent? Kijk eens naar je „Nee” - en als je dat kunt aksepteren, ga je vanzelf naar „Ja”.
Waterman

20 januari - 
18 februari

Je struikelt over jezelf en dat maakt je onzeker. Maar je bent prima. Aarzel niet langer en maak die afspraak nu maar.
Vissen

19 februari —
20 maart

Het voelt niet meer lekker om te argumenteren en ruziën. Geef het op want er gaat een wonder gebeuren.
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1984
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