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Ma Anand Sheela, Acharya, in de nieuwe officiële kledij van President van de Academy of Rajneeshism. In de
ze funktie is zij hoofd van ruim 350.000 Rajneeshies over de hele wereld. Sheela is tevens persoonlijke sekre- 
taresse van Bhagwan Shree Rajneesh en zal in de toekomst de enige mens zijn die - naast Zijn medische staf 
- persoonlijk met Bhagwan zal spreken
In Nederland wordt de Rajneesh Foundation of the Netherlands venegenwoordigd door Swami Anand Nike- 
tana, Acharya, van De Stad Rajneesh en Swami Anand Veeresh, Acharya, van Grada Rajneesh.

Parlementaire onderzoeks- 
kommissie op de kast
Onmiddellijk na het verschijnen van het nulnummer van De Rajneesh Times ontving de redaktie een schrijven van 
de subkommissie „Sekten en nieuwe Religieuze Bewegingen” van de Tweede Kamer. Deze parlementaire onder- 
zoekskommissie feliciteert daarin de redaktie van De Rajneesh Times met het uitkomen van het eerste nummer, maar 
tekent tegelijkertijd fel bezwaar aan tegen de wijze waarop in De Rajneesh Times over de Onderzoekskommissie is 
geschreven.De Rajneesh Times had fundamentele kritiek geuit op het eerste gedeelte van het rapport van de subkommissie dat uit z.g. „objektief feitenmateriaal” zou bestaan. De kritiek van De Rajneesh Times betrof een passage waarin de subkommissie Bhagwan in het hokje van de hindoe-filosofie en de tantra-traditie stopt.
Politieke 
insinuatieIn haar brief d.d. 20 oktober 1983 kwalificeert de parlementaire Onderzoekskommissie het kommentaar van De Rajneesh Times als „pure negatieve journalistiek”. En ze voegt hieraan toe: Dat is journalistiek be
drijven met het oogmerk ie
mand kapot te maken (en

zouden de feiten daarvoor 
niet dienstig zijn: geen 
nood, dan verdraaien we die 
wel), Wij bieden U graag de 
gelegenheid van dat pad te
rug te keren en dagen U uit 
om de gehele passage uit 
ons rapport over de leer van 
Bhagwan (blz. 125-127) inte
graal in Uw volgende afle
vering te publiceren om Uw 
lezers zelf te laten beoorde
len of Uw kommentaar ge
rechtvaardigd is of niet. Of 
zint U liever op een intelli
gente en verantwoorde ma
nier om zich aan die uitda
ging te onttrekken?Tot zover het schrijven van de parlementaire Onderzoekskommissie.Swami Anand Niketana, Acharya, een woordvoerder van de Rajneeshies in Nederland had hierop de volgende reaktie: „Dat is het enige wat politici doen. Zij

proberen ons uit te lokken hetzelfde spelletje te spelen dat zij spelen. Het zijn politici die zinnen op een intelligente en verantwoorde manier om zich aan uitdagingen te onttrekken! Wij zijn geen politici.”De onderzoekskommissie probeert ons af te doen met:. Dat is negatieve journalistiek. Op het moment dat we, duidelijk stellingnemen grijpt ze elk middel aan om ons te beschuldigen van verdraaiingen. Ze doet een aantal insinuaties en werpt ons de handschoen toe. Dat is het normale politieke spel.Ze zeggen dat wij proberen „iemand kapot te maken”. Zoiets geldt misschien in de wereld der politici, waar het erom gaat macht en prestige overeind te houden. Daar wordt veronder

steld dat de ander met iedere opmerking die hij maakt, probeert zijn tegenstander klein te krijgen. Daar gaat het niet om de waarheid, maar om de tegenstander uit de weg te ruimen en zelf de macht over te nemen. Een religieus mens zegt waar hij voor staat en staat voor wat hij zegt. Wij blijven ook zeggen waar wij voor staan.
Het „objektieve” 
rapportHieronder volgt de bedoelde passage (blz. 125- 127) uit het rapport van de subkommissie met ons kommentaar.

Tekst: Bhagwan Shree 
Rajneesh, verlichte mees
ter, bewonderd, verguisd, 
omstreden; wie is hij, wat (vervolg op pag. 4)

Offensief tegen 
Rajneeshpuram 
De kommune dient aanklager van repliek 
Rajneeshpuram - De Stad Rajneeshpuram en drie Rajneesh organisaties veroordeel
den, in vier verschillende perskonferenties, met klem het hoofd van het Departement 
van Justitie, Dave Frohnmayer.In antwoord op een rechtszaak die op woensdag 9 november in de Wasco distriktsrechtbank door Frohnmayer aanhangig is gemaakt, met als doel Rajneeshpuram te verhinderen als legaal gevestigde stad te ageren, verklaarde burgemeester Krishna Deva:„Deze rechtszaak is bijzonder slecht opgezet en zit tjokvol feitelijk onjuiste informatie. Hij (Frohnmayer) zou zich moeten schamen voor en in moeten zitten met het feit dat hij niet vanaf het allereerste begin met de juiste feiten aan komt dragen.”Ma Anand Sheela, hoofd van de Academy of Rajneeshism, zei: „Ik sta paf en walg hiervan, en ik vind dat het hoofd van het Departement van Justitie bij deze af moet treden en dat hij zichzelf illegaal moet verklaren.”Swami Prem Jayananda, president van de Rajneesh Investment Corporation, zei dat er door de bemoeienissen van Frohnmayer een investering door de Corporation van 30 miljoen dollar

daar ter plaatse op het spel wordt gezet en dat bovendien de relaties met andere ondernemingen er ernstig door te lijden hebben.Ma Yoga Vidya, president van de Neo-Sannyas International Commune, beschreef Frohnmayer als een „laaghartige politikus” die probeert Oregon in een politiestaat te veranderen.De hoofden van deze drie organisaties kregen, op woensdagochtend 9 november in Rajneeshpuram, kopieën van de aanklacht van het hoofd van het Departement van Justitie overhandigd, kort nadat deze bij de rechtbank aanhangig was gemaakt. Eveneens ontvingen de burgemeester, en andere officiële vertegenwoordigers van de stad een kopie.De klacht is uit op een uitspraak van de rechtbank dat Rajneeshpuram het artikel over vestiging in het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet schendt, waarin voorzien wordt in de scheiding van kerk en staat.De basis van Frohnmay- ers uitdaging aan de stad is gevat in een sektie van de aanklacht waarin hij beweert dat Rajneeshpuram „onder de daadwerkelijke en direkte kontrole staat van een religie die zichzelf als zodanig beschrijft, en haar religieuze leiders.”Deze aantijging werd op donderdag 10 november zeer nadrukkelijk ontkend door Swami Krishna Deva. „Er is geen sprake van dat er een religieuze groep zou zijn die enige bestuurlijke macht uitoefent in de stad Rajneeshpuram en de aanklacht van het h,oofd van het Departement van Justitie bevat dan ook geen enkel feit dat op het tegendeel wijst,” zei hij.„De Rajneeshies hebben, evenals alle andere burgers, het recht om op elke wijze die zij kiezen met elkaar sa

men te leven, en het recht om hun eigen vertegenwoordigers te kiezen,” vervolgde hij.Het hoofd van het Departement van Justitie probeert met deze rechtszaak de burgers hun kiesrecht te ontnemen en de stad haar rechten. Wij weigeren als pion te fungeren in het machtsspelletje van het hoofd van het Departement van Justitie,” zei de burgemeester.Toen een verslaggever aan Krishna Deva vertelde dat Frohnmayer niet „erg ingenomen” was geweest met de manier waarop de Rajneeshies op zijn onderzoek hadden gereageerd, antwoordde de burgemeester: „Dan heeft hij pech gehad.”Een andere verslaggever stelde de vraag of er een compromis mogelijk is tussen het hoofd van het Departement en de stad. „Met onze waarheid zullen wij nimmer een compromis sluiten,” was het antwoord van Krishna Deva. „Maar als Frohnmayer zijn aanklacht intrekt en zijn excuses aanbiedt, heb ik weer alle res- pekt voor hem,” voegde hij daaraan toe.Ma Anand Sheela zei dat de poging van het hoofd van het Departement van Justitie om de Rajneesh religie „in het voordeel van zijn walgelijke fascistische politieke aspiraties” te vernietigen, niet getolereerd zal worden.Sheela nodigde de pers uit erachter te komen wie „de touwtjes in handen heeft” en goeverneur Vic Atiyeh en Frohnmayer onder druk zet om tegen de Rajneeshies in te gaan.„Wie zet Frohnmayer onder druk? Wie verschuilt zich achter hem? Waarom hangt hij de prostitué uit? Waarom gedraagt hij zich zo fascistisch?” vroeg zij zich af.(vervolg op pag. 2)
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Redaktioneel

Het dilemma van de persDe relatie met een Verlichte Meester is iets ongrijpbaars. Zij past niet in de normale kategorieën waarmee wij gewoonlijk de werkelijkheid menen te kunnen begrijpen, zij is niet te definiëren, niet wetenschappelijk vast te stellen.In het Westen hebben we nog vage herinneringen aan hoe dit gebeurde rond een Meester als Jezus. Hoe Jezus Simon aansprak en deze onmiddellijk zijn netten verliet en Jezus volgde. En hoe dat gebeurde met de andere apostelen. Ze kregen een nieuwe naam en volgden Jezus.
Het gebeurt opnieuwNu, na tweeduizend jaar, gebeurt dit opnieuw. Mensen worden geraakt door een Meester, Bhagwan Shree Rajneesh. Duizenden en duizenden deze keer, afkomstig van overal op deze aardbol. Uit alle bestaande godsdiensten en sociale lagen. Het doet er niet toe waar ze vandaan komen, maar ze hebben de roep van de Meester gehoord en volgen Zijn boodschap.Mensen staan opnieuw met hun ogen te knipperen. Is het waar? Is het een illusie, een bevlieging, een droom? Misschien wel een gevaarlijke droom? Zij beginnen te argumenteren, voor en tegen. „Niet te geloven. Gevaarlijk. Haal ze neer.”Het gebeurt steeds opnieuw, telkens als er een Meester op aarde komt. Rajneeshies, die in Bhagwan Shree Rajneesh hun Meester hebben gevonden, weten er van mee te praten.Overal waar Bhagwan verschijnt zijn ook Zijn belagers te vinden. Neergestreken in Oregon wordt Zijn verblijf bedreigd, Zijn visum geweigerd en probeert het hoofd van het Departement van Justitie de stad, die door Rajneeshies gesticht is, illegaal te verklaren.

Het grote zwijgenIn Nederland is het even rustig geweest. Na een periode van enkele jaren, toen Bhagwan nog in Poona verbleef en iedere Nederlander regelmatig kon smullen van de sensatieverhalen over de Rajneeshies die hun Meester daar gingen opzoeken, is het stil geworden in de media.Nee, van dichtbij waren de Rajneeshies toch anders. Hoe waren ze dan wel? Er werd over gezwegen.Dit Grote Zwijgen ging ook door toen de Rajneeshies, in het begin van dit jaar, bij duizenden de straat optrokken om voor de Amerikaanse ambassades en konsulaten te protesteren tegen de religieuze diskriminatie ten aanzien van Bhagwan in Amerika. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn er vele duizenden de straat opgetrokken, maar de pers bleef zwijgen. Duizenden in rood geklede Rajneeshies op straat die zeggen gediskrimi- neerd te worden? Niets van gezien.Veel kranten hebben tamelijk vriendelijk gereageerd op de prille Rajneesh Times, ten minste op de presentatie daarvan. Anderen blijven zich in zwijgen hullen. Of soms, als ze iets te berde brengen, blijken ze slecht geïnformeerd te zijn.
De VolkskrantDe Volkskrant is daar een goed voorbeeld van. Wie de afgelopen jaargangen rustig en nuchter doorbladert, kan weinig juiste informatie over Bhagwan Shree Rajneesh en de sannyasins vinden. De berichtgeving uit de tijd van Poona was duidelijk verdraaid. Het klapstuk is wel de hele pagina die op 13 juni Ï981, toen Bhagwan van Poona naar Amerika was overgevlogen, door Herman Cohen werd volgeschreven om duidelijk te maken dat het hier waarschijnlijk om de „grootste religieuze oplichtingsaf- faire van de eeuw” ging. De boel was failliet, de Meester was er met het geld vandoor en nu zou het wel snel afgelopen zijn.Toen het niet afgelopen bleek te zijn, deed men er verder het zwijgen toe. Wel werden af en toe enkele sekten nog eens goed gepakt. Onlangs, op 20 augustus, kreeg Maria Hendriks nog een hele pagina om een ex-lid van de Vrije School voor Filosofie zijn verhaal te laten vertellen en de stelling te ondersteunen dat „een tolerante houding tegenover sekten volstrekt misplaatst is.” Zo’n artikel in een krant die toch de strijd tegen diskriminatie van alle mogelijke groepen in haar vaandel voert, moet wel enige verwondering wekken. Werd er hier van deze zo gewaardeerde lijn afgeweken? Een redaktioneel slippertje? Het lijkt er niet op.De lijn is gemakkelijk te volgen. Op 5 november meende De Volkskrant opnieuw te moeten zeggen hoe gevaarlijk sekten zijn. Zij publiceert een brief van een ex-sekte- lid dat klaagt over de psychische schade die hij heeft opgelopen bij een sekte die niet met name wordt genoemd. Dit naar aanleiding van een rapport over ex-sekteleden, een week eerder in dezelfde krant gepubliceerd.Er worden op een vreemde manier Rajneeshies bij betrokken. Dat is verwonderlijk want zij hebben niets met dit ex-sektelid te maken, noch met het rapport.In het rapport worden ze er uitdrukkelijk buitengelaten. Terecht, Rajneeshies zijn geen leden van een sekte. Dat heeft ook de Onderzoekskommissie van de Tweede Kamer erkend. Een Rajneeshie is iemand die een persoonlijke relatie is aangegaan met een Verlichte Meester,

met Bhagwan Shree Rajneesh. Dat is het enige. Hij wordt daarmee geen lid van een sekte. Dit is algemeen bekend en ook De Volkskrant had hierover geïnformeerd moeten zijn.Toch vergeet deze krant dat voor het gemak even en plaatst, boven de brief van het psychisch beschadigde ex- sektelid, een foto van Rajneeshies die dansen voor hun Meester. Dat is valse montage, met bovendien de onjuiste tekst: „Sekteleden tijdens een Bhagwan-festival!”
Het Vrije VolkNog bonter maakt Het Vrije Volk het. Dat publiceert op 15 november een schandaal-verhaal over iets dat met een Tai Chi groep gebeurd is. En als illustratie daarbij een foto van Bhagwan met twee muntstukken in Zijn ogen. Dat riekt naar riool-journalistiek, opzettelijke falsifikatie.Rajneeshies hebben niets te maken met dit schandaal- verhaal. Het plaatsen van een foto van Bhagwan hierbij is minstens onjuiste journalistiek. En het opzettelijk monteren van geldstukken in Bhagwan’s ogen is kwetsend voor een groot aantal Nederlanders. Deze procedure roept herinneringen op aan tijden die, zoals zeker Het Vrije Volk moet weten, voorbij zijn. Rond 1935 werd een dergelijke procedure ook in het nazi-Duitsland toegepast. Julius Streicher kreeg de kans om een joodse bank- direkteur af te beelden met dollars in zijn ogen. Gaat Het Vrije Volk zich weer op dat niveau bewegen?De Rajneeshies hebben met klem om een rektifikatie gevraagd. In de krant van 19 november werd die inderdaad gepubliceerd.

Dilemma van de persEr is maar één verklaring voor deze slechte journalistiek te geven. Journalisten zitten in een dilemma. Ze weten wat de massa graag leest en schromen dan ook niet daarvoor de waarheid te verdraaien. Misschien zien ze het persoonlijk anders, maar, eenmaal achter de typemachine, schrijvend voor hun eigen lezerspubliek willen ze bij hen niet uit de gratie vallen. Ze schrijven wat hun mensen graag lezen, waar of niet waar.Het wordt tijd dat redakties van kranten, die geacht worden mensen van informatie te voorzien, zich eens laten informeren over de feiten. Als er een Meester op aarde verschijnt die blijkt honderdduizenden intelligente en kreatieve mensen overal ter wereld aan te spreken en te bewegen tot een leefstijl die weer open is en levensvreugde en liefde kent, dan is het de moeite waard daar kennis van te nemen. En dan zo objektief en nuchter mogelijk. De krisis waarin wij leven en die door dezelfde kranten zo uitvoerig wordt beschreven, is diep genoeg om ook deze opening die nu gegeven wordt serieus te bekijken.De enige konditié zal dan zijn dat de journalisten ook zelf hun eigen centrum vinden. Want alleen daar kunnen ze de krisis zien zoals die werkelijk is. Alleen in het centrum van de cycloon is er voldoende rust om de dingen duidelijk te zien.
Open brief over Bhagwan 
Naar aanleiding van de rechtszaak over de verblijfs
status van Bhagwan Shree Rajneesh in de Verenigde 
Staten hebben verschillende mensen uit vele landen 
van de wereld uitdrukking gegeven aan de betekenis 
die Bhagwan heeft in hun leven.

Ondergetekende is in 1920 geboren. Hij heeft gestudeerd aan 
de landbouwhogeschool in Wageningen en behaalde in 1954 zijn 
ingenieursdiploma. Hij heeft gewerkt op het Centraal Instituut 
voor Landbouwkundig Onderzoek (CILO, Wageningen) en pro
moveerde in 1968 in Wageningen op het proefschrift getiteld: „An 
analysis of yields of grasses in mixed and pure stands”. Op het 
ogenblik werkt hij op het Centrum voor Agrobiologisch Onder
zoek (CABO, Wageningen) en is gespecialiseerd in graslandoeco- 
logie.

Hij is in het verleden uitgenodigd om voordrachten-over zijn 
vakgebied te geven in Sheffield (U.K.), Seattle (U.S.A.), Lenin
grad (U.S.S.R.), Berlijn (B.R.D.). Hij heeft zitting in de redaktie 
van de „Netherlands Journal of Agricultural Science”, is lid van de 
Commissie tot Beheer van het Instituut voor Oecologisch Onder
zoek (Heteren) en lid van de „British Ecological Society” en de 
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging.

De ondergetekende verklaart dat zijn leven drastisch is veran
derd nadat hij vijf jaar geleden de werken van Bhagwan Shree Raj
neesh is gaan lezen. Bhagwan heeft mij in kontakt gebracht met de 
stilte. Het lawaai van buiten ging steeds meer plaats maken voor de 
stilte van binnen en er ging zich een heel ander evenwicht instellen 
tussen mijn verstand en mijn gevoel. Ik werd me bewust van het feit 
dat ik teveel analyseerde met mijn hoofd en vaak de synthese met 
mijn hart vergat en ik zag dat de mensen die alleen hun verstand 
gebruiken even onmogelijk zijn als de mensen die alleen hun 
gevoel laten gelden. Ik ging inzien dat de waarde van een mens niet 
alleen afhangt van wat hij presteert, maar ook van wat hij uit
straalt. Ik ben er nu van overtuigd dat aan alle aktiviteit stilte voor
af behoort te gaan en in mijn hart draag ik de kostbare spreuk: 
„Leven is groeien in liefde”.

Bhagwan verkondigt geen bepaalde religie, noch een filosofie, 
maar hij geeft lessen in „de kunst van het zijn”. Zijn psychologisch 
inzicht is van een buitengewone orde en zijn vermogen om grote 
groepen van mensen „het leven als een feest te laten ervaren”, is 
van onschatbare waarde!
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(vervolg van pag. 1)Ze zei dat toen zij de vorige keer senator Mark Hat- field ervan had beschuldigd zich achter de schermen in te spannen om de Rajneeshies te vernietigen, geen enkele journalist de moed had opgebracht om dat te onderzoeken.Ma Yoga Vidya beschreef hoe zij Zuid Afrika, waar zij geboren is, had verlaten vanwege de diskriminatie van staatswege tegen de zwarten.„Ik ben hier naar Amerika gekomen omdat het de essentie van vrijheid en burgerrechten vertegenwoordigt, en nu zie ik dat zich hier net zoiets aan het ontwikkelen is ...alleen sta ik nu aan de andere kant,” zei zij tegen de verslaggevers.„Als dit óns kan gebeuren, kan het jullie ook gebeuren. In het Duitsland van Hitler, en in het Italië van Mussoli- ni is het ook gebeurd,” voegde zij eraan toe.Swami Prem Jayananda beschuldigde het hoofd van het Departement van Justitie ervan zich te gedragen als in een kommunistische staat. „Hij probeert de zakenwereld, de politiek en de religie in deze staat in handen te houden. Bij ons zijn die drie in verschillende handen, maar hij probeert er één potje van te maken,” vertelde hij de verslaggevers.De rechtszaak die aanleiding was tot deze veroordeling door de Rajneeshies werd woensdagochtend 9 november op een perskonfe- rentie die door Frohnmayer bijeengeroepen was in Salem aangekondigd.Het hoofd van het Departement van Justitie las een verklaring voor - vragen stellen was niet toegestaan - waarin hij zei dat het er alleen maar om ging vast te

stellen of Rajneeshpuram de garanties die in de grondwet zijn vastgelegd met betrekking tot kerk en staat al dan niet schendt.Volgens zijn mening, in een verklaring die een maand geleden werd uitgegeven, aldus Frohnmayer, schendt de stad de grondwet en zou haar daarom niet moeten worden toegestaan stadsdiensten te verlenen of staatsgelden te ontvangen die voortkomen uit belasting op gas, sigaretten en drank.Terwijl Frohnmayer zijn verklaring voorlas, maakte Paul Sundermier, een gevolmachtigde van het Departement van Justitie, de zaak aanhangig in het gebouw van de distriktsrechtbank van de Dallas.Sundermier reisde daarna naar Rajneeshpuram in gezelschap van een deputy sheriff van het Wasco dis- trikt om dagvaardigingen en kopie.ën van de aanklacht af te leveren bij vertegenwoordigers van de Rajneesh organisaties en bij officiële vertegenwoordigers van de stad.Er heerste voornamelijk een soort karnaval-atmos- feer in het Socrates gebouw, waar de Rajneeshies die in de aanklacht vermeld werden een ontmoeting hadden met Sundermier. Er verzamelde zich een grote menigte die opeens spontaan een vertolking van het lied „America the beautiful” ten beste gaf.Enige aanwezigen wezen er bovendien op dat Sundermier twee weken voordien een anoniem bezoek aan de stad had gebracht „als zakenman”, met de bedoeling informatie in te winnen over veiligheidsmaatregelen en toegankelijkheid voor het publiek.
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Een boodschap van Bhagwan 
Rajneeshisme staat open voor iedereen 
Een paar avonden geleden zat Ma Anand Sheela met 
Bhagwan Shree Rajneesh te praten in haar funktie van 
persoonlijke sekretaresse. Ze zei tegen Bhagwan dat ze 
niet kon begrijpen hoe sommige mensen het voor elkaar 
krijgen de Rajneeshies ervan te beschuldigen bepaalde 
religies of nationaliteiten te diskrimineren, aangezien de 
Rajneesh religie open staat voor mensen van elk geloof, 
van elk ras en van elke kleur. Bhagwan antwoordde:„Onze religie kan niet op één lijn worden gezet met enige andere religie ter wereld, omdat het Rajneeshisme geen traditie heeft, niet van een dogma uitgaat en voor iedereen zonder enige diskriminatie haar religieu- se vleugels ontvouwt.„Het Rajneeshisme vraagt niemand zijn eigen religie af te zweren en voelt absoluut geen tweedracht met Boeddha, Christus, Krishna, Lao Tzu, etc. In feite ligt in het Rajneeshisme de wezenlijke kern van alle religiositeit.„De ander religies zijn tegen eikaars tradities en uit- gangshoudingen. In feite zijn die andere religies fanatiek en gaan ze er stuk voor stuk vanuit - ze geloven erin en ze vechten ervoor - dat hun religie de ware religie is en dat alle andere religies nepreligies zijn.„Dat geldt niet voor Mij of voor het Rajneeshisme. Een Christen kan Rajneeshie worden en er wordt niet van hem gevraagd dat hij zijn liefde voor Jezus laat varen, hij vindt Jezus juist in Mij. Hetzelfde geldt voor een Boeddhist of voor een Mohammedaan.„Onze kommune bestaat

uit mensen van allerlei religies, die de waarheid van hun religie in Mij gevonden hebben. We hebben duizenden Christenen, Boeddhisten, Jains, Hindoes en Joden die Rajneeshies zijn. We hebben mensen uit alle landen, van alle rassen en van alle religies en er wordt niet gediskrimineerd.„Zelfs een atheïst wordt in onze religie volledig geaccepteerd en er wordt totaal van hem gehouden. Rajneeshisme is een manier van leven. Het heeft niets te maken met enige hokuspo- kus en ook niet met hemel en hel.„De hele nadruk ligt voor Mij op het vinden van het centrum van de cycloon - de leegte die zich tussen jou, het bestaan en het eeuwige niets bevindt.„In dat niets bloeit de bloem van de verlichting. Je kunt ons niet als Christenen, Joden, Hindoes of Jains afdoen, omdat we niemand diskrimineren.”N.B. Op het citaat hierboven staat copyright en het mag dan ook niet zonder toestemming van de Rajneesh Foundation International gereproduceerd worden.
Moeder bezoekt zoon 
in Rajneesh Ashram 
Een week lang was ze de gast van Sadhana, de Rajneesh 
Sannyas Ashram die een onderkomen heeft gevonden in 
het voormalige huis van bewaring in Amsterdam. Ze 
werkte mee in de keuken, hielp met het verzendklaar ma
ken van de Rajneesh Times en ’s avonds kon je haar op 
de dansvloer van de disco vinden. „Ik wilde deze keer he
lemaal voor mezelf komen. Natuurlijk kwam ik ook voor 
mijn zoon Amrit, maar toen mijn dochter vroeg of zij mee 
mocht, zei ik nee. Ik had het gevoel dat ik hier nog veel te 
leren had en dat moest ik voor mezelf alleen uitvinden. Nu 
weet ik het. Amrit en ik staan op hetzelfde punt, mis
schien is hij me al een stapje voor.”Degene die dit zegt is geen Rajneeshie. Ze loopt in vrolijk blauw en wit rond. „Thuis draag ik vaak rood, want dat vind ik een warme kleur. Maar, als ik dat hier zou doen, zou dat de schijn wekken dat ik me op voorhand al zou willen aanpassen. En ik wilde gewoon mezelf zijn. Daar heb ik hier overigens alle kans voor gekregen. Ik voel me zo goed dat ik wel zou willen blijven.”Liimakka Laue, want dat is haar naam, kwam voor een bezoek aan Sadhana over uit Denemarken. Ze is Finse van geboorte, maar verhuisde tijdens de tweede wereldoorlog naar Als in Denemarken. Daar werkte ze eerst als binnenhuisar- chitekte en later als onderwijzeres voor gehandikap- ten. Ze trouwde met een Deen en uit dat huwelijk kwamen vijf kinderen voort. Eén ervan, Sven, woont nu als Swami Anand Amrit in Sadhana.„Amrit is erg veel veranderd sinds hij met Bhagwan

in aanraking is gekomen. Hij was vroeger een echte zwerver. Toen hij zestien was, wilde hij van huis weg, hij wilde meer van de wereld zien. Dat was even moeilijk voor mij, maar tegelijkertijd voelde ik me er ook goed bij. Mensen moeten veel leren in dit leven en zelf had ik ook al ontdekt dat de enige manier om dit te doen is: zelf alles meemaken en verwerken. Je kunt een ander niets leren als het over diepere dingen in het leven gaat. Iedereen staat daar alleen voor. En hoe meer situaties je meemaakt hoe beter. Maar uiteindelijk moet je het binnenin jezelf uitwerken. Ook een moeder kan daarbij niet helpen. Ik zei dus tegen hem: „Ga waar je wilt en leer in ieder geval goed voor jezelf te zorgen.”Liimakka lacht en haar ogen glinsteren.„Het was maar goed dat ik dat gezegd had, want een paar maanden later belde hij op om te zeggen dat hij geen geld meer had. Toen herinnerde ik hem aan wat

ik gezegd had en hij begreep het. Want toen hij later weer belde had hij wel geld en met Kerstmis bracht hij prachtige geschenken voor ons mee.

De beste school is zelf leren, daar raak ik steeds meer van overtuigd. Voor mij is het de enige school, daarom zit ik nu ook hier in Sadhana.” Ze lacht hartelijk en luid. Dan weer ernstiger: „Wat ik bij Amrit heb zien veranderen sinds hij met Bhagwan in kontakt is gekomen is: zijn onrust is weg. Ik zie dat hij helemaal bij zichzelf kan zijn en dat de kommune hier hem daar- voorook alle kans geeft. Dat geeft me een dankbaar gevoel. Hij voelt zich hier helemaal thuis en kan al zijn energie aan het werk geven.

Hij is hier gelukkig.”„Toen hij me vertelde dat hij naar India wilde gaan en een tijd bij een Meester wilde wonen had ik er wel weer even moeite mee. Er deden

vreemde verhalen de ronde over Bhagwan. Na zijn bezoek aan Bhagwan is hij een tijd in Denemarken geweest en begon daar een centrum, maar na enige tijd verlangde hij toch weer naar zijn Nederlandse vrienden. Ik vergeet nooit dat hij toen opbelde en zei dat hij met sannyasins in een huis van bewaring in Nederland ging wonen. Toen heb ik wel nachtmerries gehad. Maar, nu ik het met eigen ogen hier zie, kan ik alleen maar zeggen: wat is het hier mooi gemaakt! Zo helder, zo vrolijk, zo overal vol bloemen. Dat

heeft veel indruk gemaakt vanaf het moment dat ik hier ben. Er hangt zo’n sfeer van liefde in dit huis, er is zoveel warmte en vriendschap. En dat in zo’n gevangenis.” Ze

is een tijd stil, alsof ze zoekt naar de goede woorden.„Wat ik hier vooral voel is dat je helemaal jezelf kunt zijn. Ik bedoel er is veel geluk hier, dat heb ik goed gezien. Maar, als iemand verdrietig is, en dat komt in ieder leven voor, of ergens mee zit, dan kan dat ook. Daar wordt niet raar van opgekeken. Zelfs als iemand huilt, geeft dat geen naar gevoel. Het is goed zoals het is en dan is er altijd wel een schouder waar je op uit kunt huilen. Of iemand die je omarmt zonder veel te vragen. Dat ontroert me, dat

vind ik zo mooi. Ik heb het tot nu toe bijna nergens zo gevonden. Het is heel echt.”Liimakka Laue heeft een paar dagen in de keuken gewerkt en eenmaal een hele dag aardappelen geschild om voor de kommune een echte Deense maaltijd klaar te maken.„Ik heb het echt met liefde gedaan, ik voelde me zo goed hier, zo welkom. En eten moet met liefde worden klaargemaakt, dan smaakt het veel beter. Het was fijn te zien dat het iedereen zo goed smaakte.”„Van Bhagwan begrijp ik nog niet zoveel. Of misschien ook wel, ik weet het niet. Maar soms kijk ik naar één van de foto’s van hem die hier hangen. En dan zie ik die ogen die zo diep zijn, zo vriendelijk en tegelijkertijd zo ver weg. Alsof ik in iets kom dat eindeloos is en waar ik nog zoveel te zoeken heb. Zo ben ik misschien ook wel, een zoeker die soms iets vindt. Misschien moet ik eens een boek van hem gaan lezen, denk ik dan. Maar dan voel ik ook weer: wat ik hier zie en meemaak, maakt misschien wel meer van hem duidelijk.”Of ze niet wil blijven? „Ik ben hier nu een week geweest. Er is zoveel gebeurd. Ik voel dat ik nu echt terug moet naar Denemarken om alles rustig te verwerken. Maar, dan kom ik weer snel hier, graag, en misschien wel voor wat langere tijd. Er is nog veel te leren, voel ik. En hier kan dat heel goed. Het gaat er toch om in je leven verdriet om te zetten in vreugde. „Vend sorgen til glaede” zeggen ze in Denemarken: maak vreugde van je verdriet. Hoe dat kan is hier te leren.”

Liimakka Laue met haar zoon Swami Anand Amrit
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(vervolg van voorpagina) 
leert hij, wat beweegt zijn 
volgelingen? Bhagwan ’s op
vattingen laten zich moei
lijk onderbrengen in een 
leerstelsel. Zij bevatten 
geen regels, geloofsartike
len of geboden. Het Raj- 
neeshisme is veeleer een ge
dachtenwereld, een reli
gieuze visie die alle aspek
ten van het leven omvat.

Kommentaar: Het Raj- neeshisme laat zich niet moeilijk, maar onmogelijk onderbrengen in een leerstelsel.De subkommissie stelt dat het Rajneeshisme een gedachtenwereld is en zoekt naar leerstellingen, regels of dogma’s die ze niet kan vinden. Een gedachtenwereld is wat de mens beperkt, is een interpretatie van de werkelijkheid. Ware religie stijgt het denken te boven, helpt de beperkingen van het denken te ontstijgen. De kommissie slaat de spijker wel weer op de kop door te zeggen dat het Rajneeshis- me een religieuze visie is, die alle aspekten van het leven omvat.
Tekst: Deze visie is vast

gelegd in talloze geschrif
ten, neerslag van de lezin
gen en toespraken die Bhag
wan in grote getale heeft ge
houden. Zij biedt een calei
doscopisch beeld door de 
vorm waarin zij zich aan
dient. Wat heeft Bhagwan 
niet in al die jaren aange
roerd: alle grote religieuze 
stromingen en toonaange
vende wijsgeren, vooral uit
gaande van de religieuze li
teratuur, en daarenboven, 
reagerende op vragen van 
volgelingen, een veelheid 
van maatschappelijke 
vraagstukken, verschijnse
len en instituties.

Ondoenlijk daarvan een 
trefzekere samenvatting te 
geven. Niettemin is een al
gemene lijn in Bhagwan’s 
religieuze visie zeer wel te 
ontwaren. Zijn volgelingen 
omschrijven hem als volgt: 
„Het Rajneeshisme omvat: 
HET LEVEN, leven in totali
teit. In plaats van te wach
ten op later, zijn wij ervoor 
om de hemel hier en nu te 
beleven. Bhagwan’s visie 
betreft de zogenaamde „he
le” mens: een nieuwe mens, 
wiens leven alles omvat: re
ligie en wetenschap, poëzie 
en technologie, de ongetem
de natuur en het comfort 
van de twintigste eeuw.”

„De nieuwe mens zal tege
lijkertijd mysticus, dichter 
en wetenschapsman zijn”, 
aldus Bhagwan in een toe
spraak in 1979. „Hij zal een 
mysticus zijn omdat hij God 
aanwezig voelt. Hij zal een 
dichter zijn, omdat hij de 
aanwezigheid van God zal 
vieren. En hij zal een weten
schapsman zijn, omdat hij 
die aanwezigheid van God 
op wetenschappelijke wijze 
zal onderzoeken. Een mens 
die al deze drie aspekten in 
zich verenigt, is heel. Dat is 
mijn concept van de „hele 
mens”.”

Nochtans is God in de vi
sie van Bhagwan allerminst 
een abstract, bovenwerelds 
begrip. De gehele natuur, 
inclusief de mens, is door
trokken van het goddelijke. 
De mens die God zoekt zal in 
zichzelf moeten zoeken, zijn 
persoonlijkheidskern moe
ten ontdekken, een kern die 
schuilgaat onder de eigen 
identiteit van de mens zoals 
die zich naar buiten toe 
presenteert, zijn verstand 
en zijn aangepastheid aan 
het sociale leven. De mens 
moet zichzelf volgens Bhag

wan leren aanvaarden zoals 
hij is en zichzelf liefhebben. 
Pas dan zal hij ook de ander 
kunnen liefhebben.

Kommentaar: Hier heeft de subkommissie genoeg moed gehad een rechtstreekse, objektieve beschrijving te geven, en we spreken onze waardering hiervoor uit.
Tekst: Om tot de kern te 

komen kunnen bepaalde 
hulpmiddelen worden ge
bruikt. Meditatie-technie- 
ken uit de hindoeïstische 
traditie en oefeningen uit de 
westerse humanistische 
psychologie bieden moge
lijkheden om zich los te ma
ken van zijn gewoonten, 
normen, zekerheden en vas
te gedragspatronen, kortom 
zijn conditionering aan de 
maatschappij. Zijn eigen rol 
ziet Bhagwan daarbij pri
mair als degene die aanwij
zingen geeft om het gestelde 
doel te bereiken.

Kommentaar: Er worden meditatietechnieken uit alle bronnen gebruikt, niet speciaal uit de hindoeïstische traditie.Ook de laatste zin van deze tekst is onjuist. Hier wordt gesuggereerd dat Bhagwan een bepaald doel voor ogen staat. Dit is niet zo. Het streven naar een doel, dat altijd in de toekomst ligt, verhindert juist het religieuze leven in het hier-en-nu. Bhagwan heeft geen rol, maar is door zijn bestaan, een levende inspiratie.
Tekst: Wie zich voor hem 

openstelt, zal aan zichzelf 
moeten werken. In veel van 
zijn geschriften doelt hij 
daarop, zoals hij ook veel
vuldig tracht verstandelijke 
verworvenheden en zeker
heden aan te tasten met van 
grote eruditie en denk
kracht en van een groot re
lativeringsvermogen getui
gende bespiegelingen en ob
servaties.

Bhagwan ’s visie laat zich 
niet zo gemakkelijk classifi
ceren.

Kommentaar: Dit is over ’t algemeen een objektieve weergave. Maar „laat zich niet zo gemakkelijk klassi- fiseren,, zou moeten zijn „laat zich niet klassifise- ren”, en het „tracht aan te tasten” moet zijn „tast aan”.

Tekst: Toch mag men 
stellen, dat zij wat haar 
grondgedachten aangaat in 
de hindoeïstische denkwe
reld is geworteld en wat be
treft haar benaderingswijze 
voor een belangrijk deel 
past in de tantra-traditie, 
waarin de bindingen met de 
omringende werkelijkheid 
worden bestreden door ze te 
overdrijven.

Kommentaar: Hier slaat de subkommissie de plank volledig mis.Als Bhagwan’s visie „in de hindoeïstische denkwereld is geworteld” dan zou er bijvoorbeeld minstens één hindoe te vinden moeten zijn die het daarmee eens is. Maar die is niet te vinden. Integendeel, alle hindoeïstische Sjankaracharya’s (geestelijke leiders) zijn tegen Bhagwan en een Hin- doe-fanatikus heeft zelfs getracht Hem te doden.Bhagwan is ook niet als Hindoe geboren. Hij werd geboren als Jain, een religie die tegen het Hindoeïsme is. Maar desondanks gelooft Bhagwan ook niet in de Jain-religie. Hij heeft die religie de rug toegekeerd.Zeker, Hij heeft over Hin- doegeschriften gesproken, maar Hij heeft ook over Boeddhisme, Christendom, Jain, Chassidisme, Zen, over bijna alle religieuze tradities in de wereld gesproken. Hij heeft echter geen enkele speciale band met één van deze religies.Bhagwan heeft over Tantra gesproken zoals Hij ook over Yoga, Zen en andere meditatietechnieken heeft gesproken, maar Hij past nergens in.In feite past hij nergens in, en dat is zo omdat Hij niet bereid is Zijn eigen wezen op maat te snijden om ergens bij te horen. Hij is een individu die tot geen enkele traditie behoort.Het is duidelijk dat alle bestaande tradities tegen Hem zijn. Er is bewijs genoeg. Hetzelfde gold voor Jezus, Boeddha, Lao Tse en anderen. Een rebel kan niet passen in de maatschappij, de kuituur of de traditie waaruit hij voortkomt, omdat hij tegen het verleden strijdt zodat er een nieuwe toekomst geboren wordt!
Tekst: Voor de volgelin

gen betekent deze visie 
geenszins een weg naar ver
lichting via versterving. Het 
accen t ligt op het zichzelf le
ren kennen, door de dikke 
schil van identiteit, verstan
delijke vermogens en aan
gepast gedrag heen.

Kommentaar: Dit is kor- rekt en objektief.
KonklusieBij het lezen van dit gedeelte van het rapport is het

duidelijk dat het hier niet alleen om een objektieve beschrijving gaat. Een overduidelijke bevestiging daarvan is te vinden in een voetnoot op de laatste bladzijde van dit zogenaamd objektieve onderdeel van het rapport.De kommissie zegt daar: 
Ten tijde van de samenstel
ling van dit onderdeel van 
het rapport bereikte ons een 
bericht dat wij menen te 
kunnen zien als een bevesti
ging van de door ons ver
wachte ontwikkeling (onze

onderstreping, redaktie), 
namelijk dat de Nederland
se tak van de beweging rond 
Bhagwan Shree Rajneesh 
zich onder de benaming Raj
neesh Foundation of the 
Netherlands bij de Minister 
van Justitie heeft aange
meld als kerkgenootschap.Het angeltje zit hem in dat kleine zinnetje waarin de kommissie zegt dat ze dit wel verwacht had. Ze heeft dus niet objektief willen beschrijven wat ze tegen

kwam, maar had op voorhand al enkele konklusies in het hoofd en heeft er belang bij die te bewijzen. Ze doodverft het Rajneeshisme als een georganiseerde beweging, plaatsbaar temidden van andere tradities en georganiseerde bewegingen, plaatsbaar temidden van de georganiseerde kerken.De subkommissie heeft er ook belang bij Bhagwan Zelf in organisatorisch verband onder te brengen, ook al is het ze steeds overduidelijk gemaakt dat dit nergens op

slaat. Op blz. 136 van het rapport staat: Gegeven de 
organisatorische lijnen die 
van Bhagwan en zijn directe 
medewerkers naar hen en 
naar de centra lopen... en later op dezelfde blz.: Onder 
de vleugels van Bhagwan 
fungeert de Rajneesh Foun
dation International.Dit is volkomen onjuist. De centra werken elk met een eigen, onafhankelijke organisatie, en er is geen organisatorische binding met Bhagwan. Bhagwan is de inspiratiebron en zijn visie wordt door de Rajneeshies in praktijk gebracht. De Rajneesh Foundation International is het administratieve apparaat van het Rajneeshisme.De kommissie bestaande uit politici heeft niet de moed gehad in haar zogenaamde objektieve beschrijving zuiver objektief en onbevooroordeeld te zijn. Ze heeft geprobeerd een kom- promis te sluiten tussen haar bevindingen en haar verwachtingen. Het zijn dit soort kompromissen waaraan de wereld ten onder gaat. Maar politici kunnen geen totale moed opbrengen, aangezien ze aan hun karrière moeten denken. Het gaat er de politikus niet om een betere wereld te scheppen maar om meer macht te krijgen. Dat is het grote verschil tussen een religieus en een politiek leven. Een politikus kan zich domweg niet veroorloven objektief te zijn.Wij hebben geen enkel bezwaar tegen een subjektief rapport. We maken bezwaar tegen de bewering dat het hier om een „objektief” onderdeel zou gaan.En wat het te verwachten totale rapport betreft, de kommissie hoopt het in 1984 uit te brengen. Ze begon haar onderzoek in juni 1981. In het voor- en najaar van 1982 hebben er open en prettige gesprekken met de kommissie plaatsgevonden. Maar het feit dat de kommissie pas anderhalf jaar daarna met een rapport op tafel komt, betekent dat het dan al volledig achterhaald is en ook dat de openheid inmiddels door het politiek denken verwaterd is.In die anderhalf jaar is er veel veranderd: het Rajneeshisme is een levende religie, die voortdurend in beweging is. Als het rapport over een half jaar uitkomt, wat ons zou verbazen, is er nog meer veranderd.Het politieke apparaat is zo log dat er van een dergelijk onderzoek in de eerste plaats geen objektief en op de tweede plaats geen aktu- eel beeld te verwachten valt. Je kunt van een olifant niet verwachten, dat hij een vlinder kan volgen.Als voorbeeld van de snelle bewegingen in de ontwikkelingen van het Rajneeshisme het volgende:In het officiële boekje „Rajneeshism, an introduc- tion to Bhagwan Shree Rajneesh and His religion”, waarvan reeds twee edities in Amerika verschenen zijn, en waarvan binnenkort de Nederlandse editie zal verschijnen, staat het volgende: „Aangezien Bhagwan nog leeft en zich nog onder ons bevindt, en aangezien het proces van het ontstaan van Zijn religie aan de gang is, heeft dit boekje over het Rajneeshisme geen eind, maar zal het in toekomstige edities vervolgd worden.” WORDT VERVOLGD?

De parlementaire Onderzoekskommissie op bezoek in De Stad Rajneesh Neo-Sannyas Kommune in Heerde

Swami Anand Niketana, Acharya
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80 Miljoen schadevergoeding? 
The Dallas - De Wasco distriktsrechtbank zal gekonfronteerd worden met een eis tot betaling van 80 miljoen dollar 
schadevergoeding indien de ontwikkeling van de stad Rajneeshpuram een halt wordt toegeroepen of indien het be
staansrecht van de stad Rajneeshpuram illegaal verklaard wordt.Deze waarschuwing is nu officieel naar de Wasco distriktsrechtbank gezonden door Swami Prem Niren, ad- vokaat voor de Rajneesh Commune en voor de Rajneesh Investment Corporation, die in de afgelopen twee jaar gezamenlijk miljoenen dollars in de ontwikkeling van de stad gestoken hebben.Op deze eis komen de namen voor van het distrikt, de distriktsrechtbank, rechter Bill Hulse, de assistenten Virgil Ellett en Ray Mat- thew, en „andere onbekende beklaagden”.„Het distrikt moet begrijpen dat het financieel verantwoordelijk is voor de investeringskosten die door de kommune en de Rajneesh Investment Corporation gemaakt zijn als het probeert de stad van haar status te beroven,” aldus Niren.Hij wees erop dat het distrikt de oorspronkelijke aanvraag voor het stichten van de stad Rajneeshpuram in november 1981 had goedgekeurd, en dat de kommune en de investeringsmaatschappij op basis van deze belissing gehandeld hebben 

en met de intensieve ontwikkeling van het projekt zijn begonnen.„Indien de Wasco distriktsrechtbank deze uitspraak niet gedaan had, en niet verklaard had dat de plannen in overeenstemming waren met de bestemmingsplannen van het land, dan zouden de kommune en de Rajneesh Investment Corporation nooit zulke ontzagwekkend grote bedragen in het projekt gestoken hebben,” stelde Niren in de verklaring.Nu wordt de status van de stad in de verschillende rechtbanken betwist en uiteindelijk zou de beslissing zo kunnen uitvallen, dat de distriktsrechtbank indertijd een vergissing heeft begaan, voegde hij daaraan toe. Ook heeft het distrikt de direkte verantwoordelijkheid voor het volledig wegredeneren van het bestaansrecht van de stad.Bovendien heeft het Wasco distrikt „een onwaarschijnlijk gebrek aan verantwoordelijkheid” aan de dag gelegd, door in de afgelopen maanden naar gerechtelijke wegen te zoeken 

om de voortschrijdende ontwikkeling van de stad tot staan te brengen, aldus Ni- rens verklaring.„Eenvoudig gesteld, zei het distrikt eerst ga je gang en bouw maar, en zeggen ze nu, jaren en miljoenen dollars later, ‘We hebben ons vergist, maar jullie zullen het wel zelf moeten betalen.’”„De hele integriteit van het distriktsbestuur staat op het spel. Kapitaalinvesteringen op grote schaal worden in de waagschaal gelegd. Wezenlijke menselijke en grondwettelijke rechten, b.v. het vrije ondernemingsrecht, de vrijheid van religie, het samenscholings- recht en het verenigingsrecht zijn hier in het geding.”„Dit is niet het moment voor het distrikt om politieke spelletjes te spelen of om in te spelen op publieke vijandigheid en vooroordelen. Als de heren Matthew, Hulse en Ellett zich niet onthouden van verdere moeilijkheden berokkenende aktivitei- ten, zal de kommune de heren Matthew, Hulse en Ellett persoonlijk voor alle alge

mene en kompenserende kosten en voor een schadeloosstelling aansprakelijk stellen,” zo besloot de verklaring.Wasco’s distriktsadvo- kaat Bernie Smith zei vorige week tegen een aantal verslaggevers dat de rechtbank en andere officiële woordvoerders van het distrikt bezig zijn de schade-eis te bestuderen, maar dat hij niet verwachtte dat er enig kom- mentaar op gegeven zou worden.„Ik ben van mening dat er bij een dergelijk geding van kommentaar geen enkele sprake kan zijn,” zei Smith.

Geliefde vrienden,Liefde.We hebben vroeger al een keer een heilig moment meegemaakt met z’n allen, toen op 11 april 1981 Bhagwan voor het eerst zei dat we klaar waren voor éénwording in stilte. Nu heeft Bhagwan mij opgedragen iets tegen jullie allemaal te zeggen, namelijk dat Hij, nu we nog meer gegroeid zijn en we nog dieper in meditatie en in stilte met Hem kunnen kommuniceren, helemaal met niemand anders meer zal praten dan met Zijn persoonlijke sekreta- resse, en met Zijn medische staf over Zijn gezondheid.Alweer biedt Bhagwan ons een prachtige gelegenheid om naar binnen te gaan en in stilte te kommuniceren. Bedenk steeds dat stilte de enige weg is.Zijn zegen.Ma Anand Sheela, persoonlijke sekretaresse van Bhagwan Shree Rajneesh.
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Swami Anand Veeresh, Acharya en Ma Prem Samadhi, Arihanta: „Our work is working with people”

De warmte van een liefdevolle omhelzing
Ten noorden van het rustieke vakantiedorp Egmond aan Zee ligt het voormalige katho
lieke kindertehuis Sint Jozef als een burcht in de duinen en roept onvermijdelijk asso
ciaties op met het leven uit een nog niet zo lang voorbij verleden. Toch is het hier de 
schijn die bedriegt. Achter de facade van het vier verdiepingen hoge gebouw dat het 
omringende duinlandschap streng domineert, gaat een van de meest unieke levensge
meenschappen schuil die ooit in Nederland of Europe is ontstaan. In nog geen twee 
jaar tijd is hier een experiment in kollektief wonen en werken ontstaan, gegroeid uit het 
model van de Therapeutische Gemeenschap, die zich vanuit de religieuze visie die 
Bhagwan Shree Rajneesh biedt, heeft ontwikkeld tot een groeicentrum, awareness- 
school en Boeddhaveld, dat zijn weerga niet kent.Grada Rajneesh zoals het nu bestaat omvat veel meer dan de oprichters, Ma Prem Samadhi en Swami Anand Veeresh, zich voorgesteld hadden. Toen zij in 1978 aan Bhagwan een naam vroegen voor een in Den Haag op te zetten Rajneesh centrum kregen zij tot hun verrassing de naam „Rajneesh Therapy Institute”. „Ik moest de brief twee maal doorlezen voor ik door had wat dit voor ons betekendej’ zegt Samadhi lachend als ze terugdenkt aan de beginfase van wat nu Grada Rajneesh is.Veeresh was naar Nederland gekomen op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, om een kursus voor verslavingsthe- rapeuten op te zetten en te leiden. Hij was daarmee opgehouden toen er te veel kompromissen van hem gevraagd werden. Samadhi, die als supervisor van een konsultatieburo voor alko- hol en drugsmisbruik student was geweest in die kursus, koos zijn zijde, en stond gelijk aan de wieg van Grada Rajneesh.Aanvankelijk was het behoorlijk behelpen, want de twee verdiepinkjes die het R.T.I. wist te bemachtigen boden nauwelijks voldoende ruimte voor de weerklank die het kersverse programma in kringen van sannyasins, maar ook daarbuiten, vond. Snel werd dan ook doorgestroomd naar het voormalige Mary Quant distributiecentrum, maar door

de toeloop van belangstellenden die met nadruk ook om een residentieel programma vroegen werd in 1980 de „Bodhidharma Rajneesh Therapeutic Commu- nity” gestart, opnieuw naar een grotere ruimte uitgekeken en in oktober 1981 uiteindelijk neergestreken in de Egmondse duinen.Wie nu na twee jaar komt kijken kan zijn ogen niet geloven. Het voormalige kindertehuis, dat zich in een staat van vergaande verwaarlozing bevond, heeft een grondige opknapbeurt gehad en herinnert nog maar weinig aan het oude roomse verleden.

Door de kommune, waarvan het inwonersaantal momenteel rond de 120 schommelt, is hard gewerkt, zodat de gemeenschap inmiddels de beschikking heeft over tal van kollektieve voorzieningen. Er is een eigen wasserij, technische werkplaats, kantoorruimtes, een winkeltje en een centrale keuken. Op de bovenverdiepingen zijn slaapzalen, groepsruimtes en gastenverblijven. Verder een koffieshop, een sauna en last but not least, de nieuwe flitsende Boozeria vanwaar- uit vaak tot in de laatste uurtjes een swingende disco klinkt. Ook de kapel is van

karakter veranderd. Slechts een paar wijwaterbakjes herinneren in de tot „Okinawa” omgedoopte ruimte aan haar vroegere funktie. Onder de vriendelijke blik van Bhagwan die door middel van Zijn door Hem geschonken stoel en een reusachtig portret nadrukkelijk aanwezig is, en tegen het decor van een wandkleed dat een hele muur bedekt en waarop twee vogels - de Meester met onder Zijn hoede de leerling - de vrijheid kiezen, is de voormalige kapel nu het toneel van feesten en ingetogen meditaties, en dient als ontmoetingsruimte voor tal van andere aktivi- teiten, zoals de zondagse klassieke konserten, seminars en „Blessed Events” van Swami Anand Veeresh, Acharya.
Emoties uitenWat Grada Rajneesh volstrekt uniek maakt is de integratie van therapeutische technieken in het leven van alledag. Het uiten van emoties in al hun facetten maakt een even intrinsiek deel van het leven uit als slapen, eten en drinken. Terwijl elders in de maatschappij slechts kleine groepen mensen schoorvoetend experimenteren in counseling-, awareness- en sensitivity groepen, is het direkt en rechtstreeks uiten van emoties en gevoelens een vanzelfsprekende zaak in Grada.Er heerst een atmosfeer waarin gevoelens, welke vorm zij ook aannemen, niet verborgen hoeven te blijven. Integendeel, de mensen in Grada Rajneesh worden zelfs aangemoedigd zich te uiten en hun gevoelens met anderen te delen. Niet alleen in de therapeutische afdelingen van de gemeenschap, maar ook voor medewerkers is daar gelegenheid voor.Globaal gezien is de bloeiende kommune opgezet volgens het klassieke model van een therapeutische gemeenschap, zoals zij bekend is geraakt vanuit de residentiële opvang van zware drugsverslaafden a la Emi- liehoeve, waarvan Veeresh overigens adviseur is geweest.Daarbinnen zijn echter een aantal onderdelen duidelijk te onderscheiden. De woonwerkgemeenschap en het opvangcentrum voor mensen in psychische moeilijkheden zijn gekoppeld aan een opleidingscentrum voor therapeuten en een gezondheidscentrum, het Rajneesh Health Center.

Ook anderszins is Grada het klassieke beeld van een therapeutische gemeenschap ontstegen. Waar elders slechts gewerkt wordt aan de resocialisering van zware psychiatrische gevallen en het weer klaarstomen van drugsverslaafden voor de maatschappij, gaat Grada Rajneesh een stapje verder en probeert de mensen op weg te helpen hun ware zelf naar boven te halen en te komen tot optimale ontplooiing, ook al is dat niet direkt nuttig en ekonomisch verdedigbaar vanuit de normale maatschappij.
Rajneesh Therapie 
InstituutHet Rajneesh Therapie Instituut, waar het allemaal mee begon, heeft haar funktie verder uitgebouwd. De opleiding tot Grada Raj-

neesh-therapeut kan nu zowel full-time als part-time gedaan worden, waarbij de kursusduur varieert van 1 jaar tot 4 jaar. Er zijn diverse negen-maanden-kursus- sen. Het programma biedt bovendien ieder weekend verscheidene groepen, met steeds een andere fokus.Typerend is het ongelimiteerde aantal mogelijkheden tot persoonlijke groei. Overigens niet alleen voor mensen die op zoek zijn naar een laatste strohalm zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, maar ook voor hen die alles bereikt hebben wat ze kunnen in de maatschappij, maar innerlijk nog ontevreden zijn. In alle gevallen biedt Grada Rajneesh een multidisciplinaire aanpak, afgestemd op de individuele behoeften van de bezoekers. „Ik wil de mensen tot hun eigen grenzen brengen, en ze er overheen helpen” is het credo van Veeresh, en daartoe wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten.Naast de klassieke Rajneesh meditatietechnieken als Kundalini en Dynamic maakt de Grada Rajneesh- staf graag gebruik van alle denkbare technieken uit het arsenaal groeimethoden dat de humanistische psychologie tot nu toe heeft voortgebracht.Encounter, Gestalt, Pri- mal, Bio-energetika en andere, vaak door Veeresh zelf vanuit de praktijk van de therapeutische gemeenschap ontwikkelde, radika- le schreeuwtherapieën als „bonding” en „flushing”, worden toegepast om een vastgelopen persoonlijkheid met zijn verdedigingsmechanismen en emotionele blokkades aan te pakken.Shiatsu massage De „love line”

Unieke levensgemeenschap in Egmond aan Zee
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Omdat in onze kuituur gevoelens nog steeds niet die plaats krijgen die ze verdienen en van kinds af aan de natuurlijke spontaniteit in het uitdrukken van emoties gesmoord wordt, is in Grada Rajneesh alles erop gericht de mensen te brengen tot het uiten van al hun onderdrukte gevoelens van pijn, woede en verdriet. Al die technieken worden zowel in de kon- tekst van de therapeutische opvang als in weekend- groepen aangeboden, terwijl het leren werken met het geheel ervan een essentieel deel van de therapeutenopleiding is.„De basisbenadering om tot het openen van je hart te komen is bij ons de instelling elkaar te helpen onze negativiteit te uiten en te aksepteren, zodat er liefde voor jezelf en daardoor voor anderen kan groeien.”Door haar unieke benadering, die in een grote behoefte voorziet, vervult Grada Rajneesh een speciale rol in de Europese sannyasge- meenschap. Andere centra 

zijn vermaard om hun disco’s, restaurants en boetie- ken; Grada Rajneesh’s specialiteit is het werken met mensen. Daarnaast is ze een steunpilaar in het Nederlandse Boeddhaveld, een plaats waar het goed toeven en feestvieren is, zoals blijkt op de bij toerbeurt in Grada en De Stad Rajneesh gehouden Landelijke Boeddha- velddagen, die altijd druk bezocht worden.Grada Rajneesh heeft veel te bieden, al is het alleen al de schitterende ligging in de duinen en vlakbij zee, die van Egmond aan Zee een ideale vakantiebestemming maakt.
Rajneesh Health 
CenterIn 1982 werd het Rajneesh Health Center opgericht. De nadruk in het Health Center ligt meer op het lichaam en een benadering vanuit een kombinatie van moderne medische wetenschap en beweging, massage en body- work.

Naast aktiviteiten om de konditie van het lichaam weer op peil te helpen is de aanpak gebaseerd op oosterse methoden als Shiatsu, Okido-yoga, reflexologie en akupunktuur, alles onder direkte medische supervisie. Centraal uitgangspunt is de konstatering dat het onvermogen gevoelens op een adequate manier te verwerken, een uitweg vindt in lichamelijke symptomen en ziektebeelden. Nek- en rugklachten, migraine, spijs- verteringsstoornissen en sexuele problemen hebben vaak eerder een psychische oorzaak dan een lichamelijke. Naast het medisch bestrijden van de ziekten kijkt het Rajneesh Gezondheidscentrum ook naar de psychische oorzaken van de problemen.Ziekte wordt in dit verband gezien als een gezonde reaktie van het lichaam op een ongezonde omgeving, werksituatie, of onoplosbare relatieproblematiek en mede het gevolg van oude programmeringen.

Een zeer suksesvol onderdeel van het interne therapeutische programma is het zogenaamde „toeristenprogramma”. Oorspronkelijk opgezet als een kennisma- kingsperiode voor de therapeutische gemeenschap met een zekere filterfunktie, is het tot een intensieve 14 dagen durende therapiegroep uitgegroeid.
Konstante 
veranderingDegene die voor het eerst in Grada Rajneesh komt wordt in eerste instantie ge- konfronteerd met een grote onzekerheid omtrent wat de dag hem of haar zal brengen.Voor de meeste basisbehoeften is goed gezorgd, verder is het volledig open. Je weet nooit of de dag zal eindigen, of misschien doorgaat in een nachtelijke werkmarathon - de work-a- thon -, een langdurige nachtelijke groepssessie, of onverwacht eindigt in een 

flitsend feest in de disco.Geen twee dagen zijn hetzelfde. Het ene moment ben je de man van de week, de volgende dag sta je misschien borden te wassen in de keuken waarvan je gisteren nog Hoofd was. Iedere situatie is een leersituatie waarin je meer te weten kunt komen over jezelf, en je kunt ontdekken wie je werkelijk bent. Elke dag is een begin van een nieuw avontuur. Elk moment is geladen met onbeperkte mogelijkheden om te lachen en te huilen, je hoofd te verliezen of op de grond terug te komen in de warmte van een liefdevolle omhelzing.De konstante verandering maakt het onvermijdelijk dat voor de argeloze toeschouwer het gebeuren in Grada Rajneesh zich als totale chaos aan hem voordoet. Bij nadere beschouwing is deze impressie slechts schijn. Wat er ook gebeurt, de staf houdt alle ontwikkelingen en gebeurtenissen scherp in de gaten en blijft door een systeem 

van interne rapportage van minuut tot minuut op de hoogte van het reilen en zeilen van de gemeenschap als geheel en het welbevinden van ieder individu afzonderlijk, zodat optimale veiligheid, ook op kwetsbare momenten in therapeutische sessies voortdurend gewaarborgd blijft.Dit soort omgeving is maar al te vaak hard nodig omdat voor steeds meer mensen de stress te groot wordt.Nu de situatie in de wereld steeds bedreigender wordt en de tekenen erop wijzen dat de waarschuwende boodschap van Bhagwan Shree Rajneesh over de op handen zijnde totale vernietiging bewaarheid wordt, is het dan ook zaak om geen tijd te verliezen. In Grada Rajneesh is het motto momenteel „Hurry up and love each other”. Liefde is het enige dat van blijvende waarde zal blijken en liefde is altijd de essentie van Grada Rajneesh therapie geweest.

Het direkt en rechtstreeks uiten van emoties is een vanzelfsprekende zaak

16-18 DEC. OMGAAN MET STERVEN(DEN)
(MET REBIRTHING & ENLIGHTMENT INTENSIVE)

23-26 DEC. CHRISTMAS CELEBRATION
(GASTENDAGEN VOOR ALLEENSTAANDEN
MET MUZIEK. MEDITATIE & MASSAGE)

31 DEC. NEW YEAR’S EVE
(MET GROOT KAMPVUUR, SATSANG& DISCO)

13-19 JAN. STOPPEN MET ROKEN
(MET ONTGIFTINGSDIEET, ACUPUNCTUUR, 
ADEM-EN HYPNOTHERAPIE)

vraag uitgebreide informatie bij: AMALTAS
RAJNEESH SANNYAS ASHRAM 
Staalwijklaan 4
3763 LG SOEST 
tel. 02156-239
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Nederlandse Rajneeshies 
in Rajneeshpuram
Een verslaggever van de Amerikaanse Rajneesh Times zocht onlangs een aantal in Ne
derland geboren Rajneeshies op, die op de Rancho Rajneesh zijn, om ze te vragen hoe 
het leven in het Amerikaanse Boeddhaveld hen beviel...

In de pluche ontvangsthal van de Rajneesh International Meditation University ontmoette hij vijf mensen in opperbeste stemming, Zij brengen een bezoek van tussen de één en de vijf maanden aan de Ranch.Voor elk van hen was dit het tweede of derde bezoek. Ze hadden er allemaal voor gevoeld terug te komen om nog dieper in zichzelf te duiken door middel van meditatie, verschillende programma’s aan de Universiteit en door middel van de blijdschap die zo tekenend is voor het leven op de Rancho Rajneesh.„Nederlanders zijn meestal zo serieus”, zei Ma Anand Gyana, „hier lachen we gewoon als we elkaar tegenkomen. Dit is een uitstekende plek om mee te maken wat het is om niet serieus te zijn.”Na één maand in Rajneeshpuram, een maand waarin ze aan meditaties, aan een „counselor training” en aan het leven op de Ranch heeft deelgenomen, heeft Gyana het gevoel dat ze de manier heeft gevonden om het leven licht te nemen. „Maak gewoon kontakt met jezelf, en roei niet tegen de stroom op.”Gyana hielp Ma Prem Va- sumati met haar recente Europese programma’s en is van plan na haar terugkomst met de groeiprogram- ma’s door te gaan.Eén van de meest populaire kursussen aan de Universiteit is de kursus DeHypno- therapy die geleid wordt door Swami Anand Santosh, M.D., D.Litt.M. (RIMU), Siddha. Santosh had de leiding van het Rajneesh Insti- tute for DeHypnotherapy in Soest voordat hij naar Rajneeshpuram vertrok.Swami Deva Karim bracht in Nederland zes maanden in het Instituut door en is blij dat hij weer bij Santosh is.Jarenlang heeft Karim Freudiaanse analyse beoefend, maar nu voelt hij zich zeer dankbaar dat hij wat hij beschrijft als „de waarheid achter de theorie” heeft kunnen ervaren.„Santosh’s experimenten hebben enorm succes. Ze

nemen je mee naar een di- rekte ervaring van het heden. En dat gebeurt allemaal in zo’n wondermooie atmosfeer. Ik sta paf van wat hier allemaal gebeurt,” legde hij uit.

Swami Premdas is hier ook en hij voelt dat hij door middel van Santosh’s benadering de sleutel tot alle therapieën heeft gevonden.„Het is werkelijk een verfijnd soort meditatie die je met jezelf in kontakt brengt. Ik heb nog nooit zo’n heldere blik op Bhagwan’s visie meegemaakt,” zei hij.Ma Divyam Rajyo kwam voor een maand en verlengde haar bezoek voor nog eens drie weken om te kunnen meedoen aan een Adem en Bewustzijn programma.Adem en Bewustzijn is een methode waar zij zich erg goed in terug kan vinden. Ze heeft ervaren dat het helpt je meer van gevoelens en emoties bewust te worden en diep gewortelde angsten en gevoelens te ontdekken en je ervan te bevrijden, „dat bewustzijn werkt door in verschillende situaties,” zei Rajyo, „het helpt me me meer te ontspannen.”In elk van de programma’s is er gelegenheid om iets te leren over de betekenis van het leven en om aan het dienen in de kommune mee te doen.Ma Veet Apeksha maakte grapjes over wat ze gezien heeft in de bakkerij van de kommune. „Het is te gek om te zien hoe de mensen hier met dingen omspringen die tegen hun verwachtingen ingaan. Op een keer was het deeg in de bakkerij een soort lijm geworden - en het

was een hele grote hoeveelheid - het plakte aan ieder- eens vingers.„Maar niemand reageerde alsof dat een probleem was. Ze speelden er gewoon mee, als kinderen, en zorgden er toen voor dat het weer in orde kwam.„Het meest wonderbaar- lijke hier is wel hoe beschikbaar de mensen zijn. Dat geeft je een enorm gevoel van zelfvertrouwen. Nu voel ik dat ik alles kan.”Dat gevoel van zelfvertrouwen groeit en bloeit op de Rancho Rajneesh. Ma Anand Durga die in Rancho Rajneesh woont, heeft geleerd met haar groeiende verantwoordelijkheid om te gaan.Het koördineren van het vervoer en de taxi-dienst op de Ranch is een hele klus maar Durga glimlacht: „Het is fantastisch. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel plezier gehad. Het dienen neemt je volledig in beslag en toch is er nog een heleboel energie om te spelen.”

Voor Durga houdt dat vaak in een avondje uit in de Zorba the Buddha Rajneesh Lounge om daar te dansen of een potje blackjack te spelen.Voor de Nederlandse Rajneeshies heeft het plezier en het gevoel van voldoening dat ze op de Rancho Rajneesh hebben gevonden een blijvende waarde. Apeksha gaf daar een samenvatting van die voor iedereen gold: „We maken allemaal deel uit van één en dezelfde stroom, en leven volgens Bhagwan’s visie. Of we nu hier zijn of in Nederland, we delen allemaal in Zijn liefde.”

boven v.l.n.r.: Ma anand Gyana, Ma Veet Apeksha, Swami Deva Karim 
onder: Ma Divyam Rajyo en Swami Premdas

Swami Anand Santosh

Ma Anand Durga

LAATSTE KANS VAN JE LEVEN 
OP EEN ROLLS ROYCE 

GEZEGEND DOOR BHAGWANDe spektakulaire Rolls Royce verlotingsaktie nadert haar klimax. Op 11 december ’s avonds om 21.00 uur lokale tijd na de Darshan ter gelegenheid van de verjaardag van Bhagwan Shree Rajneesh, zal in Rajneeshpuram de trekking plaatsvinden van deze unieke „Sweepstake.”. Dan zal bekend worden of de hoofdprijs, de glanzende Rolls Royce Silver Spur Model 1981, die door Bhagwan gezegend is, naar Nederland zal komen... De auto heeft een marktwaarde van $117.000,- (f.351.000,-) en heeft slechts 12000 km gereden.Door de grote belangstelling die deze aktie in de Nederlandse pers heeft gekregen, is de deelname vanuit Nederland overweldigend te noemen. Weekbladen als Vrij Nederland en Panorama riepen, evenals vele landelijke en regionale bladen, hun lezers op aan de verloting mee te doen.De sluitingstermijn voor deelname is voor Nederland bepaald op 3 december a.s. Als je nog geen lot hebt is er dus geen moment meer te verliezen! Om op de valreep toch nog mee te dingen is het voldoende om een briefje plus enveloppe met postzegel met vermelding van naam, adres en telefoonnummer op te sturen naar onderstaand adres.Donaties voor de opbouw van Rajneeshpuram zijn daarbij van harte welkom. Voorgesteld wordt een donatie van f.65,- op te sturen; dit is echter voor deelname niet verplicht. Deelname aan de verloting en bijdrage voor Rajneeshpuram alsmede nadere informatie: Swami Hariprem De Stad Rajneesh Neo-Sannyas Kommune Kamperweg 80-86 8191 KC Heerde tel. 05207-4630

Opening van Wajid Rajneesh Meditatie Centrum in Den Haag 
Met het loslaten van twee witte duiven opende Swami Anand Veeresh, Acharya, het nieuwe Rajneesh Medita
tie Centrum „Wajid” in Den Haag op 21 oktober j.l. Er waren veel genodigden op de boozeria van de openings
avond, die werd besloten met een „Acharya Event”. Naast de dagelijkse meditaties is er op Wajid elke vrijdag 
een boozeria-avond (disco) en elke zondagmiddag Zorba the Buddha-lunch met in de avond video’s van 
Bhagwan en Rajneeshpuram.
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RANCHO RAJNEESH

Een speciaal Rajneesh Times overzicht 
van twee jaar inspanning

Heel weinig mensen hebben enig idee van de reikwijdte van de werkzaamheden op het gebied van de landbouw in Rancho Rajneesh, of begrijpen iets van de visie die erachter zit. De oppervlakkige waarnemer ziet alleen maar wat er in de belangrijkste valleien, waar de stad Rajneeshpuram gevestigd is, aan aktiviteiten plaatsvindt.En toch is dat maar twee procent van het enorme gebied, dat een terrein beslaat van 26.000 hektare. De werkploegen doen er soms wel drie uur over om bepaalde stukken van de minder toegankelijke gebieden te bereiken.Een groot stuk van het gebied was indertijd geschikt voor het traditionele gebruik als schapen- en veeboerderij. Maar door het

feit dat er de laatste 50 jaar veel en veel te veel gegraasd is, zijn de grond, het gras, de waterwegen en het wild ter plaatse volkomen vernietigd.In de zomer van 1981 begonnen de Raj- neeshies aan een diepgaande studie van de mogelijkheden van de Ranch. Twee jaar lang hebben ze zitten uitpluizen wat er gedaan kon worden. Er werd van alles uitgeprobeerd en proefschema’s werden opgezet om een idee te krijgen van het potentieel en om te ontdekken wat waar het beste groeide.Dit werd het „oprichtingsstadium” genoemd. Nu dat allemaal gebeurd is, is er een andere vernieuwende fase aangebroken.De centrale visie erachter blijft draaien om het weer op peil brengen en verrijken

van het land, en gaat uit van het principe dat hoe meer je aan de natuur geeft, hoe overdadiger de natuur aan je teruggeeft.Dit is een unieke benadering van het boe- rengebeuren, en staat heel ver af van de mentaliteit die heerst bij roofbouw, ingegeven door winstbejag, waarbij het maximum aan de natuurlijke bronnen onttrokken wordt, terwijl daar zo min mogelijk tegenover staat.Geen enkele andere organisatie, of groep mensen heeft het enthousiasme, de tijd, het geld, de energie en de mankracht om een dergelijk projekt te ondernemen. Geen enkel ander boerenbedrijf heeft een stad binnen zijn grenzen waarvan de inwoners zich met liefde wijden aan het in harmonie met de natuur en met de agrikultuur leven.
Het gras weer 
laten groeien

Na twee jaar lang het uitgemergelde grasland bestudeerd te hebben, zijn de Raj- neeshboeren met een drie stadia omvattend verjongingsplan gekomen.Stadium 1: het traditionele patroon van grote grasgebieden van wel 22 vierkante kilometer zal vervangen worden door kleinere grasgebieden met een „hoog veegehalte”. Dit houdt in dat de dieren het hele gebied afgrazen voordat ze naar een volgend gebied gaan - een rotatiesysteem dat de andere gebieden de kans geeft weer gemakkelijker helemaal vol te groeien door de seizoenen heen.Stadium 2: het omheinen van goed grasland dat niet eerder gebruikt is.Stadium 3: beekjes, waterscheidingen en bronnen over het gehele gebied afrasteren, en bronnen via pijpleidingen naar nieuwe drinkbakken leiden. Dit zorgt ervoor dat het vee de bronnen zelf niet beschadigt, en ook de beddingen van de beken niet. Tussen de 600 en 680 hektare grasland is dit jaar opnieuw met kweekgras en alfalfa (geschikt voor vroeg en laat in het seizoen) gezaaid. Nog eens 400 hektare met jeneverbes begroeid land is met de bulldozer bewerkt om de natuurlijke grassen de kans te geven weer op te komen.

Water, overal water
irrigatie met de komputer

„Zowat alle bekende irrigatiesystemen zijn hier in werking,” zei Swami Anand Manshar, één van de planners verantwoordelijk voor het irrigatiesysteem op de ranch. „We hebben reusachtige waterkanonnen met een reikwijdte van 60 meter en een uiterst gevoelig druppel-systeem, echte vergevorderde technieken uit de tachtiger jaren. Binnenkort zijn we volledig geautomatiseerd, met een elektromagnetischge- stuurd irrigatiesysteem dat alles doet, van het besproeien van de tuinen tot aan het regelen van de grote irrigatiesystemen van de groente- en fruitkwekerij - allemaal aangesloten aan één centrale computer.”

Op het ogenblik zijn er drie belangrijke systemen in werking. Hogedruksystemen bevloeien 60 hektare land met behulp van enorme kanonnen en gerichte sproeiers, in vier afgescheiden gebieden. Er zijn twee middenafstandsdruksystemen plus vier revolutionaire druppelsystemen waarbij technologisch vergevorderde plastics worden gebruikt die in woestijnomstandighe- den ontwikkeld zijn door de Israëli’s.Eén van de druppelsystemen op de ranch wordt gebruikt om stuk voor stuk de 12.000 wijnstokken te bevloeien, die elk een kleine vier liter per uur toegediend krijgen zonder dat er een noembaar verlies optreedt door

verdamping. De wijnstokken geven op deze manier al in hun eerste jaar druiven.Het spaarzaam omgaan met water staat in elk programma op de ranch centraal. Dit is het duidelijkst te zien bij de recycling van het afvoerwater, dat gebruikt wordt om het weiland en de heuvels te bevloeien. Er is ook een plan om het teveel aan afvoerwater te gaan gebruiken om de kale heuvelrijen die de centrale vallei van de ranch omzomen weer leven in te blazen, en zodoende de waterhuishouding en de vochtigheidsgraad daadwerkelijk op peil te brengen.

Druppelsysteem voor wijnstokken geeft druiven in ’t eerste jaar

Hoe het grasland te
Herinneringen van eer

Een boeiend inzicht in hoe de grond op het terrein dat nu bekend staat als Rancho Rajneesh te gronde ging, werd verschaft door Clayton Garrett, die van 1931 tot 1952 voor de „Prineville Land and Livestock Company” werkte; de eigenaars van de Big Muddy Ranch en andere boerenondernemingen in centraal Oregon.Clayton, die een rondtocht maakte op de Rancho Rajneesh en daarna een praatje maakte met een verslaggever van de Amerikaanse Rajneesh Times, zei dat hij de eerste jaren dat hij voor de ranch gewerkt had in de Summer Prairie Ranch van de Ochoco bergen ten oosten van Prineville had doorgebracht.Clayton legde uit dat de clou van de voortvarendheid van het bedrijf ’m zat in het feit dat ze in de zomer hun schapen en ander vee van de Big Muddy naar de Summer Prairie brachten en zodoende de ranch nagenoeg verlaten was, afgezien van het feit

In balans 
of niet in balans 
De betalingsbalansEr was een wetenschapper die een klein stukje bosland bestudeerde. Hij zei dat er in de natuur zo’n perfekte balans was, dat als er één duif het bos invloog, er een andere uit zou moeten vliegen om de boel in balans te houden.Balans is ook de sleutel van wat er in Raj - neeshpuram aan de hand is en dat komt nergens duidelijker tot uiting dan bij de landbouwprojekten.De wetenschapper heeft ongeveer 4000 vierkante meter land bestudeerd, terwijl de boeren op deze 260 vierkante kilometer grote boerderij in Centraal Oregon met een stuk land te maken hebben dat ongeveer 70.000 keer zo groot is. Bovendien is het natuurlijke evenwicht van dit grasland ernstig - en op sommige stukken onherstelbaar - verstoord door tientallen jaren lang stevig overgraasd te zijn.In de eerste twee jaar hebben Rajneesh boeren de mogelijkheden die het land biedt om een grote verscheidenheid aan gewassen en dieren te onderhouden zorgvuldig onderzocht. Deze eerste fase van het testen van het land is nu voltooid en de eisen die er door het terrein en het klimaat gesteld worden zijn bekend.Als je de vergelijking trekt met het bankwezen, kun je het land zien als een bankrekening waarop oorspronkelijk miljarden dollars stonden. Maar de laatste vijftig jaar is er alleen maar geld opgenomen. Het is nu aan de nieuwe gemeenschap om de rode cijfers weer weg te werken.Het op enorme schaal overgrazen heeft dit gebied, dat eens rijk geweest is, bijna reddeloos verloren doen gaan. En dit is wat de boeren in 1981 terugvonden. De uitdaging bestond eruit dit land weer op peil te brengen en midden in dit uiterst droge woestijnachtige gebied een oase tevoorschijn te toveren.Het op peil brengen van het land vergt énorme hulpbronnen, zowgl aan dollars als aan mankracht. Dit is een uniek experiment dat alleen maar aangepakt kan worden door een toegewijde groep, die één en dezelfde visie deelt.

Rajnees
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gronde ging 
oudgediendedat er gehooid werd.Dit gaf het land de kans zich van het grazen te herstellen. Pas in de herfst gingen de schapen en andere kuddes terug naar de Big Muddy om daar de winter door te brengen. Clayton schatte dat er op de ranch in die tijd ongeveer 7000 schapen en tussen de 500 en 1000 stuks ander vee rondliepen wat, naar zign zeggen „ruimschoots voldoende” was voor dat terrein.Clayton zei dat nadat hij echter de ranch verlaten had, het landgoed in de Ochoco bergen verkocht werd en dat de Big Muddy toen het hele jaar door gebruikt werd om er grote kuddes vee op te laten grazen. Deze praktijken werden vervolgens door een hele serie landeigenaren toegepast totdat het land volledig afgegraasd en totaal nutteloos geworden was.„Nu wordt het weer wat, dat zie je zo. Als je het vee nog een paar jaar weghoudt, dan staat hier weer prachtig gras”, zei Clayton goedkeurend.

Een goudmijn aan erwtenEen experiment waarbij ongeveer 400 hektare nauwelijks rendabel te maken droge gronden beplant werden met Oostenrijkse erwten liep zo goed dat de boeren van Rancho Rajneesh naar manieren moesten zoeken om het gewas te oogsten.„Oorspronkelijk was het slechts onze bedoeling de erwten te gebruiken om het zeer noodzakelijke stikstof weer in de leeggezogen grond terug te brengen,” legde Swami Anand Neehar uit, één van de boeren van het droge en dorre land.„We waren van plan de erwten weer in de grond terug te ploegen en dan een ander gewas te planten, maar op sommige stukken land gaan de erwten zó goed, dat we nu verwachten ongeveer 200 hektare als' een kom- merciële onderneming te kunnen oogsten,” voegde hij eraan toe.Als elke 10 are tegen de 160 kilo erwten oplevert, dan zouden de erwten wel eens meer dan $75.000 op kunnen gaan brengen. Nog hogere opbrengsten zouden wel eens een waarde van meer dan $100.000 kunnen vertegenwoordigen, maar niemand in Rancho Rajneesh waagt zich nog aan een schatting van de uiteindelijke opbrengst.„We hebben er werkelijk geen idee van wat we moeten verwachten want dit is - voorzover we weten - de eerste keer dat er op grote schaal in centraal Oregon een experi

ment wordt gedaan met Oostenrijkse erwten,” zei Neehar.„Op ’t ogenblik zien de planten er uitstekend uit en leveren ze ons 80-100 erwten voor elke erwt die we gezaaid hebben. Als je bedenkt dat dit allemaal nauwelijks rendabel te maken grond was, waarop nog nooit iets verbouwd was, is dat een nogal opmerkelijk resultaat.„We hebben enorme hoeveelheden hele dichte salie- en jeneverbesstruiken moeten weghalen voordat we deze velden open hadden gelegd - om maar niet te spreken van het ongelofelijke aantal stenen dat we moesten rapen om het land ploegbaar te maken,” legde hij uit.Neehar zegt dat het sukses van het gewas ten dele te danken is aan de ongebruikelijke zware regenval in de afgelopen winter en lente. „En dat is maar een gissing,” zei hij voorzichtig, „want omdat het de eerste keer is dat we met erwten werken, kun je onmogelijk zeggen wat er gebeurd zou zijn als er minder neerslag was geweest.”Het gewas wordt geoogst als de erwten in hun peulen gedroogd zijn en zal als gedroogde erwten op de markt gebracht worden. De Rajneesh boeren winnen veelvuldig advies in bij de universiteit van Idaho in Moscow, Idaho, om uit te vinden wat de beste manier is om het gewas te oogsten.
et succes van SurdasDe Surdas groentenkwekerij is een 24 hektare grote groente- en fruitonderneming gelegen aan de oevers van de Radha rivier - de naam die het stuk van de rivier de John Day, dat door de ranch loopt, kreeg.Deze organische kwekerij behandelt elk stadium van het leven van de plant, van de kiemplant in de kassen tot aan het plukken en wassen van de groenten toe.Eén van de faktoren die bij draagt tot het welslagen is de hoeveelheid intensieve zorg die in dit projekt gestopt wordt. Veel hangt af van de zorg van het grote aantal mensen, nodig om de grote verscheidenheid aan ge- wassen te wieden, te planten en te verzorgenEr is echter ook een uitstekende gemechaniseerde afdeling. Er zijn voortdurend tot wel vijf trekkers in bedrijf, die verplanten, zaaien en de kompost verspreiden.Er wordt echter, en dit in tegenstelling met vele andere gemechaniseerde bedrijven, erg veel gedaan voor het doen ontstaan van een goede grond. Dat wordt bereikt door het zorgvuldig bevloeien en het roteren van de bedden, zodat natuurlijke bemesting door braakligging mogelijk is inelk seizoen.Buiten de Ranch hebben maar weinig mensen enig idee van het sukses van de groente- en fruitkwekerij van Surdas.Alleen al voor het afgelopen festival wer

den er 24.000 kroppen sla geoogst en gewassen. De kwekerij verschaft nu praktisch alle groenten voor de kantine van de bewoners. Wat over is wordt op de markt in Portland verkocht. Van mei tot en met september worden er niet minder dan vijf verschillende soorten sla verbouwd. Andere groenten zijn: tomaten, courgettes, pompoenen, spinazie, broccoli, uien, makrobio- tische erwten, sperciebonen, wortelen, aardappelen, zoete aardappelen, aubergines, radijsjes, maïs, chinese kool, meloenen, aardbeien - die allemaal de tafels van de kommune sieren, of dat nu in de kantine is, in de vier restaurants op de ranch of in de restaurants in Antelope en Portland.Groenten die bij het aanbreken van de dag geplukt zijn, worden dezelfde ochtend nog naar Portland gevlogen om op de tafels te verschijnen in Hotel Rajneesh en in Zor- ba the Buddha Restaurant en Nachtklub.Op het ogenblik worden er kruiden op de markt gebracht zoals: dille, basilicum, zuring, oregano, celentro en peterselie.Twee vernieuwingen hier: het inbrengen van een hoog gekoncentreerde vis-emulsie in het irrigatiesysteem en het gebruik van stikstofrijke kruisemuntstengels.Er zijn wortelkelders gebouwd om de wintergewassen bij een konstante temperatuur op te slaan. Deze kelders hebben drie verschillende klimaatzones.

Oostenrijkse Erwten in Oregon

Surdas groenten en fruit voor kantine, hotel en restaurants

h cowboy’s drijven het nieuwe rundvee

Rundveeprojekt begint 
op Rancho RajneeshVoor het eerst na meer dan twee jaar wordt al het grasland van Rancho Rajneesh gebruikt voor het weiden van rundvee. Dit projekt is vorige week begonnen met de komst van ongeveer 200 drie jaar oude koeien en bijna evenveel kalveren.Het nieuwe vee werd gekocht van Spar- rowk Livestock uit Lakeview in zuid-Ore- gon. Veehandelaar Glenn Robison uit Redmond regelde de koop en het transport.Het nieuwe vee werd toegevoegd aan de bestaande kudde van 100 stuks.Tot nu toe hebben de boeren van Rancho Rajneesh het vee weggehouden van grote stukken grasland, opdat het gras zich weer zou kunnen herstellen na tientallen jaren verwaarlozing door overgrazen.„Om op korte termijn veel geld te verdienen hebben vorige eigenaren het land vrijwel geheel kaal laten grazen, wat overal erosie heeft veroorzaakt,” verklaarde Swami Veet Chinta, één van de koördinatoren van het runderprojekt.„We zijn niet van plan dit nog eens te laten gebeuren en daarom zijn we zo voorzichtig”, voegde hij er aan toe.Om zoveel mogelijk gebruik te maken van het grasland zonder het herstel van het land te verhinderen, zullen de Rajneesh

boeren experimenteren met een rotatiesysteem dat hier weinig bekend is.„De bedoeling is om een gedeelte van het vee voor korte tijd te laten grazen op een omheind stuk land - ook om ze weg te houden van de rivierbeddingen - en ze vervolgens te verplaatsen voordat het gras tot de wortel is opgegeten of vertrapt”, legde Chintan uit.„Op deze manier kunnen we al het grasland bestrijken en tegelijkertijd nauwlettend kontroleren hoeveel er gegraasd wordt overal.„Met deze methode is het mogelijk om veel vee op betrekkelijk arm land te weiden zonder de vegetatie te beschadigen.”Tussen de 70-150 km afrastering wordt nu geplaatst voor dit projekt, terwijl een draagbare afrastering met schrikdraad ter bescherming van de rivierbeddingen gebruikt zal worden. Met de koeien en stieren van het zuivelprojekt meegerekend zullen nu 550 stuks vee op het land grazen.Hoofdkwartier van het runderprojekt is opgezet in Cow Camp, een vroegere boerderij in het zuiden van de Ranch.De Rajneesh boeren verwachten dat ze het grasland negen maanden per jaar kunnen gebruiken, afhankelijk van het weer.
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Anubhava is een leefgemeenschap in het Noorden van ’t land, waar 
werkprojekten een belangrijke plaats in het dagelijks leven innemen.

Voor mensen geïnteresseerd in de achtergronden van een leef- en 
werkgemeenschap bestaat de mogelijkheid om een oriëntatie stage 
in verschillende projekten mee te maken.
Het betreft hier een algemene stage waarin aandacht besteed kan 
worden aan de praktijk van:
- organisatie en planning
- administratieve verwerking en bedrijfsopzet
- samenwerking in teamverband
- kwaliteitsbevordering
in een omgeving waar werk tot een dagelijkse meditatie kan worden.

Voor nadere informatie en aanmelding:
Anubhava Rajneesh Neo-Sannyas Kommune
Topweer 7. 9865 VD Opende. Tel. 05946-9600/9008

ANURAS
ONTWERP
AANNEMERSBEDRIJF

Een jong, energiek en ervaren bouwteam dat landelijk 
opereert.
Voor nieuwbouw en renovatieprojekten: 
ontwerpt en tekent, regelt subsidies en vergunningen, 
zorgt voor vakkundige begeleiding en kalkuleert scherp. 
KvK Groningen nr. 37174

ANURAS
ADMINISTPATIE

SERVICE
BURO 

verzorgt, naast alle partikuliere administratie de volledige 
bedrijfsboekhouding - per komputer
- debiteuren - krediteurenbewaking
- de daaruit volgende kwartaaloverzichten
- de jaarafsluiting (jaarrekening, verzamelloonstaat, 

afrekening omzet, belasting enz.)
Anuras begeleidt tevens bij automatiseringsprocessen.
KvK Groningen nr. 38511
Voorstreek 9, 8911 JH Leeuwarden, tel. 058 - 129728
Topweer 7, 9865 VD Opende, tel. 05946 - 9008/9600

ANURAS
DIENSTEN

CENTRUM

Schoonmaak en bezorgdiensten, tevens voor klussen van' 
niet bouwkundige aard.
KvK Groningen nr. 38684

APOTHEEK
TROMP 
NISSER

Apotheek in centrum van Leeuwarden 
o.l.v. Sw. Prem Satranga 
(drs. W.J. de Jong, apotheker) 
KvK Leeuwarden nr. 671
Voorstreek 9 Leeuwarden
Tel. 058-123067.
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Rajneeshies op 
internationale beurs 
Sannyasins van Amaltas Rajneesh Sannyas Ashram in 
Soest en Sharan Rajneesh Sannyas Ashram in Haarlem 
hadden samen een stand op de Naturamed ’83, een inter
nationale jaarbeurs voor natuurlijke leef- en geneeswij
zen van 1-5 november in Utrecht.Amaltas toonde daar Alfalfa, een kiemvers voe- dingsprodukt dat in hun pas gestarte bedrijf steeds beter begint te ontspruiten.Verder was Amaltas-holis- tisch gezondheidscentrum

er vertegenwoordigd met een prachtige folder vol trainingen, kursussen en sessies.„Wat is holistisch?” was de begrijpelijke vraag die de bezoekers op de sannyasins afvuurden. „Holistisch” werken wil zeggen de mens behandelen als één geheel, op alle niveau’s. Daarbij kan meditatie net zo goed helend zijn als een sapvastenkuur of reinigende darmspoeling. Vandaar dat het holistisch

gezondheidscentrum lich- aams-methodes als helende massage, ademtherapie en dieetadviezen, kombineert met geestelijke benaderingen, van meditatie tot ge- stalt en hypnotherapie.

Vandaar ook de nadruk op de belangrijke driehoek: ge- boorte-liefde-dood, die tot uiting komt in kursussen als: „ontspannen bevallen” en „omgaan met sterven- (den)”.„Ha eindelijk, jullie leggen ook verband met de geest!”, verzuchtten sommige bezoekers die de stand van de sannyasins als een oase beleefden temidden van een overvloed aan zalfjes, etherische oliën en bad

zouten, mini-trampolines, elektro-acupunctuurappa- raten en hoestbonbons.Een overvloed aan alternatieve gezondheidsartike- len, die minstens de indruk wekte dat genezen een kwestie is van je-lichaam- vraagt-erom-middelen.Terwijl de sannyasins benadrukten hoe het denken een belangrijke ziektebron is, en dat we in het helings- proces dus ook met de geest moeten werken.Sharan uit Haarlem vertegenwoordigde een projekt van drie sannyasin-artsen, die een uit Amerika overgewaaide natuurlijke aanpak van Herpes introduceren. Deze ziekte, waarvan men aannam dat er geen kruid tegen gewassen is, kan nu op een natuurlijke wijze behandeld worden. Maar in hun Herpes-projekt wordt ook de geest betrokken in de vorm van het leren zien waarom men deze ziekte heeft.Verder was er Astro-Ser- vices van Sharan, dat bij het grotere publiek al een begrip leek te zijn geworden.Gedurende de vijf dagen van de beurs kwam in de rode stand vaak Bhagwan ter sprake. Menige bezoeker van deze „alternatieve” ge- zondheidsbeurs bleek ook religieuze belangstelling te hebben. Opnieuw werd duidelijk hoeveel sympathisanten van Bhagwan Shree Rajneesh in Nederland rondlopen. Mensen die nog niet zo gemakkelijk een meditatiecentrum binnenlopen, maar die deze open stand van de sannyasins benutten om hun liefde voor Bhagwan en Zijn werk - ook in Nederland - openlijk uit te spreken.

De Rajneeshie stand op de Naturamed ’83

Engeland viert eerste 
Rajneeshie huwelijk

Onlangs vond in het Medina Rajneesh Body Centre in 
Engeland het eerste Rajneeshie huwelijk plaats, waar 
Swami Yoga Christopher en Nita Prem Singh elkaar bloe
menkransen omhingen. Op Nita’s verzoek werd ook de 
originele Hindu-ceremonie „tilak tila” uitgevoerd, waarbij 
met sandelhout-extrakt een stip op het derde oog wordt 
gezet, om de spirituele dimensie binnen het huwelijk te 
benadrukken.Ma Anand Poonam, Acharya, die de ceremonie leidde, begon met het uitleggen aan de gasten van de betekenis van het huwelijk binnen het Rajneeshisme.„Het is de viering van levende liefde en samen-zijn”, zei Ma Anand Poonam, en ze las een passage voor uit één van de boeken van Bhagwan Shree Rajneesh, waarin Hij

spreekt over Zijn visie op het huwelijk, waarin het huwelijk „een brug” is, via welke „het paar in zekere zin één wordt.”Ma Anand Poonam vertelde de bruid en de bruidegom een paar van Bhagwan’s grappen over de mogelijke valkuilen van het huwelijk, om te illustreren dat het huwelijk een oprechte, maar

geenszins serieuze gebeurtenis is binnen het Rajneeshisme.De huwelijksplechtigheid was vooral zo kleurrijk omdat er een ontmoeting plaats vond van drie verschillende kuituren: de Engelse traditie van bolhoed en streepjespak, de Indiërs in hun prachtige sari’s en de Rajneeshies in hun levendige rode en paarse kleuren.Swami Yoga Christopher is administratief direkteur van het internationale computerbedrijf IBM en vele van zijn kollega’s bevonden zich onder de huwelijksgasten.„We houden de Britse paraplu hoog op deze multinationale gebeurtenis”, lachte Julian, de ‘best man’ en kol- lega van Yoga Christopher. Aan de zijde van de bruid bevond zich Nita’s tante, die vanuit India afgereisd was voor een ander huwelijk, dat afgelast bleek, toen ze aankwam. „Toen ontdekte ik dat Nita ging trouwen”, zei ze, „dus was ik toch nog voor een huwelijk gekomen!”Nita en Christopher hadden elkaar voor het eerst ontmoet in het huis van gemeenschappelijke vrienden, een paar dagen nadat Nita negen maanden geleden uit Bombay arriveerde. Ze was van plan geweest maar twee maanden in Engeland voor vakantie door te brengen, maar „we werden verliefd op elkaar - dus bleef ze”, zei Swami Yoga Christopher. Omdat Nita verder nog niets van Europa gezien heeft, gaat het bruidspaar op huwelijksreis naar Parijs. Volgende zomer zijn ze van plan Bhagwan te bezoeken voor de viering van Meesters Dag.

Streepjespakken, sari’s en Rajneeshrood

Na Oorspronkelijk gezicht, „Bhagwan...”, Meester/anti- 
meester en Struikelen over waarheid beleeft Amrito zijn lite

rair en spiritueel kulminatiepunt in:
a time-less book

BHAGWAN SHREE RAJNEESH
een introductie

bhagwan 
shree

rajneesh

een introductie

Amrito

Nog niet eerder werd zo boeiend en met 
zo’n betrokkenheid en liefde over de Mees
ter geschreven. De beschrijvingen van 
Bhagwans leven en werken zijn zo verhel
derend, dat je je afvraagt waarom Bhagwan 
vaak verkeerd begrepen is - en nog steeds 
wordt.
Amrito bericht uitvoerig over
- Bhagwans jeugd en Verlichting
— diens reizen door en lezingen in India 

(1960-1973), een voor velen onbekende 
maar veelbetekenende episode

— de jaren in Poona (1974-1981)
— Bhagwans visie op tal van vraagstukken 
— zijn transformerende werk met discipelen 
— Amrito’s bezoek aan Rajneeshpuram, de 

in opbouw zijnde woon- en werkgemeen
schap in Oregon

— veel citaten uit Bhagwans werk
— woordenlijst, bibliografie en lijst van Raj

neesh meditatiecentra en ashrams.ANKH-HERMESSmyrnastraat 5, 7413 BA Deventer, tel. 05700-33355
Er is in tijden niet zo’n belangwekkend boek verschenen!
208 blz., kleur- en zwart/witfoto’s, integraal gebonden en een prijs die in 
geen verhouding staat tot de geboden informatie: f. 29,50

Onze uitgaven - waaronder twaalf titels op naam van Bhagwan - zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel
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Zorba the Buddha in Leuven 
(Van onze Belgische vrienden)
Precies vier weken heeft het de Leuvense sannyasins ge
kost om een traditioneel biefstuk-friet restaurant om te 
toveren tot een modern vegetarisch restaurant en café: 
Zorba the Buddha.De overname in september van het „Oratoriënhof” aan de Mechelsestraat in Leuven werd naar goede sannyas-traditie uitbundig gevierd met een banket in het oude décor van het restaurant, in de aanwezigheid van eregast Swami Anand Niketana, Acharya.De volgende dag was men echter al druk in de weer... de hele inboedel uit het restaurant te verwijderen, om de zaak totaal in een nieuw kleedje te steken. Er werden acht stalen steunpilaren 

aangebracht, noodzakelijke stutten voor toekomstig dansgeweld in de bovenzaal; de hal waar je binnenkomt en de bar werden totaal herdacht en vernieuwd; het ouderwetse meubilair vervangen.De vele bekenden die, samen met enkele prominenten en een aantal zakenrelaties, de openingsreceptie van de Zorba bijwoonden waren unaniem in hun bevindingen: hier werd in vier weken tijd een totaal nieuwe zaak opgebouwd.

Inmiddels zijn al twee weken verstreken. De keuken presenteert zijn schotels met de dag mooier, de barkeepers leunen volleerd op hun tapkranen en... de omzet groeit gestadig aan.De Leuvense Zorba heeft zelfs al zijn stamgasten. Heel wat sannyasins uiteraard, die pauwetrots „hun” eerste Belgische Zorba komen bezoeken. Ook enkele oude getrouwen van het Oratoriënhof keerden terug naar hun stamkroeg, zoals Frans, die zich zowaar tot het vegetarisme bekeerd heeft. Tenslotte komen er ook opvallend veel mensen uit de buurt, die blijken erg opgetogen te zijn over de nieuwe zaak en haar uitbaters. Een meisje uit de buurt stelde het als volgt: „Ja, het Oratoriënhof had de laatste tijd niet zo’n goede naam meer. Om de haverklap waren er nieuwe uitbaters, maar ze brachten de zaak niet tot leven. Vroeger kwam ik hier zelden, en nooit voor lang; nu zou ik hier de ganse avond kunnen zitten, zo gezellig is ’t hier! En die nieuwe naam? Zorba the Buddha, héél origineel!”...’t Is ook nog maar de eerste keer dat die naam op een Belgisch uitstalraam prijkt...
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Een introduktie 
tot Bhagwan
Wie vergeten was wat Bhagwan voor India betekende in 
de tijd voordat Hij bekend werd in het Westen, of wie in 
het kort een beeld wil krijgen van Bhagwan’s visie en de 
wijze waarop deze Verlichte Meester Zijn discipelen helpt 
op de weg van de transformatie, krijgt met het nieuwe 
boek van Swami Deva Amrito (Jan Foudraine), „Bhagwan 
Shree Rajneesh, een introductie”, een prachtig geschenk 
in handen. Het lijkt in één adem geschreven en heeft fas
cinerende hoofdstukken.Vooral de episoden uit de tijd vóór Bhagwan in Poona leefde, geven veel informatie die hier in het Westen nauwelijks bekend is. Over Zijn jeugd en de periode waarin Hij verlicht raakte, en over de jaren waarin Hij als Acharya Rajneesh door steden en dorpen van India trok en mensen aansprak in hun ekonomische en politieke situatie.Wat bij nadere beschouwing van Zijn vele politieke uitspraken vooral opvalt, is de fundamentele religieuze toekomstvisie, die in Zijn opmerkingen ligt besloten. En daarbij praat Hij niet alleen over India, maar over de hele mensheid.Men komt in aanraking met Bhagwans beroemde lezingenserie „Beware of So- cialism” (Bombay, 1970) en ontdekt dat de problematiek van armoede en rijkdom een ongekend diep religieus perspektief heeft. Dezelfde ontdekking doet de lezer als hij Bhagwans lezingen over seksualiteit opnieuw meemaakt, en beluistert op wat voor positieve wijze Bhagwan spreekt over seksualiteit als basisenergie. Bhag

wan verwoordde in die tijd oude wijsheden die men was vergeten. Dat Hij daarmee niet anders dan kontrover- sieel kon zijn illustreren de pagina’s die hierover door Amrito zijn geschreven.Het boek „Bhagwan Shree Rajneesh, een introductie” is in twee delen verdeeld. Het eerste deel is een biografie van Bhagwan, levendig beschreven, vaak in Bhagwans eigen woorden. Het tweede gedeelte is een korte beschrijving van Bhagwans visie en het transformerende spel dat Hij met Zijn discipelen speelt, Zijn methode zo men wil.Als geen ander is Amrito in staat gebleken centrale thema’s van Bhagwan shree Rajneesh kort en bondig samen te vatten. De lezer krijgt inzicht over hoe Bhagwan spreekt over de mens op weg naar de Verlichting, de ontmoeting van Oost en West, de nieuwe mens, de sannyasin, de kommune, armoede en rijkdom, de vrouw, religie en godsdienst.In het deel over Bhagwans methoden komen onderwerpen aan de orde als: de weg 

tot transformatie, psychotherapie, liefde en meditatie, de Meester-discipelrela- tie, de talloze persoonlijke adviezen, eenzaam zijn en alleen zijn.Het naschrift van het boek gaat over Rajneeshpuram, de stad in Oregon in de U.S.A. die Bhagwans discipelen nu aan ’t bouwen zijn.Amrito was daar in juli 1982 en kwam op het idee om een boek te schrijven als inleiding over Bhagwan voor de lezer die nog nooit van Hem gehoord had. In een uiterst korte tijd is Amrito in staat gebleken in een helder, sereen en krachtig boek hierop in te gaan. Na de vele boeken die hij heeft geschreven is dit een hoogtepunt. Boeiend voor wie voor het eerst kennis wil maken met Bhagwan, maar ook voor diegenen die menen Hem te kennen.Swami Deva Amrito, Bhagwan Shree Rajneesh, een introductieAnkh-Hermes, Deventer, 1983, 208 blz. Prijs: f.29,50.

GRAP 
VAN DE 
MAAND

Twee rupsen kropen 
over het gras toen er een 
vlinder overvloog.

Ze keken omhoog en de 
één zei tegen de ander: 

”Je zou mij voor geen 
honderd gulden in zo’n 
ding krijgen.”

Lubbers en Rajneesh
Een vergelijking van standpunten

Foto: ANP

Lubbers„Helaas bieden de ontwikkelingen in de politieke en militaire verhoudingen tussen Oost en West nog steeds weinig uitzicht op een wezenlijke vermindering van bestaande tegenstellingen. Een toereikende defensie-inspanning van het westelijke bondgenootschap blijft voor de handhaving van vrede en veiligheid noodzakelijk. De prijs die wij in verband daarmede zelf betalen is zeker niet te hoog. In de Defensienota zullen de plannen voor onze krijgsmacht voor de komende tien jaar neergelegd worden.”

Minister-president Lubbers op kongres „Vrede in Vrijheid” 24 september 1983

Foto: Rajneesh Foundation International

Rajneesh„De mens ligt op sterven, de hele mensheid ligt op sterven. En er is eigenlijk niet veel tijd meer. Dat gevoel leeft niet alleen hier in de kommune, maar wordt door alle sensitieve, intelligente en kreatieve mensen overal op de wereld ervaren.Alleen de middelmatigen zijn zich hiervan niet bewust. Alleen de politici sturen blindelings op het gevaar af, op de katastrofe die wij verwachten - zonder ook maar enigszins te weten waarheen ze gaan en waar ze deze wereld naar toe voeren.Dit zijn tijden van grote omwenteling, maar ze kunnen ook grote kreatieve krachten vrijmaken. Dat is wat kreatieve mensen overal op deze aarde ervaren.Bhagwan Shree Rajneesh uit: The Book of Wisdom 6 maart 1979
GRADA RAJNEESH
NEO SANNYAS COMMUNE
EEN BOEDDHAVELD AAN DE KUST

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

Rajneesh Therapie Instituut. De meest veeleisende therapeutenoplei
ding in Europa. Het één jaar durende residentiële programma voor de 
opleiding tot therapeut. Het vier-jaren programma voor de opleiding 
tot therapeut. De negen-maanden kursus in persoonlijke groei. Energy 
Celebration met Swami Anand Veeresh, Acharya, van 9 tot 11 decem
ber. 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, mas- 
sage-trainingen, gezondheidsweken en -weekends, counselling- 
gesprekken, 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 (arts).

Grada Rajneesh Neo Sannyas Commune,
Prins Hendrikstraat 64, 1931 BK Egmond Aan Zee, tel. 02206—4114.
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Relaties

Bhagwan, een van de meest essentiële na
tuurwetten schijnt te maken te hebben met rela
tie en onderlinge afhankelijkheid. Ik zag twee 
vogels vliegen, in grote intimiteit met elkaar en 
met de wind, zo gemakkelijk en zonder strijd, 
in perfekte harmonie. Wat is het geheim daar
van, dat zo moeilijk lijkt te zijn voor mensen? 
Bhagwan, wilt U alstublieft iets over relaties 
zeggen?Vasumati, het belangrijkste dat je moet bedenken is dat het leven dialektisch is. Het komt uit tweeledigheid voort, het is een ritme van tegengestelden. Je kunt niet altijd gelukkig zijn, anders verliest geluk elke betekenis. Je kunt niet altijd in harmonie leven, anders merk je de harmonie niet meer op. Harmonie moet door disharmonie gevolgd worden, steeds weer, steeds opnieuw. Bij elk genoegen hoort een bepaald soort pijn en bij elke pijn hoort een bepaald soort genoegen.Tenzij iemand deze tweeledigheid van het bestaan begrijpt, blijft hij in onnodige ellende zitten. Aksepteer het geheel, met alle doodsangst en extase die daarbij hoort. Verlang niet naar het onmogelijke: wens niet dat er alleen maar extase is en geen doodsangst.Extase kan niet op zichzelf bestaan, het heeft iets nodig om zich tegen af te zetten. Doodsangst vormt de zwarte achtergrond waarop extase heel luid en duidelijk naar voren komt, net als in een donkere nacht de sterren heel helder zijn. Hoe donkerder de nacht, hoe helderder de sterren. Ze verdwijnen niet overdag, ze worden gewoon onzichtbaar; je kunt ze niet zien omdat er geen kontrast is. Stel je eens een leven zonder dood voor, dat is onverdragelijke pijn, een onverdraaglijk bestaan. Het is onmogelijk zonder dood te leven. Dood geeft betekenis aan het leven, het geeft een soort intensiteit: omdat het leven vergankelijk is, wordt elk moment kostbaar. Als het leven eeuwig is, wie geeft er dan nog wat om? Je kunt dan altijd op morgen wachten - wie leeft er dan in het hier en nu? Omdat er morgen dood is, word je gedwongen hier en nu te leven. Je moet in het moment duiken, je moet naar de uiterste diepte van het moment toe, want wie weet? Het volgende moment kan komen, maar kan ook niet komen.Als men dit ritme ziet, is men tevreden, tevreden met beide. Als er verdriet komt, verwelkomt men het, als er geluk komt, verwelkomt men het, in de wetenschap dat ze medespelers zijn in hetzelfde spel.Dit is iets dat konstant bedacht moet worden. Als het iets wordt dat je tot in je diepste weten weet, dan heeft je leven een totaal nieuwe gloed: de gloed van vrijheid, de gloed van je nergens aan vastklampen, de gloed van nergens aan gehecht zijn. Laat komen wat er komt. Je blijft rustig, stil, en je aksepteert het.En voor degene die in staat is rustig en stil te zijn, die pijn, frustratie en verdriet kan aksep- teren, verandert de kwaliteit van de ellende. Voor hem wordt ellende ook waardevol; zelfs pijn verscherpt de geest. Voor hem zit er zelfs in donkerte schoonheid, diepte, oneindigheid. Voor hem betekent dood niet het einde, maar gewoon het begin van iets onbekends.Vasumati, je zegt: Een van de meest essen
tiële natuurwetten schijnt te maken te hebben 
met relatie en onderlinge afhankelijkheid.Die twee begrippen zijn niet synoniem. Relatie is één ding, onderlinge afhankelijkheid iets totaal anders. Relatie betekent dat je afgescheiden bent: je bent onafhankelijk en de ander is dat ook en je besluit een verhouding aan te gaan. Een relatie is geen onderlinge afhankelijkheid, het is een afspraak tussen twee onafhankelijke personen. Vandaar dat alle relaties onecht zijn, omdat onafhankelijkheid in feite iets onechts is. Niemand is onafhankelijk - en als je niet onafhankelijk bent, hoe kun je dan een relatie aangaan? Met wie kun je dan relateren?Het leven hangt onderling samen. Niemand is onafhankelijk, je kunt geen sekonde lang alleen bestaan. Je hebt het hele bestaan nodig om je te ondersteunen: je ademt het elk moment in en uit. Dat is geen relatie, dat is pure onderlinge afhankelijkheid. En bedenk wel, ik zeg niet dat het afhankelijkheid is, omdat het idee van afhankelijkheid weer het bestaan van onafhankelijkheid veronderstelt. Onafhankelijkheid veronderstelt de mogelijkheid van afhankelijkheid. Maar het is allebei onmogelijk: wat er wel is, is een onderlinge afhankelijkheid.Wat zeg je? Zijn golven onafhankelijk van de oceaan of zijn ze afhankelijk van de oceaan? Geen van beide is waar. Ze zijn de oceaan, niet onafhankelijk, en ook niet afhankelijk.De oceaan kan niet bestaan zonder de golven, de golven kunnen niet bestaan zonder de oceaan. Ze zijn volslagen één, het is een eenheid.En dat is ons hele leven ook: we zijn de gol-

Uit: The Book of Wisdom, deel I, 1983ven van een kosmische oceaan van bewustzijn. Dat betekent dat liefde drie dimensies kan hebben. Eén daarvan is afhankelijkheid. Dat is wat er met de meeste mensen gebeurt. De man is afhankelijk van de vrouw, de vrouw is afhankelijk van de man; ze buiten elkaar uit, ze domineren elkaar, ze bezitten elkaar, ze reduceren elkaar tot een gebruiksartikel. Dit is wat er in negenennegentig procent van de gevallen gebeurt in deze wereld.Daarom opent liefde niet de deuren naar het paradijs, maar de deuren naar de hel.De tweede mogelijkheid is liefde tussen twee onafhankelijke mensen. Dat gebeurt ook wel eens. Maar ook dat veroorzaakt ellende, omdat er voortdurend strijd is. Er is geen aanpassing mogelijk; beiden zijn uiterst onafhankelijk en geen van tweeën is bereid tot het sluiten van een kompromis, of om zich aan de ander aan te passen.Dichters, kunstenaars, denkers, wetenschappers: degenen die in een soort onafhankelijkheid leven, althans in gedachten, zijn onmogelijk om mee samen te leven, ze zijn te excentriek om mee samen te leven. Ze geven de ander vrijheid, maar die vrijheid lijkt meer op onverschilligheid dan op vrijheid, het lijkt of het ze niets kan schelen, alsof het ze niets uitmaakt. Ze laten elkaar vrij. Een relatie lijkt 

dan heel oppervlakkig; ze zijn bang om dieper in elkaar op te gaan, omdat ze meer aan hun vrijheid dan aan liefde gehecht zijn, en ze willen geen kompromis sluiten.En de derde mogelijkheid is die van onderlinge afhankelijkheid. Dat gebeurt maar erg zelden, maar elke keer dat het gebeurt, daalt er een stukje paradijs op aarde neer. Twee mensen, die niet afhankelijk, en ook niet onafhankelijk zijn, maar die in een fantastische synchroniciteit leven, alsof ze voor elkaar ademen, alsof ze één ziel in twee lichamen zijn: wanneer dat gebeurt, kun je spreken van liefde. Noem alleen dat liefde. In de andere twee gevallen is het geen echte liefde, maar is het gewoon een regeling - een sociale, een psychologische, een biologische regeling, een regeling blijft het. De derde mogelijkheid heeft iets spiritueels.Vasumati, je zegt ook: Ik zag twee vogels 
vliegen, in grote intimiteit met elkaar en met de 
wind, zo gemakkelijk en zonder strijd, in per
fekte harmonie.Ja, dat maakt je jaloers. Maar vogels zijn niet bewust; ze hebben geen bewustzijn, ze zitten een stukje onder het bewustzijn. Hun harmonie ziet er voor jou als harmonie uit, maar niet voor hen. En hun plezier in het vliegen is jouw interpretatie, niet de hunne. Denk daaraan: dat is jouw interpretatie. Zij kunnen niet interpreteren; bij hen is bewustzijn dat kan interpreteren, dat terug kan kijken, vooruit kan kijken, kan observeren en dingen kan onderzoeken nog niet ontwikkeld. Hun gedrag is mechanisch.De mens is een hoger wezen, de mens heeft de mogelijkheid tot bewustzijn. En met bewustzijn beginnen de moeilijkheden. Hoe hoger je je begeeft, hoe gevaarlijker elke stap wordt. Als je valt, val je van zo’n enorme 

hoogte dat je ergens in het dal verdwijnt. In het dal kun je onbewust rondwandelen, daar valt niets te vrezen. Maar als je op weg bent naar de top, als je de piek bereikt, zul je steeds bewuster moeten zijn.De mens staat dicht bij God, hij is hem het meest nabij. Vandaar de verantwoordelijkheid en het gevaar, het risiko, het avontuur. Je kunt vallen. En wat is dat voor een val?Omdat je in staat bent bewust te zijn, zijn er twee mogelijkheden. Je kunt zelfbewust worden - dat is het vallen. Als het zelf het bewustzijn overschaduwt, ben je gevallen. Als het bewustzijn het zelf niet toestaat om het te overschaduwen, als je gewoon bewust bent en er zit geen zelf in - bewustzijn zonder centrum, bewustzijn zonder dat er iemand is die bewust is - dan stijg je en stijg je en stijg je en dan is de klimax niet ver meer weg. Misschien nog een paar stappen en je bent thuis.Dan weet je wat harmonie is en leer je de eeuwige harmonie van het bestaan kennen, de stilte die nog nooit verbroken is: van het be- ginloze begin tot het einde zonder einde, zet het zich onveranderd voort. Dan leer je het maagdelijke en het pure van het bestaan kennen, in onvervuilde staat.Wat weten die arme vogels en beesten daar nu van?

Maar ik begrijp het, Vasumati, soms veroorzaakt het een enorme jaloezie. Twee vliegende vogels, zo in harmonie, met zo’n liefde en intimiteit, niet alleen onderling, maar ook met de wind, met de zon, met de regen - en dan begint de mens te voelen: „Waarom kan ik niet zo gelukkig zijn? Waarom kan ik niet met al die schoonheid in kontakt treden? Waarom kan ik niet zo ontspannen van de wind en de zon en de regen genieten?”Het is niet omdat je lager bent dan de vogels, maar omdat je hoger bent en er veel meer van je gevergd wordt. En omdat je hoger bent, is God’s kriterium voor jou ook hoger. Ja, een dronkaard ziet er verloren uit, lijkt nergens bang voor te zijn, geen zorgen te hebben, en Boeddha lijkt ook geen zorgen en geen angsten te hebben; Boeddha lijkt ook wel dronken. Maar denk je dat ze op hetzelfde niveau bestaan? De dronkaard heeft zich vanuit het bewustzijn laten vallen, en de Boeddha is vanuit het zelf opgestegen.Zelfbewustzijn is menselijk. En als je je vanuit het bewustzijn laat vallen, vergeet je je zorgen in zekere zin. Als je vanuit het zelf opstijgt, vergeet je je zorgen niet alleen, je zorgen vervliegen gewoon, ze bestaan niet meer.Jullie kunnen Boeddha’s worden. Vasumati, je hebt de mogelijkheid, het potentieel een Boeddha te worden. De vogels zijn arm. Maar de mens is zo diep gevallen dat hij zelfs jaloers wordt op die arme vogels.Je vraagt: Wat is het geheim daarvan, dat zo 
moeilijk lijkt ze zijn voor mensen?Het geheim is bewustzijn. Bewustzijn brengt vrijheid. Vrijheid betekent niet alleen de vrijheid om de dingen goed te doen; als dat de betekenis van vrijheid was, wat voor een soort vrijheid zou het dan zijn? Als je alleen maar vrij bent om het goede te doen, dan ben 

je niet vrij. Vrijheid houdt beide alternatieven in: om het goede te doen, en om het kwade te doen. Vrijheid houdt het recht in ja of nee te zeggen.En dit is iets heel subtiels dat je goed moet begrijpen: nee zeggen voelt meer als vrijheid aan dan ja zeggen. En ik zit niet te filosoferen, het is een simpel feit dat je in jezelf kunt waarnemen. Elke keer dat je nee zegt, voel je je vrijer. Elke keer dat je ja zegt, voel je je niet vrij, omdat ja zeggen betekent dat je gehoorzaam bent, ja zeggen betekent dat je je hebt overgegeven - waar is de vrijheid dan? Nee houdt in dat je koppig bent, dat jejeopeen afstand houdt; nee betekent dat je assertief bent, nee betekent dat je bereid bent om te vechten.Nee tekent je meer dan ja. Ja is vaag, als een wolk. Nee is heel stevig en zo hard als een rots.Dat is waarom psychologen zeggen dat een kind tussen de leeftijd van zeven en veertien jaar meer en meer nee leert te zeggen. Door nee te zeggen klimt hij uit de psychologische baarmoeder van de moeder. Zelfs als er geen reden is om nee te zeggen, zegt hij nee. Zelfs als ja zeggen in z’n voordeel is, zegt hij nee.Er staat veel op het spel; hij moet meer en meer nee leren zeggen. Als hij eenmaal veertien is, en sexueel rijp, zegt hij het uiteindelijke nee tegen zijn moeder: hij wordt verliefd op een vrouw. Dat is het uiteindelijke nee tegen zijn moeder, hij keert zijn moeder de rug toe, hij zegt: „Met jou heb ik afgedaan, ik heb nu mijn eigen vrouw gekozen. Ik ben ook iemand geworden, onafhankelijk en in mijn eigen recht. Ik wil mijn eigen leven leiden, ik wil mijn eigen dingen doen.”En als de ouders aanhouden: „Draag kort haar”, dan draagt hij het lang. Als de ouders aanhouden: „Draag lang haar”, dan draagt hij het kort. Wacht maar eens af: als hippies ouders worden dan zullen ze het zelf zien: hun kinderen dragen kort haar - omdat ze nee moeten leren zeggen.Als de ouders volhouden: „Hygiëne staat naast God”, beginnen de kinderen in de grootste troep te leven. Dan worden ze vies. Ze nemen geen bad, ze wassen zich niet, ze gebruiken geen zeep. En ze bedenken ook allerlei rationalisaties: dat zeep niet goed is voor de huid, dat het onnatuurlijk is, dat geen enkel dier ooit zeep gebruikt. Ze kunnen zoveel redenen bedenken als ze willen, maar al die redenen zijn in feite smoesjes. Waar het eigenlijk om gaat is dat ze nee willen zeggen. En het spreekt vanzelf dat, als je nee wilt zeggen, je daar ook redenen voor moet bedenken.Vandaar dat nee zeggen je een gevoel van vrijheid geeft; en niet alleen dat, het geeft je ook het gevoel intelligent te zijn. Om ja te zeggen hoef je niet intelligent te zijn. Als je ja zegt, vraagt niemand je waarom. Als je al ja gezegd hebt, wie zal je dan nog vragen waarom? Je hoeft niets te motiveren of te argumenteren, je hebt al ja gezegd. Als je nee zegt, wordt er vast en zeker naar het waarom gevraagd. Het scherpt je intelligentie, het geeft je iets bepaalds, stijl, vrijheid. Kijk naar de psychologie van het nee.Het is zo moeilijk voor de mensen om in harmonie te zijn, vanwege het bewustzijn. Bewustzijn schenkt vrijheid, vrijheid geeft je de mogelijkheid om nee te zeggen en er zijn meer mogelijkheden om nee te zeggen dan om ja te zeggen. En zonder ja is er geen sprake van harmonie. Ja is harmonie. Maar er is tijd nodig om op te groeien, om te rijpen, om een zó hoge graad van rijpheid te bereiken dat je ja kunt zeggen en toch vrij blijven, dat je ja kunt zeggen en toch uniek blijven, dat je ja kunt zeggen en toch geen slaaf worden.De vrijheid die je bereikt door nee te zeggen is een erg kinderachtige vrijheid. Het is goed voor zeven- tot veertienjarigen. Maar als iemand er in verstrikt raakt en z’n hele leven een nee-zegger wordt, dan is hij gestopt met groeien.De uiterste groei is ja zeggen met net zoveel plezier als waarmee een kind nee zegt. Dat is een tweede jeugd. En degeen die ja kan zeggen met enorme vrijheid en blijheid, zonder te twijfelen, zonder kondities - puur en simpele vreugde, een puur en simpel ja - is een wijze geworden. Die persoon leeft weer in harmonie. En zijn harmonie heeft een totaal andere dimensie dan de harmonie van bomen, dieren en vogels. Zij leven in harmonie omdat ze geen nee kunnen zeggen, en de wijze leeft in harmonie omdat hij geen nee zegt. Tussen die twee, de vogels en de Boeddha’s zitten alle mensen in - onvolwassen, onrijp, kinderachtig, ergens vastgelopen, en ze proberen steeds nee te zeggen om een zeker gevoel van vrijheid te hebben.Ik zeg niet dat je niet moet leren nee te zeggen. Ik zeg, leer nee te zeggen als het de tijd is om nee te zeggen, maar raak er niet in verstrikt. Langzaamaan, zie je dat er een hogere vrijheid en een grotere harmonie is, die uit ja zeggen voortkomt. Een gevoel van vrede dat begrip ver voorbijstreeft.
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Feestvieren met 
De Rajneesh Times
Op woensdag 19 oktober werd in talloze plaatsen van Nederland het eerste nummer 
van De Rajneesh Times, Nederlandse Editie, feestelijk gepresenteerd. Het was een 
stralende herfstdag en duizenden Nederlanders hebben kunnen zien hoe de Rajneesh
ies elke gelegenheid aangrijpen om het leven te vieren.
Zelden in de Nederlandse geschiedenis is een nieuwe religieuze krant met zoveel ple
zier, vindingrijkheid en liefde gepresenteerd. In drie steden kon het publiek een glan
zende Rolls Royce zien meerijden in de stoet van feestende Rajneeshies en in Amster
dam vloog een vliegtuig met de tekst „Rajneesh Times” over de stad tijdens de presen
tatie. In veel plaatsen werd de krant aangeboden op het Stadhuis en overal besteedde 
de regionale en plaatselijke pers aandacht aan het verschijnen van de krant die positie
ve journalistiek gaat brengen in Nederland.In Utrecht werd de krant in optocht door de binnenstad naar het Stadhuis gebracht. De stoet werd voorafgegaan door een donkerrode Rolls Royce uit ’39. Daarachter liepen de Rajneeshies met spandoeken en borden, dansend op de muziek van de Orange Juice Satbodh Band. Gedurende deze tocht verkochten rolschaatsende Rajneeshies De Rajneesh Times aan mensen die langs, de kant van de weg stonden.Bij het Stadhuis aangekomen kreeg de stoet permissie om geruime tijd stil te staan en konden Ma Pra- kash Liesbeth en Swami Anurag Bhikkshu een exemplaar van de krant overhandigen, tesamen met een fotoboek van de projekten van de Rajneeshies in Utrecht en een grote bos bloemen. De krant werd aangeboden aan de Stadsbi

bliotheek en enkele grote boekhandels. En, terwijl de Band op de markt ging spelen, werd overal in Utrecht De Rajneesh Times verkocht.In Den Haag fietste het promotie-team van De Rajneesh Times rond op tandems, en in Haarlem trok men in een wagen vol bloemen naar het centrum van de stad.Feestelijk was het ook in Groningen, waar een groene Rolls Royce voor de grote verrassing zorgde. Een exemplaar van de nieuwe krant werd aangeboden aan de stadsredaktie van het Nieuwsblad van het Noorden en op de koopavond konden nog eens veel Nederlanders iets proeven van Bhagwan.Vanuit het Rajneesh Meditatie Centrum in Beunin- gen ging men met sandwichborden naar Nijmegen en

ook in Arnhem werd door het promotie-team op straat aandacht gevraagd voor De Rajneesh Times.Hetzelfde gebeurde in Dordrecht en op Texel, waar de krant kon worden overhandigd op het Stadhuis. In de plaatsen rond Heerde - Kampen, Apeldoorn, Zwolle, Epe en Ede - werd de feestelijke presentatie ondersteund door een uitzending van Radio Oost.Opvallend was dat de media veel aandacht besteedden aan het gebeuren. In plaatselijke of regionale bladen waren voorberichten verschenen of werd van de presentatie een rapportage gemaakt.Zo meldde bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad hoe De Rajneesh Times door Swami Rahim van het centrum Nishant werd overhandigd aan Wethouder H. Kok. Op een vraag van het Eind-
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hovens Dagblad verklaarde Swami Rahim: „We denken dat we met iets bezig zijn dat ‘heel essentieel is voor de tijd waarin we leven. Het gaat om de visie die wij met Bhagwan delen.”Dat deze visie alles te maken heeft met plezier en vreugde in het leven bleek ook in Leiden, waar de verkoop van De Rajneesh Times werd opgeluisterd met veel bloemen en de nieuwe krant in een Rolls Royce kon worden aangeboden aan het hoofd van het Kabinet van Voorlichting.In Amsterdam cirkelde tij - dens de presentatie een vliegtuig boven de stad, dat duidelijk liet zien waar het over ging. Op het Leidse- plein ondersteunden de Grada Rajneesh Band en de Amitabh band de verkoop van de krant met ritmische songs. Het plein, dat op andere dagen alleen ’s avonds en ’s nachts het drukstbe- zochte uitgaanscentrum van Nederland mag heten, liep nu ook midden op de dag vol met belangstellenden. De verkoop van de krant was een groot sukses, zoals ook op andere plaatsen van deze kosmopolitische stad. Rond het middaguur hadden de Amsterdammers al via Radio Stad Amsterdam kunnen horen wat de bedoeling van de nieuwe krant was.In de namiddag vond in Amitabh Rajneesh Meditatie Centrum aan de Prinsengracht een perskonferentie plaats. De feestelijke aanbieding van De Rajneesh Times werd besloten met een disco-avond.
Persoonlijke 
ervaringenVoor de Rajneeshies van

de promotie-teams werd op de dag van de presentatie in ieder geval dit duidelijk: het ging om veel meer dan het verkopen van een krant. Het was voor de meeste een echte meditatie: jezelf blijven in een onbekende situatie.Zoals één van de Rajneeshies zei: „Het is een voortdurende konfrontatie met het publiek, met de ander aan wie je iets aan te bieden hebt. En daarmee met jezelf. Ik heb gemerkt dat het vaak van mijn eigen uitstraling afhing hoe anderen reageerden. Kijk, ik heb het nooit gedaan, met een krant de straat op. In het begin had ik het dan ook even benauwd. En toen kreeg ik ook bijna geen kontakt, iedereen liep langs me heen. Maar opeens wist ik waarvoor ik stond, zag er de lol van in en was er doorheen. Toen kwam ook de klik met het publiek. Een praatje, een grapje en af en toe een krant verkopen. Het was een goede meditatie.”Dat bleek een ervaring van velen die met een krant in hun hand op mensen afstapten. Het is het betreden van een nieuw terrein, waarbij je kunt ontdekken hoe jij en de anderen elkaar spiegelen.„Het lukte me pas echt toen ik het als een speels spel kon opvatten,” vertelde een andere Rajneeshie. „Het is eigenlijk ook te gek dat je op rolschaatsen op iemand afrijdt en dan zegt dat je een nieuwe krant aan te bieden hebt met een boodschap van Bhagwan. Soms moesten we er allebei om lachen. Ik werd er steeds vrolijker van. Het is toch ook een boodschap van ‘Leven, Liefde en Lachen’!”Den Haag

OP WEG NAAR 
RAJNEESHPURAM? 
overnacht dan in onze

CARAVANSERAIUniek gastenverblijf in Sad- hana Rajneesh Sannyas Ash- ram in Amsterdam met vijf nieuwe gastenkamers en twee dormitories. Vervoer naar Schiphol kan geregeld worden. Bijdrage per nacht met ontbijt: dormitory f. 15,-per persoongastenkamers f.50,-voor 2 personen gastenkamers f.30,- voor 1 persoonOm zeker te zijn van een plaats is het aan te raden van te voren telefonies te reserveren.SadhanaRajneesh Sannyas Ashram Havenstraat 6, 1075 PR Amsterdam tel. (020) 765262/766212
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De stemming 
van het moment 
22 november - 20 december

26 nov.: Mercurius in Boogschutter sextiel met Venus in Weegschaal28 nov.: Zon in Boogschutter, sextiel met Mars in Weegschaal2 dec.: Zon conjunct met Uranus in Boogschutter14 dec. Zon conjunct met Jupiter in Boogschutter21 dec. Zon conjunct met Neptu- nus in Boogschutter
Sinds de ontdekking van 

Pluto in het begin van deze 
eeuw, kwam hij 6 november 
voor het eerst in zijn eigen 
teken. De komst van Pluto in 
Schorpioen luidt het begin in 
van een periode van trans
formatie, die van de grootste 
betekenis zal zijn.

Pluto brengt een wederge
boorte in het bewustzijn 
teweeg. De tijd waarin Pluto 
door Schorpioen loopt is de 
poort naar een nieuwe mens

heid, naar een nieuwe mens.
Daar de nieuwe mens de 

eenheid van het leven her
kent, kreëert hij geen ver
schil tussen hemzelf en de 
ander.

Het diskriminerende be
wustzijn, dat tegenwoordig 
de vorm aanneemt van rascis- 
tisch, nationalistisch, reli
gieus en persoonlijk egoïsme 
zal verdwijnen.

Terwijl Pluto de komende 
11 jaar door het teken Schor
pioen loopt zal zijn uitwer
king de onwetendheid en de 
angst die aan de basis liggen 
van de huidige samenleving 
vernietigen. Vele valse 
ideeën en waarden worden 
ontmaskerd.

Hoewel veel van de huidige 
sociale strukturen in het pro
ces zullen verdwijnen, heeft 
Pluto in wezen een regenere
rende kracht. In ons dage
lijks leven ervaren we de 
werking van Pluto als een 
toenemende intensiteit van 
onze stemmingen en ons 
gevoel.

Uit deze periode komt 
nieuw leven tevoorschijn 
voor hen die open zijn voor 
verandering. Hoewel de 
komende 11 jaar een grote 
test betekent voor de mens
heid, kunnen alleen uit 
chaos en krises nieuwe ster
ren geboren worden.

Wanneer de zon de 
komende maand in conjunc
tie komt te staan met achter
eenvolgens Uranus, Jupiter 
en Neptunus in Boogschut

ter wordt er een begin 
gemaakt met een nieuwe 
cyclus van groei en vernieu

wing. Voor hen die steeds 
weer op het innerlijk afstem
men, krijgt het intuïtief

weten een krachtige impuls. 
De blik is visionair voor wie 
het durft te geloven.

Ram

21 maart -
19 april

Doen! Je plannen hebben sukses. Laat je niet ontmoedigen door een meningsverschil. Neem de tijd voor kontakt met anderen want die kunnen je openen voor nog onbekende gebieden.
Stier

20 april -
20 mei

Als je je onbegrepen voelt door je vrienden en beminden, gebruik, dan je aangeboren vindingrijkheid om uit de impasse te komen. Je intuïtie wijst je daarbij de weg.
Tweeling

21 mei -
20 juni

Het is niet altijd mogelijk op tijd te komen, er gebeurt teveel. Je liefde is 'echter ontwapenend. Twijfel niet aan de oprechtheid en openhartigheid van anderen.

Kreeft

21 juni —
22 juli

Laat je nu niet uit het veld slaan. Het zijn rimpels aan de oppervlakte. Je liefde werkt dieper dan je je realiseert. Verwacht niet veel van kontakt met anderen. Mediteer en vertrouw op je innerlijke bron.
Leeuw

23 juli — 
22 augustus

Je weet wat je beoogt. Door je openheid hebben anderen vertrouwen in je. Houd je wel aan de regels en herken het gezag in jezelf.
Maagd

23 augustus -
22 september

Je bent zorgvuldig van start gegaan, en nu wordt de waarde getest van wat je doet. Luister naar wat je gezegd wordt, maar houd kontakt met wat je voelt.

Weegschaal

23 september
22 oktober

Je weet van wie je houdt en deelt maar uit. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om je te verruimen. In een wervelende dans vind je je centrum terug.
Schorpioen

23 oktober -
21 november

Laat anderen weten wie je bent en wat je nodig hebt. Je staat aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Neem het niet te zwaar. Je liefde verinnerlijkt zich.
Boogschutter

22 november-
21 december

Je ziet al weer nieuwe per- spektieven. Blijf bij jezelf en maak geen onderscheid tussen hoog en laag, of tussen doel en doelloosheid. Je start ligt hier en nu.

Steenbok

22 december -
19 januari

Het is wél mogelijk om elkaar te vinden, zonder op essentiële punten te moeten toegeven. Wees jezelf en gun dat anderen ook. Je zult zien dat dat vruchten afwerpt.
Waterman

20 januari - 
18 februari

Ga er nu doorheen! Wanneer iemand je vraagt kleur te bekennen, vat het dan niet op als een bedreiging van je vrijheid. Het is een uitnodiging voor een wezenlijker kontakt met jezelf.
Vissen

19 februari —
20 maart

Op dit moment weet je waar je staat. Laat je dat niet ontglippen. Al zit er een element van spanning in wat je doet, door te overdrijven zie je er de humor van in.

happy birthday 
bhagwan

1 i december
CELEBRATION & ECSTASY
Iedereen die niet in Rajneesh
puram kan zijn is welkom Bhag
wan’s verjaardag mee te vieren 
in De Stad Rajneesh met het 
Stad Rajneesh Ecstasy Team 
en de Amitabh Muziekgroep.
Aanvang : vr. 9 dec. 20.30 u 
Einde : zo. 11 dec. 24.00 u 
Bijdrage :f.150,-
Zondag 17.00 u Darshan;
’s avonds feest

Een vrouwenweekend met Raj
neesh meditatietechnieken en 
fragmenten uit lezingen van 
Bhagwan Shree Rajneesh over 
het thema „vrouw-zijn”.

„Vrouwen moeten tot absolute 
vrijheid komen.
En als de vrouw eenmaal vrij is, is 
de man ook vrij, 
want je kunt niet echt vrij zijn 
zolang je iemand als slaaf onder 
je hebt.
En in vrijheid bestaat de moge
lijkheid van een steeds diepere 
relatie...”

Bhagwan Shree Rajneesh 
Tantra Vision nr 10

Aanvang : vr. 2 dec. 20.30 u 
Einde : zo. 4 dec. 15.00 u 
Bijdrage : f.200,-

NEO VIPASSANA
„Boeddha's weg was Vipassana. 
Vipassana betekent getuige-zijn. 
Hij ontdekte een van de 
belangrijkste technieken, die ooit 
gevonden zijn:
enkel het gadeslaan van je adem. 
Adem is zo’n eenvoudig 
en natuurlijk verschijnsel.
En het is er 24 uur per dag.
Je hoeft er geen enkele moeite 
voor te doen.

Bhagwan Shree Rajneesh 
Uit: The book of the books III, 1

Aanvang : di. 13 dec. 20.30 u 
Einde : zo. 18 dec.
Bijdrage : f. 375,-


