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En rebelsk 
syntese 
av terapi og meditasjon
Radikal terapi og meditasjon ble bragt sammen 
på 1970-tallet av den indiske rebellfilosofen Osho. 
Hans senter i India var på et tidspunkt trolig 
verdens største senter for menneskelig vekst.
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O
sho angrep askese og dogmer og 
introduserte feiring og nytelse av 
jordlige fornøyelser som en for-
utsetning for individuell vekst.

   Han var en læremester født i India og 
levde fra 1931 til 1990. Han omtales ofte 
som guru, men både Osho og menneskene 
rundt ham har tatt avstand fra betegnelsen. 
Som filosofiprofessor utfordret han først uni-
versitetenes rigiditet, hvorpå han senere reiste 
rundt i India for å holde taler der han blant 
annet angrep organisert religion og talte for 
seksuell frigjøring. Samtidig ledet han medi-
tasjonsleire og utviklet meditasjonsteknikker 
som inkluderte katarsis og fysiske bevegelser. 
Han begynte å tiltrekke seg vestlige men-
nesker tidlig på 1970-tallet. I 1974 ble det så 
opprettet et alternativsamfunn i den indiske 
byen Pune.   

Parallellt ble mange nye og radikale tera-
piformer etablert i vesten sent på 1960-tallet 
og tidlig på 70-tallet, med begynnelsen av den 
humanistiske psykologi-bevegelsen. Å jobbe 
med spenninger i kroppen, uttrykke under-
trykte følelser og å utforske barndomstraumer 
var ofte sentrale elementer. Terapiene utfor-
dret gamle oppfatninger om mennesket og 
dets potensiale. Til tross for at det ofte gravdes 
i «negative» følelser, var hensikten alltid å 
styrke individet til å ta ansvar for seg selv.

– Osho besteme rundt 1976-1977 at det 
ville være en god ide å skape noe terapeutisk 
arbeid i alternativsamfunnet, sier den aust-
ralsk-fødte terapeuten Vasumati Hancock. 
Hun kom til Pune som ung kvinne i 1976, 
og ble raskt involvert i terapeutisk arbeid. 
Hun jobber i dag med indiviualterapi og 
workshops, blant annet i Australia, Europa 
og i Pune.

   På denne tiden ble vesten oppmerksom 
på Osho, og alternativsamfunnet tiltrakk 
seg mange fra Europa og USA.. De første 
terapiene som ble introdusert på stedet var 
bioenergetics og primalterapi. 

– Det tok ikke lang tid før mange av de 
ledende terapeutene innenfor de nye terapifor-
mene kom til stedet, hevder Vasumati. 

– Vi hadde folk som var opplært av 
Arthur Janof og Alexander Lowen samt 
menneskene som hadde grunnlagt Esalen-
instituttet i California og dets motstykke i 
England, Quaesitor. Folk som lette etter noe 
mer, som de ikke kunne finne i terapiene i 
vesten. De måtte finne det i India hos Osho – 
en levende mester.

 
For undertrykte til å meditere
Som et eksperiment begynte Osho å bruke 
terapi som et katarsisverktøy for å hjelpe de 
vestlige ut av sin adferd betinget av etterkrigs-
tidens moral og normer. Derav kunne de 
være mer tilgjengelige for å sitte stille – altså 
meditere. Han hevdet at vestlige mennesker 
ikke visste hvordan de kunne gå inn i seg selv, 
på grunn av all selvundertrykkelsen.

Var det bare vestlige mennesker som under-
trykte seg selv på denne måten?

– Vi har krysset den store skillelinjen nå, 
grunnet globalisering. Men i mange år fikk 
ikke indere, kinsere, japanere og andre asiatere 
lov til å gjøre vestlige prosesser. Osho sa at de 
ikke trengte det. Katartisterapi virket snarere 
forstyrrende på inderne, fordi det oppskaket 
dem. Oshos hovedinteresse var å hjelpe men-
nesker inn i meditasjon. Vestlige mennesker 

kunne ikke gå direkte til meditasjon, men de 
østlige kunne. 

Aldri før hadde et slikt møte mellom 
terapi og meditasjon funnet sted. På det meste 
hadde alternativsamfunnet over 2000 men-
nesker som deltok daglig, ifølge Vasumati.

– I 1977 hadde vi et fullt terapiprogram. 
Hele alternativsamfunnet var i terapigrupper, 
meditasjonsleire eller i arbeid. Ingen hang og 
slang. Det var som en familie, sier Vasumati, 
og legger til at det da ikke var noen «besø-
kende» slik det er på senteret i dag, hvor man 
kan komme for å være der noen få dager.

Osho fulgte nøye med på det terapeutiske 
arbeidet under denne tiden. Hver kveld møtte 
han en gruppe på 10 til 50 personer.

 – Da folk satt foran ham så han på opp-
settet over de terapeutiske gruppene, og han 
fortalte de tilstedeværende hva de skulle gjøre. 
Til forskjellige mennesker ville han gi forskjel-
lige grupper, og i en forskjellige rekkefølge. 

Etterkrigstiden var en veldig fastlåst tid. Det var 
en sprø, fundamentalistisk tid i Amerika, med 
McCarthyismen og heksejakten etter kommunis-
ter. Mye kom ut av dette. Det forflyttet grensene 
for psykologisk, spirituell og politisk utvikling. 

(Vasumati, terapeut, om 70-tallets kulturelle klima) 

Tiden var inne for en mann som Osho. Han var 
imot organisert religion og korrupte politiske 
partier. Vi hadde folk fra alle slags bakgrunner, 
som ønsket å søke et nytt utopi, et nytt livspara-
digme. Terapien var bare en liten del av det. 

(Vasumati)
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70-tallets eksistensielle  
revolusjon
Det er ikke overraskende at Osho-bevegelsen 
ble født på 70-tallet; en tid da det kulturelle 
klimaet var preget av utforskning.

– Det var en totalt eksistensiell revolu-
sjon, en utvikling av bevissthet som tillot 
mennesker å søke en ny start. Etterkrigstiden 
var en veldig fastlåst tid. Det var en sprø, 
fundamentalistisk tid i amerika, med 
McCarthyismen og heksejakten etter kom-
munister, sier Vasumati, og nevner også de 
enorme reaksjonene mot Vietnam-krigen.

– Mye kom ut av dette. Det forflyttet 
grensene for psykologisk, spirituell og 
politisk utvikling. 

Både sex og narkotika spilte en sentral 
rolle i denne utforskningen. I ettertid 
trekkes sex ofte fram som det mest sentrale. 
Vasumati hevder at narkotika spile en vikti-
gere rolle, og hun nevner den amerikanske 
spirituelle lærer Ram Dass (tidligere kjent 
som Harvardprofessor Richard Alpert) og 
skribent, psykolog og futurist Timothy Leary 
(også tidligere Harvardprofessor), som ekspe-
rimenterte med stoffer og bevissthet. 

Folk begynte å reise til andre kulturer, på 
utkikk etter et annet paradigme om livet og 
bevisstheten. – Tiden var inne for en mann 
som Osho. Han var imot organisert religion 

og korrupte politiske partier. Vi hadde folk 
fra alle slags bakgrunner, som ønsket å søke et 
nytt utopi, et nytt livsparadigme. Terapien var 
bare en liten del av det. Osho hadde en veldig 
stor visjon, og snakket om det nye mennesket. 
Det var svært kraftfullt, minnes Vasumati.

Senteret heter i dag Osho International 
Meditation Resort og eksisterer i beste 
velgående, med besøkende fra alle ver-

densdeler. Enkelte kommer innom bare 
for noen få dager, mens andre blir værende 
over flere måneder sammenhengende. 
Mange kommer for å slappe av eller gjøre 
terapigrupper, mens andre deltar i work as 
meditation-program. Senteret presenterer 
seg som et meditasjonssenter og tilbyr 
mange meditasjoner daglig. Gitt det store 
antall terapeutiske grupper er det likevel 

– Mange sykdommer er relatert til det moderne 
samfunnet og eksisterte ikke på samme måte 
i tidligere samfunn. Mange mennesker merker 
ikke engang at kroppen deres lider, med mindre 
den utvikler en sykdom. (Svagito)
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naturlig å anta at vel så mange kommer dit 
for å delta i disse. 

Lytt til kroppen
I dag kan man finne Osho-terapeuter over 
nesten hele kloden. De reiser ofte mye rundt 
for å tilby sine kurs, og har stor appell også 
i f.eks Russland, Ukraina, Kina og Taiwan. 
Mange av terapiene er kroppsorienterte 
og jobber direkte med kroppen, slik som 
metoden Pulsation. Denne er inspirert av 
arbeidet til Wilhelm Reich – en kontroversiell 
elev av Sigmund Freud.

– Det er ofte en dypere sannhet ved det 
kroppen uttrykker enn hva personen sier, hevder 
den tyskfødte terapeuten Svagito Liebermeister.

– Derfor ønsker vi å inkludere kroppen 
i ethvert terapeutisk arbeid. Du kan lett 
ha vrangforestillinger om deg selv hvis du 
lever bare i sinnet og i tankene, uten å være 
i kontakt med kroppen. Da er du ikke så 
forbundet med virkeligheten, hevder Svagito, 
som jobber med individualterapi og terapi-
grupper over store deler av verden, inkludert 
Sverige. Særlig jobber han med metoden 
«familiekonstellasjoner».

  Et annet viktig aspekt ved Osho-
tilnærmingen er å avlære det som hindrer oss 
i å være i kontakt med den vi egentlig er; vår 
sanne natur.

– Energi genereres i kroppen og finner 
sitt uttrykk på mange vis i våre liv. I kroppen 

blir det uttrykket og forløst gjennom krop-
pens periferi; hovedsaklig armene, øynene, 
hendene og beina, sier Svagito. 

   Han hevder at vi i vår oppdragelse 
lærer å forhindre dette naturlige, spontane 
uttrykket i oss selv. 

– Dette skjer f.eks når vi blir bedt om å 
oppføre oss skikkelig; en viss type oppførsel 
ønskes velkommen, mens andre former for 
adferd blir fordømt, sier Svagtio. 

  Han ser vår seksualitet som et av de 
sterkeste uttrykkene for vår livskraft, og 
hevder at nettop seksualitet er det som 
fordømmes sterkest i de fleste samfunn. 

– De fleste mennesker er veldig under-
trykkende overfor et naturlig seksuelt uttrykk. 

 Har mennesket benektet sine dyriske røtter?
– Desto mer samfunnet utvikles, jo mer 

lever vi i hodet. Vi sanser ikke kroppen, vi 
glemmer kroppen vår. Derfor har vi i dag så 
mange sykdommer og fysiske problemer rela-
tert til stress. Mange sykdommer er relatert 
til det moderne samfunnet og eksisterte ikke 
på samme måte i tidligere samfunn. Mange 
mennesker merker ikke engang at kroppen 
deres lider, med mindre den utvikler en 

Sinnet er et evolusjonært redskap som bedrer 
vår overlevelsesevne og setter oss over andre 
skapninger. Ulempen er at når vi er i en modus 
hvor vi ikke bare trenger å overleve, så operer 
sinnet fortsatt som om det var tilfelle.

(Svagito Liebermeister, terapeut) 
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sykdom. I den «Neo-Reichianske» metoden 
Pulsation forsøker vi å gjenfinne en naturlig 
og sunn forbindelse til vår kropp, ved å møte 
dens behov og å begynne å lytte mer til den, 
forklarer Svagito.

Frykt for overlevelse
Et av kjerneaspektene ved Oshos’ budskap er 
at det moderne mennesket tenker for mye. 
Svagito anser sinnet som et evolusjonært 
redskap som bedrer vår overlevelsesevne og 
setter oss over andre skapninger. 

– Ulempen er at når vi er i en situasjon 
hvor vi ikke bare trenger å overleve, så 
opererer sinnet fortsatt som om det var tilfelle. 
Sinnet prøver å gjøre alt sikkert og trygt, 
men livet i seg selv kan ikke gjøres trygt. Vi 
trenger å lære hvordan vi kan komme ut av 
sinnets grep, noe vi gjør i meditasjon. Et av 
nøkkeltrinnene er å komme mer i kontakt 
med kroppen.

Ifølge Reich er det en forløsning av energi 
i seksuell orgasme, hvor personen mister 
kontroll. Svagito anser evnen til å tillate seg 
selv å miste kontroll som svært viktig. Reich 
hevdet at evnen til å ha en orgasme er et tegn 
på psykologisk og fysiologisk helse.

– Vi trenger å være i stand til å tillate et 
øyeblikk hvor sinnet ikke er i kontroll over 
situasjonen. Det skaper frykt. Mange men-
nesker er ikke i stand til å gi slipp i seksuell 
orgasme. De kan ha en liten befrielse, for 
eksempel en ejakulasjon. Ifølge Osho er ikke 
orgasme en ejakulasjon, men en dypere over-
givelse hvor hele ens vesen er involvert. Og 

det blir stadig vanskeligere for det moderne 
mennesket å tillate det, hevder den tyske 
terapeuten.

– Når vi blir mer bevist vår frykt og 
gradvis begynner å forstå at det egentlig er 
intenting å frykte i livet, vil vi noen ganger 
uttrykke og noen ganger bare føle hva som 
skjer uten å trenge å undertrykke. Evnen til å 
kunne velge mellom å uttrykke en energi eller 
følelse eller å bare tillate seg å føle det i ens 
indre, er et tegn på modenhet.

– Undertrykkelse er en tilstand av nei 
til det som er, og vi trenger å lære å komme 
til en indre tilstand av ja, selv om det noen 
ganger kan gi en smertefull opplevelse. I frykt 
krymper vi og avviser dette, noe som enten 
fører til undertrykkelse eller aggresjon. I tillit 
blir vi mer åpne og aksepterende.

Tillært redsel
Hvorfor er katarsis så viktig i Osho sin  
Dynamic Meditation?

– Fordi vi undertykker oss selv. Du kan 
romme mer energi, livskrefter, og ha en 
dypere følelse av ditt sanne selv først når du 
har fått tømt deg litt og blitt i stand til å fri 
deg noe fra selvundertrykkelsen.

Er det kanskje slik at hvis vi tillater oss å 
virkelig føle en emosjon, så vil den ofte endre seg? 
Kanskje vet vi ikke engang hva vi er redde for, 
det er snarere en frykt for det ukjente?

– Ja. Ofte vet vi ikke hvorfor vi er redde 
for våre følelser. Barn er ofte ikke særlig 
redde, de er veldig tillitsfulle. De er ikke så 
fryktfulle som voksne. Frykt er noe vi lærer, 
av samfunn og familie. Bare når vi er redde 
kan vi kontrolleres. En person som ikke er 
redd kan ikke bli kontrollert. Som Osho sier, 
så må vi ofte gå i mot vår frykt eller gjøre 
ting til tross for vår frykt, snarere enn å la 
frykten styre. Det er veldig viktig hva angår 
den tillærte frykten. Men det er også en frykt 
som er naturlig – en innebygget, instinktiv 
frykt. Du går, det er en slange på veien, og 
du hopper. Dette tjener vår overlevelse og er 
noe helt annet.

 Vi trenger å være i stand til å tillate et øyeblikk 
hvor sinnet ikke er i kontroll over situasjonen. Det 
skaper frykt. Mange mennesker er ikke i stand til 
å gi slipp i seksuell orgasme.  (Svagito)

Ofte vet vi ikke hvorfor vi er redde for våre 
følelser. Frykt er noe vi lærer, av samfunn og 
familie. Bare når vi er redde kan vi kontrolleres.

 (Svagito)
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Mer informasjon
n For mer info om senteret,  

se osho.com/resort
n For mer info om Vasumati,  

se creatinglove.com.au
n For mer info om Svagito,  

se family-constellation.net

Sinne er en vakker energi, som må bevege seg 
ut av kroppen. Det gjør deg forfrisket, ren og mer 
energetisert. Irritasjon er når du har sinne, men 
ikke tillater deg virkelig å føle det. Overfladisk tar 
du det ut gjennom irritasjon. (Svagito)

Hva med sinne? Er sinne en «dårlig» 
emosjon?

– Ingenting vi opplever er dårlig. Det 
som er dårlig, om du ønsker å bruke ordet, 
er å forbli i en tilstand av ubevissthet, svarer 
Svagito, og hevder at mange mennesker ofte 
ikke er klar over at de er veldig sinte.

– Det øyeblikket du tar på dem eller pro-
voserer dem, eller de beveger kroppen sin eller 
puster litt dypere, så kommer plutselig sinnet 
opp i dem. Det betyr at sinnet var ubevisst 
tidligere, hevder Svagito.

Oshos Dynamic Meditation brukes blant 
annet for å komme i kontakt med sinne. 
Meditasjonens første del består av kaotisk, dyp 
og rask pusting gjennom nesen. Pustingen 
kan f.eks bringe sinne opp til bevisstheten. I 
meditasjonens andre del – katarsis – kan dette 

så uttrykkes gjennom bevegelse og lyd.
– Sinne er en vakker energi, som må 

bevege seg ut av kroppen. Det gjør deg forfris-
ket, ren og mer energetisert, sier Svagito. 

– Irritasjon er når du har sinne, 
men ikke tillater deg virkelig å føle det. 
Overfladisk tar du det ut gjennom irrita-
sjon. Hvis du for et øyeblikk stopper litt og 
du rommer det og begynner å føle det mer, 
så kan du også føle kilden til det sinnet. 
Når du da uttrykker det, for eksempel i 
Dynamic Meditation, vil det ha en dypere 
mening. På den måten kan du gå veldig 
dypt. Du kan til og med oppdage at ditt 
sinne stammer fra barndommen din.

Risiker ditt omdømme!
Man må lære seg å gå bortenfor hva andre 

tenker om en. Man må være i stand til å risi-
kere sitt omdømme, da har man mer frihet, 
hevder Svagito. Osho selv omtalte opprør og 
det å utfordre vedtatte sannheter som viktige 
verdier. Hvis en terapeut er for opptatt av 
sitt omdømme, vil hans arbeid være svært 
begrenset, hevder Svagito.

– Alle mennesker som på en eller annen 
måte er revolusjonære, som oppdager noe 
nytt eller som ønsker å følge sine ideer og sin 
visjon, må være forberedt på å være utstøtte. 
Det er begrensende å følge ideene til den mid-
delmådige massen. Hvis man virkelig ønsker 
å være sann mot seg selv, må man være klar 
for å være en outsider. Slik som Osho – han 
var absolutt en outsider. Han hørte ikke til 
noensteds, avslutter Svagito.
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Osho om... 
...unormal og normal galskap
Terapi er ikke bare for gale mennesker. Terapi er for alle, 
fordi menneskehetens fortid har drevet nesten alle til et 
visst nivå av galskap. Hvis de er normalt gale mennesker så 
er det ikke noe problem, ingen legger merke til dem. Hvis 
de er unormalt gale mennesker, så legger du merke til dem. 
Og alle psykologer gjør bare en ting: å gjøre unormalt gale 
mennesker normalt gale. De gjenoppretter ikke helse.

   Tatt fra From bondage to freedom

...kaotiske- vs tradisjonelle metoder
Det moderne mennesket er et veldig nytt fenomen. Ingen tradi-
sjonell metode kan brukes akkurat slik den eksisterer, fordi det 
moderne mennesket ikke har eksistert tidligere. Så på en måte 
har alle tradisjonelle metoder blitt irrelevante.

   For eksempel har kroppen endret seg såpass mye. Den er 
ikke så naturlig nå som den var i de dager da Patanjali utviklet 
sitt Yoga-system. Den er absolutt annerledes. Den er så dopet at 
ingen tradisjonell metode kan være hensiktsmessig.

(...) Hele tilværelsen vår er kunstig nå: lufta, vannet, 
samfunnet, leveforholdene. Ingenting er naturlig. Du blir født 
i kunstighet; du utvikler deg i det. Så tradisjonelle metoder 
vil vise seg skadelige i dag. De må endres i henhold til den 
moderne situasjonen.

   Tatt fra �e psychology of the esoteric

...Sokrates og sann terapi
Sokrates var en mystiker – han trodde ikke på Gud, 
trodde ikke på noen trosforestilling, underviste ikke 
i en organisert religion; snarere det motsatte – han ga 
absolutt viktighet til individet og å hjelpe individet å 
finne sin egen livskilde. Det er sann terapi. Å kjenne deg 
selv er essensen av terapi. Terapeutens funksjon er ikke 
å lære deg hvem du er, men å skape situasjoner hvor du 
begynner å oppdage deg selv.

   Tatt fra From bondage to freedom
...positiv tenkning
Teknikken positive tenkning er ikke 
en teknikk som transformerer deg. 
Det er bare å undertrykke de negative 
aspektene ved din personlighet. (...) 
Positiv tenkning betyr bare å tvinge 
det negative inn i det ubevisste og å 
programmere det bevisste sinnet med 
positive tanker. Trøbbelet er at det ube-
visste er ni ganger mer kraftfullt enn det 
bevisste sinn. Så umiddelbart når noe 
trykkes ned i det ubevisste, så blir det ni 
ganger sterkere enn det var tidligere.

(...) Positiv tenkning er hykleriets 
filosofi – for å gi det dets rette navn. 
Når du føler for å gråte, lærer den deg 
at du skal synge. Du kan klare det hvis 
du prøver, men disse undertrykte tårene 
vil komme ut før eller senere, i en eller 
annen situasjon. Det er en grense for 
undertrykking.

Tatt fra �e transmission of the lamp

...den schizofrene menneskeheten
Du eksisterer allerede i enhet, din kropp og din sjel eksisterer sammen i kolossal 

harmoni. Men hvis du blir fortalt at du skal bekjempe kroppen, kontrollere kroppen, 
hemme kroppens begjær, så vil du naturligvis bli schizofren. Og hele menneskeheten er i 
den situasjonen.        Tatt fra From bondage to freedom 

...å elske seg selv
Den første kjærligheten må være til 
en selv – bare fra det senteret kan 
andre former for kjærlighet oppstå. 
Du elsker ikke kroppen din. Du 
skjuler den på tusen og en forskjel-
lige vis. Du skjuler din kroppslukt, 
du skjuler din kropp i klær, du 
skjuler din kropp i utsmykking. Du 
prøver å skape en skjønnhet som du 
kontinuerlig føler du mangler, og i 
den bestrebelsen blir du kunstig.

   Tatt fra �e tantra vision

...perfeksjon er død
“Jeg har akseptert meg slik jeg er, 
og i det øyeblikket forsvant alle 
problemer. Ikke at jeg ble perfekt, 
men jeg begynte å glede meg ved min 
imperfeksjon. Ingen blir noensinne 
perfekte, fordi det å bli perfekt betyr å 
bli absolutt død. (...) Perfeksjon er ikke 
mulig, fordi livet fortsetter og fortsetter 
og fortsetter – det har ingen slutt.

   Tatt fra �e tantra vision




