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OSHO
Štvrtá kapitola

SEXUALITA

Som spútaná strachom z toho, že by som sa správala 
dôverne a úplne stratila kontrolu, keď som s mužom. 
Táto nemravná žena je uväznená v mojom vnútri. Po-
kiaľ z času na čas na chvíľu vystúpi zo svojej ulity, muži 
sa zvyčajne zbláznia, a tak sa žena vráti späť do stavu 
hibernácie, hrá bezpečne a je úplne frustrovaná. Môže-
te teraz porozprávať o tomto strachu z intímnosti?

Ľudstvo, a zvlášť ženské pokolenie, trpí mnohý-
mi chorobami. Až doposiaľ sú všetky takzvané civi-
lizácie a kultúry psychologicky choré. Nikdy sa ani 
neodvážili rozpoznať svoju chorobu. A pritom pr-
vým krokom v liečbe je rozpoznanie choroby. Vzťah 
medzi mužom a ženou bol zvlášť neprirodzený. 
Niekoľko faktov, ktoré stojí za to si zapamätať. Po prvé 
muž je schopný iba jedného orgazmu, zatiaľ čo žena má 
schopnosť zažiť niekoľkonásobný orgazmus. Čo vytvára 
ohromný problém. Nemal by existovať problém, pokiaľ 
si na nich manželstvo a monogamia nezakladajú, vyzerá 
to, že toto nebol zámer prírody. Muž sa ženy bojí z jed-
noduchého dôvodu, pokiaľ on prežije jeden orgazmus, 
potom ona je pripravená na aspoň pol tucta orgazmov 
– a on je neschopný ju uspokojiť.

Spôsob, ktorý vynašiel muž je: nedávať žene dokon-
ca ani jeden orgazmus. Odstráňte z nej dokonca iba myš-
lienku, že by mohla dosiahnuť orgazmus.
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O ŽENÁCH

Po druhé mužský sex je lokálny, genitálny. A to nie je 
rovnaký prípad ako u ženy. Jej sexualita, jej citlivosť je 
rozprestretá v celom jej tele. Trvá jej dlhší čas, kým sa 
rozohreje, a skôr ako sa jej to podarí, u muža je po všet-
kom. Otáča sa k nej chrbtom a začína chrápať. Po tisícky 
rokov milióny žien na celom svete žili a zomierali bez 
toho, aby poznali ten najväčší prírodný dar – orgastickú 
radosť. Bola to ochrana mužského ega. Žena potrebu-
je dlhú predohru, aby sa celé jej telo začalo chvieť, ale 
existuje tu nebezpečenstvo – čo robiť s jej schopnosťou 
niekoľkonásobného orgazmu?

Ak sa na to pozrieme vedecky, buď by sa sex nemal 
brať tak vážne a mali by sa pozvať kamaráti, ktorí by dali 
žene celý rad orgazmov, alebo by sa mal použiť nejaký 
vedecký vibrátor. Ale s obojím sú problémy. Pokiaľ po-
užívate vibrátory, môžu vám umožniť toľko orgazmov, 
koľkých je žena schopná, ale raz žena pozná... že muž-
ský orgán vyzerá tak úboho, že si môže vybrať vedecký 
vynález, vibrátor, radšej ako priateľa. Pokiaľ dovolíte 
niekoľkým priateľom, aby sa k vám pridali, potom z to-
ho bude spoločenský škandál – že organizujete orgie.

Takže najjednoduchším spôsobom, ktorý muž vyna-
šiel, je to, že žena by sa nemala ani pohnúť, zatiaľ čo 
sa milujú. Mala by ostať takmer ako mŕtvola. A mužská 
ejakulácia je rýchla – dve alebo tri minúty maximálne, 
za tu dobu si žena ani neuvedomí, o čo prišla.

Čo sa týka biologického rozmnožovania, potom or-
gazmus nie je nutnosť. Ale pokiaľ ide o spirituálny rast, 
potom je orgazmus nutnosť.

Podľa mňa je to práve orgastický zážitok blaženos-
ti, ktorý dal ľudstvu v prvých dňoch nápad meditácie, 
hľadania niečoho lepšieho, intenzívnejšieho, živšieho. 
Orgazmus je označením prírody, že sami obsahujete 
ohromné množstvo blaženosti. Jednoducho vám to dáva 
jej chuť – potom môžete ísť pátrať.
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OSHO
Stav orgazmu, dokonca aj jeho poznanie, je veľmi 

súčasnou záležitosťou. Práve v tomto storočí začali psy-
chológovia varovať pred problémami, s ktorými sa ženy 
stretávajú. Pomocou psychoanalýzy a ďalších psycholo-
gických škôl bol dosiahnutý rovnaký záver, že žene je 
bránené v spirituálnom raste; ostáva iba domácou slúž-
kou.

Pokiaľ ide o plodenie detí, stačí nám mužská eja-
kulácia – biológia teda nemá problém, ale psychológia 
áno. Ženy sú popudlivejšie, hádavé, protivné a dôvo-
dom je to, že boli zbavené niečoho, čo je ich právom. 
A oni dokonca ani nevedia, čo to je. Iba v západných 
spoločnostiach si bola najmladšia generácia vedomá 
orgazmu. A nie je to náhoda, že mladšia generácia po-
kračovala v hľadaní pravdy, extázy – pretože orgaz-
mus je chvíľkový, ale dáva nám nahliadnuť za hranice. 
Pri orgazme sa dejú dve veci: prvá je, že myseľ zastaví 
trvalé nezmysly – na okamih sa z nej stane „ne-myseľ“, 
druhá vec je, že sa zastaví čas. Tento okamih orgastickej 
radosti je tak ohromný a napĺňajúci, že sa rovná večnos-
ti.

Už v dávnych dobách si začali ľudia uvedomovať, že 
tieto dve veci sú tým, čo vám dáva to najväčšie možné 
potešenie, pokiaľ ide o prírodu. A bolo by teda jedno-
duchým a logickým záverom, že pokiaľ môžete zastaviť 
svoju vibrujúcu myseľ a utíšiť sa, potom sa všetko zasta-
ví – vrátane času – potom sa oslobodíte od sexuality. Po-
trebujete nebyť závislí na inej osobe, či už mužovi, alebo 
žene. Ste schopní dosiahnuť tohto stavu meditácie sami. 
A orgazmus nemôže byť viacej ako okamžitý pocit, ale 
meditácia môže byť rozprestretá do celých dvadsiatich 
štyroch hodín. 

Muž ako Budha žije každučký okamih svojho života 
v orgastickej radosti – a nemá to nič spoločného so se-
xom.
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O ŽENÁCH

Stále dookola, znova a znova, dostávam otázku, prečo 
sa iba veľmi málo žien stane osvietenými. Jeden z dôvo-
dov, ten najdôležitejší, je, že nikdy nepoznali, ako chutí 
orgazmus. Nikdy neotvorili okno vedúce k nedohľadnej 
oblohe. Žili, porodili deti a potom zomreli. Boli využité 
biológiou a mužom iba ako továrne produkujúce deti.

Na východe, dokonca aj v dnešných časoch, je veľmi 
ťažké nájsť ženu, ktorá vie, čo je orgazmus. Kládol som 
túto otázku veľmi rozumným, vzdelaným a kultúrnym 
ženám – nemali o tom ani poňatie. V skutočnosti vo vý-
chodných jazykoch neexistuje slovo, ktoré by sa dalo 
preložiť ako „orgazmus“. Nebolo to potrebné, jednodu-
cho ho nikto nepotreboval.

A muž naučil ženu, že sex si užívajú iba prostitútky. 
Stenajú a vzdychajú a kričia, takmer sa zbláznia; aby ste 
mohla byť rešpektovanou dámou, nemala by ste robiť 
takéto veci. A tak žena ostáva strnulá a cíti sa ponížená 
až do hĺbky duše – bola zneužitá. Veľa žien sa mi zve-
rilo, že po milovaní, keď ich manžel začal chrápať, oni 
plakali.

Žena je takmer ako hudobný nástroj, celé jej telo je 
nesmierne citlivé a táto citlivosť by mala byť prebude-
ná. Preto je tu potrebná predohra. A po milovaní by muž 
nemal zaspať; je to odporné, necivilizované a barbarské. 
Žena, ktorá vám dala toľko radosti, potrebuje tiež nejakú 
„dohru“ – aspoň z vďačnosti.

Vaša otázka je veľmi dôležitá – a v budúcnosti bude 
ešte oveľa dôležitejšia. Tento problém sa musí vyriešiť; 
ale manželstvo je prekážkou, náboženstvo je prekážkou, 
vaše hlboko zakorenené staré predstavy sú prekážkou. 
Bráni polovine ľudstva, aby bola šťastná a všetka jej 
energia – ktorá by mala vykvitnúť do kytice radosti – 
skysne, otrávi sa, je jednoducho nepríjemná a protivná. 
Inak by táto všetka nepríjemnosť a protivnosť zmizla.
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OSHO
Muž a žena by nemali byť viazaní zmluvou, ako je 

manželstvo. Mali by byť zamilovaní – ale mali by si po-
nechať svoju slobodu. Nič tomu druhému nedlhujú, nie 
sú si ničím zaviazaní.

A život by mal byť pohyblivejší. Žena je v kontakte 
s mnohými priateľmi, muž stretáva veľa žien, to by malo 
byť jednoduché pravidlo. Ale to je možné iba vtedy, po-
kiaľ sex berú ako hru, ako zábavu. Nie je to hriech, je to 
zábava. A od doby čo existujú pilulky, nie je tu ani obava 
z možného tehotenstva.

Hormonálna antikoncepcia je podľa môjho názoru 
tou najväčšou revolúciou, ktorá sa kedy v histórii sta-
la. Všetky jej dôsledky zatiaľ nie sú dostupné mužom. 
V minulých dobách to bolo ťažké, milovať sa znamena-
lo mať viacej a viacej detí. A to ženu ničilo, bola neustá-
le tehotná. Byť tehotná a porodiť dvanásť či dvadsať detí 
je mučivá skúsenosť. Ženy boli využívané ako dobytok.

Ale môže byť úplne odlišná – a tento rozdiel nevzí-
de od mužov. Presne ako povedal Marx o proletariáte: 
„Proletári všetkých krajín sveta, spojte sa, nemáte čo 
stratiť,“ iba všetko získať... Videl spoločnosť rozdelenú 
do dvoch tried, na bohatých a chudobných.

Ja vidím spoločnosť rozdelenú na dve triedy – mužov 
a ženy.

Muž stál po stáročia v čele, žena bola otrok. Bola dra-
žená, bola predaná a kupovaná, bola upaľovaná zaživa. 
Všetky neľudské veci, ktoré boli páchané, boli páchané 
na ženách – na tých, ktoré tvoria polovinu ľudstva...

Pýtate sa: „Cítim sa uväznená strachom z intimity 
a úplne strácam kontrolu.“ Každá žena sa bojí, pretože 
pokiaľ stratí kontrolu s mužom, muž sa vydesí. Nevie sa 
s tým vyrovnať, jeho sexualita je veľmi malá. Pretože je 
darca, stráca pri milovaní veľa energie. Žena pri milova-
ní energiu nestráca – naopak sa cíti „vyživená“.
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