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NA PRZEŁOMIE lat 60. i 70. XX
wieku miała miejsce na Zachodzie
tzw. rewolucja obyczajowa, której
jedną z przyczyn było znudzenie
pewnych grup społeczeństwa dotychczasowym stylem życia i jednoczesne zafascynowanie kulturą
Wschodu. Niektórzy muzycy i aktorzy amerykańscy specjalnie jeździli do Indii, by poznać arkana Medytacji Transcendentalnej, a wróciwszy do domu, kontynuowali
ćwiczenia, fascynując nimi swych
sąsiadów z Beverly Hills. Wspaniałością TM zachłysnęły się miliony zwykłych Amerykanów, którzy też chcieli sobie trochę „polewitować”. Dodatkowym impulsem była wizyta w Stanach samego guru Maharishiego Yogi. Raptem każdy zapragnął medytować,
zasiąść w pozycji lotosu i ze skrzyżowanymi nogami zamknąć oczy.
Do tego jeszcze kciukiem dotknąć
palca wskazującego, jak kucharz
na Vegecie z Podravki, i już tylko
czekać na kosmiczną energię. Genialne! Że też nikt wcześniej na to
nie wpadł!
Tymczasem sprawa jest bardziej
poważna niż śmieszna. Tylko laikom
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się zdaje, że nic się nie dzieje, że ktoś
sobie siedzi i medytuje. Bo oto właśnie budzi w sobie węża-energię
kundalini, który zamieszkuje okolice
genitaliów. Wąż, jak to wąż, zaczyna wirować i iść do góry, otwierając
po drodze czakramy. Aż dochodzi
do głowy i otwiera czakram ostatni. Wtedy człowiek doznaje oświecenia i twierdzi, że jest wyzwolony jak bóg i że sam jest tym bogiem.
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i
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storia i jakże archetypiczna. O wężu,
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Mewiania Transcendentalnej.
Medytacji Transcendentaldytacji
I chyba
nej. I chyba
go nie budzić.
lepiej
go nielepiej
budzić.
Być może nie zdajemy sobie
sprawy, jak cenna okazała się moda
na jogę w Stanach. Cenna na pewno dla sowieckich przywódców.
Gdy agenci KGB zorientowali się
o tej fali, natychmiast dolali oliwy do ognia, nie poskąpili też grosza na podtrzymanie pasji medytowania. Ale po co Sowietom joga
na Zachodzie? Szczegóły wyjaśnił zbiegły na Zachód w 1970 roku
agent KGB od dezinformacji, Jurij
Biezmienow. To była wojna ideolo-

Przewodniczący

giczna. Liczono na atomizację społeczeństwa i jego erozję moralną oraz na oderwanie świadomości od ważnych spraw publicznych,
jak polityka i gospodarka. Tym celom znakomicie służyła zachodnia moda na wschodnią medytację,
która „każe” oderwać się od świata zewnętrznego, a skupić na własnym wnętrzu.
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„Nazywam się Gianna Jessen.
„Naz
Mam dziewiętnaście lat.
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W języku
ję
„spapraną aborcją”.
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Grzegorz Górny

John Pearsons – chłopiec
zespołem Downa urodził się
z zes
Wielkiej Brytanii.
wW
„Nie
e chcę go”, powiedziała matka.
tka.
Cztery
Czte
e dni później John już nie żył.
W 2003
20 roku Agnieszka Terlecka
2
ka
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prz
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i pro
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do p
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h
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