Mordercze wierzenia
Baba Jamun Yadav ze wschodniego Biharu w Indiach jest „bożym mężem",
przekonywał mieszkańców wsi, że ma magiczne moce leczenia wszystkiego, od
malarii do niedożywienia, że jest w stanie przekazywać boską energię przez
podeszwy swoich stóp chorym małym dzieciom.
Zespół filmowy indyjskiego kanału telewizyjnego Headlines Today sfilmował
przerażające sceny, jak obłąkany baba brutalnie depcze małe ciałka nieszczęsnych dzieci. Stawia
jedną nogę pełnym ciężarem na udach i genitaliach, a drugą na gardle, dławiąc ich krzyki
śmiertelnego przerażenia, aż niemal duszą się na śmierć.
Ani policja, ani władze nie reagowały. Podobno te okrucieństwa trwały od dwudziestu lat. Nikt
nie wie, ile dzieci zmarło wcześniej w wyniku jego „terapii".
W nadawanym na żywo programie w Headlines Today Sanal Edamaruku wezwał do
natychmiastowego powstrzymania tego szaleństwa i podjęcia działań przeciwko „bożemu mężowi".
Oskarżył władze o tolerowanie tych przestępstw w imię religii dla politycznych korzyści. Wypytywany
podczas programu minister zdrowia Biharu odmówił podjęcia jakiegokolwiek działania, ponieważ
chodziło tu o tradycję i religię. Nikhil Chaudhary, członek parlamentu (z ramienia nacjonalistycznej
partii Hindusów BJP), powiedział: jeśli ludzie odnosili korzyści z tego rytuału, to mają prawo do tego,
by nadal był wykonywany. Nie wahał się bronić tego barbarzyństwa jako szacownej części tradycji
lokalnej. To samo zrobił swami Shankaracharya, duchowy przywódca i naczelny kapłan Kashi
Sumeru peeth. Sanal Edamaruku wzywał go podczas programu przez telefon, by użył swojego
wpływu na wiernych i położył kres takiemu niebezpiecznemu zabobonowi.
Po niecałych 24 godzinach od nadania programu „boży mąż" został aresztowany za
torturowanie dzieci.
Zupełnie inną terapię zaoferowała w Indiach doktor Tripty Jain. Jeden z kanałów rozrywkowych
w języku hindi nadawał swoiste reality show pod hasłem: „Tajemnice poprzedniego życia".
Pani doktor wprawia swoich telewizyjnych pacjentów — wśród nich wiele
aspirujących gwiazdek i gwiazdeczek — w trans hipnotyczny i powoduje, że
rzekomo „pamiętają" tajemnice swojego przeszłego życia. Jak twierdzi ona, te
„wspomnienia" są kluczowe dla wszystkich ich obecnych problemów, takich jak
strach przed lataniem samolotami, wodą, tłumami i wężami. Na światło dzienne
wychodzą rozdzierające serce opowieści o miłości, zemście, zdradzie
i morderstwie na przestrzeni kontynentów i stuleci — wszystko ślicznie nagrane wcześniej, żeby
dostarczyć barwnego tła dla wyciskającej łzy procedury na kozetce. Na koniec, oczywiście bez żadnej
niespodzianki, okazuje się, że ci, którzy boją się latać w obecnym życiu, zginęli w katastrofie
lotniczej w życiu poprzednim, a ci, którzy boją się tłumów, byli kiedyś raz (lub nawet dwa razy!)
zlinczowani.
Reagując na program Przeszłe życie Sanal Edamarukuw kilku programach telewizyjnych
zmobilizował indyjską opinię publiczną, rozpoczynając program edukacyjny w mediach. Pokazywał
jak autorzy programu bez skrupułów zbijają kapitał na zabobonach i wierze w karmę i niezmienny
los. Ten program „jest także nieludzki i nieetyczny. Jako przykład weźmy przypadek mężczyzny,
który cierpi z powodu karłowatości i krótkich nóg. W tym programie 'przypomniał' sobie, że
w poprzednim życiu złamał nogi, kiedy próbował uciec przed rozwścieczonym tłumem chcącym go
ukarać za zgwałcenie kobiety! Takim programom trzeba położyć kres za naruszanie ogólnego
kodeksu etyki" — powiedział Sanal.
„Wszystkie te 'wspomnienia', jakby nie były żywe, są iluzją i samo oszustwem. Wywołuje je
'terapeuta' pytaniami i sugestiami, a kształtują je własne doświadczenia, wiedza, wyobraźnia
i pragnienia pacjenta. Takie pseudo-wspomnienia i sfabrykowane przeszłe tożsamości mogą czasami
wydawać się zupełnie realne dla pacjenta. To dlatego ta 'terapia' jest tak niebezpieczna, ponieważ
negatywny wpływ prześladujących, fałszywych wspomnień nie jest łatwo wymazać. 'Terapia regresji
przeszłego życia' nie ma żadnej naukowej podstawy. To jest bardziej okultyzm niż terapia. Jak
pamięć — magazynowana w neuronach — mogłaby zostać przekazana po śmierci z rozpadających
się komórek mózgowych do innego mózgu?"
Chociaż program Przeszłe życie został wstrzymany w NDTV Imagine po kilku epizodach,
producenci planują jego powtórkę po angielsku dla widzów brytyjskich.
Program Headlines Today zaprosił wcześniej Sanala Edamaruku i dr Hansa Tedama, pioniera
„Terapii regresji" w Holandii na debatę telewizyjną o tej obskuranckiej praktyce. Dr Tendam
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wykształcił wielu indyjskich terapeutów „Przeszłego życia". Fragmenty tego
ciekawego spotkania są dostępne na YouTube.
Sanal Edamaruku kontra terapeuta „przeszłego życia" dr Hans Tendam —
obejrzyj skróconą wersję debaty (po angielsku, 2 części) na Odwiedź Rationalist
International na YouTube (http://www.youtube.com/rationalists) przedstawiający
programy telewizyjne z Sanalem Edamaruku. Co tydzień są nowe wideo. Można je
zaprenumerować przez darmową usługę YouTube. Możesz także zostać przyjacielem
naszego kanału.
Do dzisiaj znalazło się tam 10 wideo. Wśród nich są trzy części legendarnej Great Tantra
Challenge, która stworzyła telewizyjną historię. Pokazują one jak przez kilka godzin na Live TV Pandit
Surendra Sharma próbuje zabić Sanala Edamaruku przy pomocy mantry i tantry, wykonując na
koniec przeciwko niemu „Ostateczny Rytuał Zniszczenia" — nocą z płonącym drewnem z miejsca
kremacji. Oczywiście, Sanal i Racjonalizm „zwyciężyli na całej linii" jak z uznaniem skomentował
James Randi. Te wideo oglądały miliony w telewizji w maju 2008 roku i od tamtego czasu są hitem
na YouTube.
Na podstawie Rationalist International, Biuletyn 22 z lutego 2010.
Zobacz także te strony:
Wielkie wyzwanie tantry
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Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
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