APIE NRTIC
NRTIC yra nevyriausybinė organizacija, teikianti informaciją ir
pagalbą asmenims, susidūrusiems su naujaisiais religiniais
judėjimais. Centro steigėjai yra psichologijos, teisės,
religijotyros, religijos sociologijos, religijos filosofijos,
Bažnyčios istorijos bei teologijos sričių specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupių, apie kurias
teikia informaciją visuomenei.
NRTIC teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius
judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimybę daryti atsakingus pasirinkimus,
mažina socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, siekia padėti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą. Mūsų tikslas
– plėtoti pilietinę visuomenę, grįstą pasitikėjimu ir tolerancija.
Organizacijos adresą ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugarėlėje.
R e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetainė apie
religiją ir naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba.
Svetainėje pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analizė,
religijos sociologijos, religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems, susidūrus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ
IR INFORMACIJOS
CENTRAS
Į mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskienė: 8 686 13183
Donatas Glodenis: 8 685 44611

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
NRTIC teikia nemokamas konsultacijas religinių ir
pseudo religinių judėjimų klausimais. Dėl konsultacijų
prašome teirautis telefonu arba el. paštu.

Klausimus naujųjų religijų specialistams
galite užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje
Religija.lt
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Informacija apie naujuosius
religinius judėjimus

Sûkyô Mahikari

KAIP JIE VADINAMI?

KUO JIE TIKI?

Sûkyô Mahikari (angl. Mahikari True-Light SupraReligious Organization), įprastai trumpinama Mahikari –
japoniškos kilmės naujasis religinis judėjimas. Judėjimo
tinklalapyje jis pristatomas kaip pelno nesiekianti
tarptautinė dvasinė organizacija.

Pagrindinis organizacijos tikslas, kaip skelbiama, yra
skatinti žmones kurti taiką pasaulyje praktikuojant šviesos
energijos skleidimą.
Esminis judėjimo principas – Mahikari, arba Tikroji šviesa
(taip pat vadinama mihikari, arba Dieviškoji šviesa), kurią
Dievas dovanoja pasauliui, kad jis išsilaisvintų iš skurdo,
ligų ir negandų. Judėjimo nariams ši šviesa – atsakymas į
visus klausimus ir visų problemų sprendimas.
Tikroji šviesa sklinda iš dviejų šaltinių: iš Dievo,
pasklisdama po visą kosmosą, ir konkretesnė, kuri
nukreipiama iš žmogaus delno. Teigiama, kad ši energija
apvalo ir atnaujina kūną, dvasią bei protą, atspindi Dievo
išmintį, meilę ir galią.
Pagrindiniai narių dvasinės praktikos elementai – tai
specialaus amuleto (Omitama) nešiojimas ir Tikrosios
šviesos gavimas bei jos skleidimas per okiyome, arba
valymosi ceremonijas.
Omitama amuleto gavimas simbolizuoja nario įžengimą į
organizaciją ir padeda užmegzti dvasinį ryšį su dievu. Be
jo, pasekėjai gali priimti Tikrąją šviesą, bet negali jos
skleisti. Nariams duodami detalūs nurodymai, kaip elgtis su
amuletu. Pasak nurodymų, jis jiems turi būti „svarbesnis už
jų pačių gyvenimą“.

KAS YRA JŲ ĮKŪRĖJAS?
Judėjimą 1959 m. įkūrė Okada Yoshikazu (vėliau
pramintas Sukuinushisama, arba Didžiuoju gelbėtoju).
Teigiama, kad tais metais jis sunkiai susirgo, ir būdamas be
sąmonės ėmė regėti dievybių vizijas. 1959 m. vasario 27 d.,
lygiai penktą valandą ryte, jį esą pažadinęs balsas, sakantis:
„Dalyk tikrąją dievišką šviesą ir skelbk dvasinės
civilizacijos pradžią. Tavo misija – skleisti šviesą.“
Šis balsas judėjimo įkūrėjui esą nurodęs daugybę užduočių
ir misijų, tarp kurių – suvienyti visas religijas, išmokyti
žmones skleisti dievišką galią, budinti žmones ir atskleisti
jiems nematomų egzistencijos dimensijų, tokių kaip
dvasiniai ir astraliniai pasauliai, svarbą ir pan.
Oficialiai Okada Yoshikazu įkūrė judėjimą 1960 m.
rugpjūčio 28 d., pavadindamas jį Sėkmingų ir sveikų saulės
šviesos vaikų organizacija (angl. Lucky and Healthy
Sunshine Children Organization). Galiausiai judėjimas
imtas vadinti Pasaulio tikrosios šviesos civilizacija (angl.
World True-Light Civilization, jap. Sekai Mahikari Bunmei
Kyôdan).

KUR ŠIS JUDĖJIMAS VEIKIA?
Pagrindinė judėjimo būstinė yra Takayama mieste
(Japonija).
Oficialių Sûkyô Mahikari šaltinių teigimu, judėjimo
atstovybės veikia Australijoje, Azijoje, Europoje, Afrikoje,
Lotynų Amerikoje ir Šiaurės Amerikoje. JAV ir Kanadoje
veikia 21 dvasinio tobulėjimo centras. Dauguma pasekėjų
šiuose centruose – japonų emigrantai ir jų artimieji.
Kaip ir daugelio naujųjų religinių judėjimų atveju, tikslų
narių skaičių nustatyti yra sudėtinga dėl prieštaringos
informacijos. Skirtingų šaltinių pateikiami skaičiai svyruoja
nuo apie 400 000 iki 1 mln.

KAIP JIE MOKO?
Nariais tampama išklausus specialų mokamą pradinį kursą
ir gavus Omitama amuletą. Pradiniame kurse pateikiami
judėjimo filosofijos pagrindai.
Jei po metų narys iš naujo išklauso kursą, atveda bent du
žmones į judėjimą ir sumoka tam tikrą pinigų sumą, jis gali
išklausyti antrinį (intermediate) kursą. Čia nariai plačiau
susipažįsta su Mahikari kosmologija ir kosmogonija.
Išklausius šį kursą, suteikiamas naujas, didesnis amuletas.
Norint išklausyti ir trečiąjį (advanced) kursą, į organizaciją
reikia atvesti penkis žmones ir sumokėti žymiai didesnę
pinigų sumą. Po trečiojo kurso gaunamas didžiausias
amuletas. Narystės laikotarpiu nariai paprastai turi aukoti
pinigus įvairioms organizacijos reikmėms.
Šis religinis judėjimas turi panašumų su kitu japonų
naujuoju religiniu judėjimu Sekai Kyūsei Kyõ, taip pat su
šintoizmu, budizmu ir japonų tradiciniu tikėjimu (folk
religion).

Nariai Mahikari vadina daugiau nei religija, teigdami, kad
judėjimo doktrinos apima ir pranoksta tiesas, randamas
visose religijose, moksle, medicinoje, politikoje ir įvairiose
ideologijose.
Prie šio naujojo religinio judėjimo ypatybių priskirtina ir
tai, kad Japonija laikoma dvasiškai ypatinga šalimi ir
civilizacijos centru. Būtent iš Japonijos neva yra kilusios
visos kalbos, kultūros ir religijos. Taip pat manoma, kad
netgi Jėzus Kristus atkeliavo į Japoniją mokytis ir vėliau,
išvengęs nukryžiavimo, grįžo į šią šalį praleisti likusių savo
gyvenimo metų.

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS
Kaip ir daugelio naujųjų religinių judėjimų atveju,
kontroversijų čia neišvengiama, o išėjimas iš organizacijos
gali būti psichologiškai skausmingas. Buvusio nario ir
vieno lyderių Garry Greenwood‘o knyga „All Emperor‘s
Men“ („Visi imperatoriaus vyrai“) pateikia itin kritišką
požiūrį į judėjimą ir jo skelbiamą doktriną.
Kai kurių mokslininkų teigimu, šis naujasis religinis
judėjimas yra etnocentrinis, propaguojantis fašistines
ikikarines Japonijos vertybes ir siaurą požiūrį į dvasinį
išsilaisvinimą.
Tačiau reikia pasakyti, kad šis judėjimas neskatina narių
nutraukti ryšius su šeima ir artimaisiais ar atsisakyti visų
socialinių įsipareigojimų. Pasekėjai gali suderinti
šiuolaikinį gyvenimo būdą ir narystę judėjime.

