NORDKISA GRENDEUTVALG (NGU)
Inviterer til

ALLMANNEMØTE
Tidspunkt:

Søndag 14. januar Kl. 19:00

Sted:

Nore
Agenda:

a) Kommuneplanen 2008-2020 er under utvikling. Som en del
av planen, skal det utarbeides en tettstedsplan for Nordkisa.
• Orientering om prosessen
• Bygdas påvirkningsmuligheter
b) Maharishi bevegelsen ønsker å etablere utdanningssenter i
Nordkisa. Den aktuelle tomten er på ca. 360 mål. NGU mener
en slik etablering vil være negativt for bygda.
• Orientering om bevegelsen
• Diskusjon og debatt
• Konklusjon og fremdrift

NGU har sammenfattet en beskrivelse av Maharishi bevegelsen på baksiden. Et utvalg av relevante
internett linker, artikler og hjemmesider til Maharishi bevegelsen er tilgjengelige på
www.nordkisa.no/grendeutvalget. Ved eventuelle spørsmål, kontakt Grendeutvalget på tlf. 958 26 448.

Maharishi bevegelsen
Bakgrunn
Maharishi bevegelsen ble etablert av “His Holiness” Maharishi Mahesh Yogi i 1957. Bevegelsen ble
verdenskjent på 60-tallet da Beatles besøkte Maharishi i India for å lære meditasjon. Beatles tok senere
sterk avstand fra Maharishi og hans ideologi. Sangen “Sexy Sadie” skrev Beatles i protest mot Maharishi
Maesh Yogi. Sangen skulle egentlig hete Maharishi, men ble forandret grunnet frykt for søksmål.
Ideologien
Maharishi bevegelsens ideologi og religion er del av Hinduismen. Bevegelsen hevder selv de ikke
representerer en religion, men har i amerikansk rett tapt på dette standpunktet. De hevder å ha funnet
kildekoden til universet gjennom det de kaller ”enhetsfeltet”. Ideologien krever at mennesker skal leve
etter det de kaller ”Naturloven”, som de også kaller universets grunnlov. Maharishi hevder denne
grunnloven er overlegen menneskeskapte grunnlover. Bevegelsen er operative innen bla. helse/medisin
(Maharishi Ayur Veda), politikk (Natural Law Party/Naturlovens Parti), Utdannelse (Maharishis Vediske
Vitenskap skoler) og Eiendom (Maharishi Property Holding).
Målsettinger
“Demokratiet som styreform står for fall, og vil aldri reise seg igjen. Alle menneskeskapte systemer for å
administrere erstattes med Naturens regjering: perfekt, uendelig og sann for alle tider” –Maharishi.
Bevegelsen legger ikke skjul på at de har som målsetting å erstatte demokratier med ”herskere” utdannet
innen vedisk vitenskap som administrerer etter naturlovens definisjoner. Bevegelsen hevder at slike
ledere ikke trenger å stille til valg bla. fordi de vil administrere feilfritt i harmoni med universets grunnlov.
Bevegelsen hevder dette vil skape lykke, velstand og fred over hele verden. Bevegelsen tar avstand fra
vold, derfor skal overgangen fra demokrati til etableringen av herskere skje via spredning og dyrking av
ideologien, religionen og teknikker som TM og Yogisk Flyvning.
Strategi
For å oppnå sine målsettinger, prøver bevegelsen bla. å etablere utdanningsopplegg rundt i verden. Disse
skolene skal fungere som en viktig rekrutteringskanal, samt utvikle ledere av den nye verdensordenen, slik
Maharishis ideologi definerer. Maharishi Vedic University Nordic, som er navnet på skolen bevegelsen
ønsker å etablere i Nordkisa, vil i sin helhet baseres på ideologien og ”religionen” til Maharishi Mahesh
Yogi.
Kontroversielt
Bevegelsens stadige uttalelser i media, spesielt i USA, om miraklene som bevegelsen hevder å utføre, gjør
bevegelsen meget kontroversiell. De hevder bla. at Maharishis meditasjonsteknikk, Transcendental
Meditasjon (TM), forhindrer orkaner og tornadoer, gir stigning i aksjemarkeder, reduserer og eliminerer
kriminalitet, skaper fred og lykke, samt transformerer individer og nasjoner til å bli uovervinnelige. I
tillegg hevder bevegelsen at avanserte TM utøvere som praktiserer Yogisk Flyvning kan fly ved å
overvinne tyngdekraften. Bevegelsen hevder miraklene er vitenskaplig dokumentert og bevist. Maharishi
Ayurvedisk Medisin hevder de kan diagnosere de fleste sykdommer ved å kjenne på pulsen. De hevder
videre at sykdommer kan helbredes ved å benytte Maharishis urteprodukter og meditasjonsteknikk.
Alvorlige sykdommer som Kreft og AIDS skyldes ubalanse i kroppen i følge Maharishi Ayurvedisk
medisin.
Organisasjon
Maharishi bevegelsen har en omfattende organisasjonsstruktur. De har bla. etablert et eget land, Det
Globale Land for Verdensfred (GLV), som har egen Konge (hersker) og Statsminister, egen valuta
(RAAM) og egen Sentralbanksjef. Hovedstaden ligger i Iowa, USA, under navnet Maharishi Vedic City.

