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Ošo sekėjai: grupinis seksas, vedantis į dvasingumą?
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Mindaugas Peleckis, Vakarai.us korespondentas  
 
Vienu kontroversiškiausių ir destruktyviausių 
pasaulyje Naujųjų religinių judėjimų (NRJ) 
vadinami Ošo sekėjai. Lietuvoje jie veikia Ošo 
meditacijos centro „Ojas” pavadinimu. Šio 
religinio judėjimo įkūrėjas – Rajneeshas Chandra 
Mohanas Jainas arba Osho (taip pat žinomas 
Bhagwano Shree Rajneesho vardu, 1931-1990), 
iš savo sekėjų užsidirbęs milijonus, nuteistas 10 
metų lygtinai ir deportuotas iš JAV, kuriose 
sumanė pastatyti savo miestą.  
 
Pirmoji Ošo meditacijos centrų buveinė – Poonos 
mieste Indijoje (įkurta 1969 metais). Patys Ošo 
sekėjai teigia, kad jų pasaulyje yra dešimtys ar 
net šimtai milijonų. Religijotyrininkai 
skeptiškesni – jų teigimu, net didžiausio 
populiarumo laikais Ošo sekėjų skaičius neviršijo 200 000.  
 
Dabar jų pasaulyje yra keliasdešimt tūkstančių. Lietuvoje nuolatinių Ošo sekėjų skaičius viršija 100, 
taip pat yra dar keli šimtai žmonių, kurie simpatizuoja  mokymui. Tiesa, 2001 metų Lietuvos 
Respublikos Statistikos departamento surašymo metu tik 12 žmonių prisipažino esantys Ošo sekėjai. 
Tačiau pagal gausias užsakomąsias publikacijos respublikinėje spaudoje galime daryti prielaidą, kad 
šis skaičius – gerokai sumažintas.  
 
Daugiau skaitykite 90-ame ''Vakarų'' numeryje. 

Ošo religinio judėjimo įkūrėjas – Rajneeshas Chandra Mohanas Jainas 
arba Osho, iš savo sekėjų užsidirbęs milijonus, nuteistas 10 metų 
lygtinai ir deportuotas iš JAV. Flickr.com nuotr. 
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The Vakarai (Lithuanian for "the West") is an internationally distributed Lithuanian-American 
newspaper. The Vakarai is published in Chicago with its headquarters in suburban Willowbrook.  

It is the largest Lithuanian-American newspaper. Currently it contains 56 pages and has 4 weekly 
supplements ("Business", "Leisure", "TranSport", and "Healthy Family").  

It is owned by a private company News LT L.L.C. since March, 2007. Before it was published for 
two years as the Verslas.us (Lithuanian for "Business.us") by another Lithuanian company, which 
went out of business since News LT L.L.C. took control of the paper.  

In January, 2008, News LT L.L.C. founded an online daily the Vakarai.us. The Vakarai.us serves 
as an independent news and entertainment source for broad Lithuanian reading audience all over 
the world. 

According to Alexa, the web information company, as of 06/2008, Vakarai.us is the most visited 
Lithuanian language media website in the United States.  

Vakarai yra didžiausias Jungtinėse Valstijose leidžiamas lietuviškas laikraštis. Jis išeina kartą per 
savaitę (ketvirtadieniais). Šiuo metu savaitraštis yra 56 puslapių. Jis turi keturis priedus: 
"Verslas", "Laisvalaikis", "TranSportas" ir "Sveika šeima".  

Vakarai spausdinami Čikagoje, o laikraščio redakcija įsikūrusi Willowbrook mieste.  

Kontrolinį laikraščio akcijų paketą valdo privati kompanija News LT L.L.C. Ji 2007 metų kovą 
įsigijo du metus iki tol ėjusį savaitraštį Verslas.us. Netrukus Verslas.us tapo vienu iš naujai įkurto 
laikraščio Vakarai priedų.  

Nuo 2008 metų sausio mėnesio News LT L.L.C. įkūrė naujienų portalą Vakarai.us, kuris plačiai 
skaitomas ne tik Jungtinių Valstijų, bet ir Europoje gyvenančių lietuvių. 

Remiantis interneto informacijos kompanijos Alexa duomenimis, Vakarai.us yra skaitomiausias iš 
visų JAV esančių lietuviškos žiniasklaidos priemonių puslapių. 
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