
Svobodu nebo Klause Tibetu?


Podle představ mnohých bych měl, jako člověk, který dělal léta jógu, zabýval se východní filosofií a učil se řadu indických jazyků, stát v první řadě mezi demonstranty za nezávislost Tibetu.
Nestojím.
Je pravda, že východní nauky shledávám přitažlivými, neboť obsahují něco, co bylo v evropské kultuře potlačeno církevním materialismem, a ani za pozdějšího mírnějšího vědeckého materialismu nebylo obnoveno.
S Tibeťany proto mohu sympatizovat ... ale jak s kterými.

V Tibetu totiž také vždy kvetla černá magie, kult zla, a je dobře známa spolupráce těchto tibetských černých směrů s nacisty.
Také je dobře známo, že dalajláma byl agentem CIA, a že CIA si své agenty vybírala hlavně z okruhů nacistických kolaborantů.

Slyšíme, kolik lidí Číňané v Tibetu kdysi povraždili a kolik klášterů tam zničili. Nevím ale, proč bychom měli protestovat v první řadě proti Číně, když Američané v Jugoslávii povraždili přinejmenším srovnatelný počet lidí a zničili přinejmenším srovnatelný počet klášterů - a to dost nedávno.
A také nevím, proč bychom my měli demonstrovat za tibetskou nezávislost, když, pokud vím,  Tibeťané nikdy nedemonstrovali za naši nezávislost, natož za jugoslávskou.

Ani řeči o kulturní genocidě, kterou Čína v Tibetu provádí, mi nepřipadají příliš na místě v zemi, kde je v televizi devadesát procent pořadů amerických.
Osobně nepochybuji o tom, že Tibeťanům se pod čínskou vládou žije podstatně lépe než nám pod americkou.

Na zdejších protibetských demonstracích hlavně považuji za velmi podezřelé (či výmluvné?), že se jich účastní hlavně neonacisté. Mezi účastníky vídáme profláklého Václava Havla, a politiky ze strany „zelených“, zelených jak loňské listí. ...Ale podle některých zpráv je přesvědčeným fašistou i sám dalajláma.

A pokud jde o skutečnost, že se za nezávislost Tibetu demonstruje zrovna ve stejnou dobu, kdy české okupační jednotky v Kosovu masakrují Srby, kterým se nelíbí, že tamní albánské drogové mafie vyhlásily závislost Kosova na Spojených státech, tak v tom už bych viděl, spíš než cokoli jiného, psychiatrickou diagnózu.
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