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časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

Podporte Rozmer svojimi 2 %

Na základe Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

mô  žu od 1. januára 2004 fyzické i právnické osoby po-

uka zovať 2 % z dane na verejnoprávne aktivity mimo-

vlád nych nezis kových organizácií. Aj naše občianske zdru -

ženie – Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS)

ako spoluvydavateľ toh to časopisu – sa uchádza o takú-

to formu podpory. Budeme vďační každému, kto nás

týmto spôsobom podporí, pretože aj takto získané fi-

nancie prispejú na vydávanie Roz meru, ale i na iné akti-

vity združenia – na prednáškovú činnosť, poradenstvo, 

pre vádzku webovej stránky a podobne.

Ak ste zamestnanec, 2 % z dane nám môžete pouká-

zať, keď ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie

ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a za-

mestnávateľ vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Potom vy plňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky

2 % zaplatenej dane. Obe tlačivá treba doručiť na prísluš-

ný daňový úrad naj neskôr do 30. apríla 2006.

Ak ste živnostník, 2 % dane nám môžete poukázať, 

keď podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzických

osôb, zaplatili ste daň a nemáte daňový nedoplatok. V da-

ňo vom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky 

na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.

Ak ste majiteľom firmy, 2 % nám môžete poukázať,

keď podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnic-

kých osôb a za platili ste daň. V daňovom priznaní pre práv-

nické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % 

z da ne v prospech až troch prijímateľov.

Tlačivá s vyplnenými identifikačnými údajmi ESPŠS si

môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.rozmer.sk.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás už v minulosti 

finančne podporili, ako aj tým, ktorí tak ešte len urobia.

Identifikačné údaje ESPŠS:

Názov organizácie:

Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt

IČO: 31746772

Sídlo: Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1

Právna forma: občianske združenie

Predplatné na rok 2006 a staršie ročníky:

  ročník 2006  (1 – 4/2006) – 150 Sk

  ročník 2005  (1 – 4/2005) – 120 Sk

  ročník 2004  (1 – 4/2004) – 80 Sk

  ročník 2003  (1 – 4/2003) – 80 Sk

Ak chcete hradiť platbu bankovým prevodom, zašlite prísluš-

nú sumu na číslo nášho účtu: 2621022295/1100 (Tatra banka). 

Avšak na bankovom výpise musí byť uvedené vaše meno, adre-

sa a variabilný symbol nachádzajúci sa na vloženej poštovej

poukážke, aby sme vašu platbu mohli správne identifikovať.

Rozmer si môžete predplatiť:

  písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer

 Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1

  telefonicky na bratislavskom čísle: 02/5443 0960

  e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk
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Iba pred niekoľkými dňami sme prežívali advent. Nie, ne-
bojte sa, nechcem hovoriť o konzumizme a komercializ-
me vianočných sviatkov, hoci i táto tak často pretriasaná 
téma má svoje opodstatnenie. Skôr ma zaujala skutoč-
nosť, koho to vlastne očakávame? Akého, a najmä kto-
rého mesiáša?

Svedkovia Jehovovi veria, že už takmer celé storo-
čie je medzi nami neviditeľne prítomný Ježiš Kristus a od 
roku 1914 sa ujal svojho panovania na zemi. Munisti za-
se, že mesiáš sa narodil 6. januára 1920 v dnešnej Sever-
nej Kórei a nie je to nik iný, ako ich vodca reverend Mun. 
Ten mimochodom nedávno poctil svojou návštevou i 
Bratislavu, kde pri príležitosti inaugurovania Univerzál-
nej mierovej federácie (ďalšia z množstva tieňových mu-
nistických organizácií) vystúpil v posledný októbrový 
deň počas svojho svetového turné v historickej budove
Slovenského národného divadla so svojím siahodlhým 
„mierovým“ prejavom. Mediálne známy je i český me-
siáš Jan Dietrich Dvorský, alias Parsifal Imanuel, ktorý sa 
vyhlásil za Syna človeka a ako mesiáš bez akýchkoľvek 
škrupúľ vyzbieral od svojich verných nemalý finančný ob-
nos. S ním sa potom, spolu so svojou družkou Luciou 
Dvorskou (dcérou známej českej herečky Mileny Dvor-
skej), vybral do Talianska založiť tisícročnú ríšu. Poviete 
si, že je to len okrajová záležitosť a ide tu iba o pár ex-
travagantov, ktorí sa nevedia zmestiť do kože. Ale veď
jehovistov je na svete niekoľko miliónov, munistov tiež
nie je málo a v zozname súčasných mesiášov by som
mohol ešte hodnú chvíľu pokračovať. 

Keď som sa však dotkol tejto témy, možno spome-
núť i ďalšie denominácie a náboženské zoskupenia – na-
príklad budhistov či stúpencov hnutia New Age, ktorí
očakávajú univerzálneho mesiáša – Maytreju. Údajne už
vo svete niekoľko rokov skryto pôsobí a očakáva sa
aj jeho verejné vystúpenie vrátane spasiteľského pro-
gramu, ktorý má vraj odznieť vo všetkých svetových
médiách. (Viac sa o tom dočítate v príspevku, ktorý
uverejníme v budúcom čísle.) Nehovoriac o tom, že tak-
mer každá sekta vidí vo svojom vodcovi svojho inter-
ného, žiaľ, svetom nepochopeného a očividne nedocene-
ného spasiteľa, ba i Boha (napr. Šrí Činmoj, Sai Bába a i.). 

A čo ľudia bez vyznania, alebo tí vlažní, tzv. nedeľní
kresťania? Koho očakávajú oni? Pre nich už snáď ostáva-
jú iba modly z reality show, na ktoré sa každodenne tak 
„zbožne“ aj cez toto posvätné obdobie obracali.

BORIS RAKOVSKÝ
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BIBLICKÉ SLOVO

Západ a islam hľadajú cestu, ako spolu žiť
Mala by sa moslimská menšina v západných štátoch pri-
spôsobiť hodnotám väčšiny a reformovať sa? Teroristic-
ké útoky v Londýne, ktoré v júli spáchali štyria radikálni 
moslimovia, vystupňovali tlak na tamojšiu moslimskú ko-
munitu, aby svoje postoje k spoločnosti lepšie vysvetlila.

Otázkou postavenia moslimov vo svete, ich vzťahov
k politike a náboženstvu sa majú zaoberať politici i du-
chovní na medzinárodnej konferencii Islam v pluralitnom 
svete. Do Viedne kvôli tomu pricestoval aj afganský pre-
zident Hamid Karzaí či generálny tajomník OSN Kofi An-
nan, bývalý iránsky prezident Mohammad Chatami, ale aj 
patriarcha Bartolomej I. Podľa viacerých prieskumov po-
stoj kresťanov voči moslimom sa po teroristických úto-
koch v Európe zhoršil, aj keď nie dramaticky.

Podľa prieskumu BBC horší vzťah k moslimom cíti po 
útokoch v Londýne takmer 20 percent opýtaných. Iný 
prieskum zas zverejnila Nadácia Josepha Rowntreea. Ten 
ukázal, že mnohým potomkom prisťahovalcov v Británii sa 
podarilo prekonať isté vyčlenenie v spoločnosti a rýchlo 
sa dostávajú aj na manažérske, lepšie platené miesta. Po-
máha tomu vzdelanie a vôbec snaha niečo dosiahnuť, mať 
sa lepšie ako rodičia, ktorí boli prisťahovalcami za slabšie 
platenou prácou. Výnimkou v tomto prieskume, ktorý sa 
netýkal len moslimskej menšiny, boli mladí ľudia z pakis-
tanskej a bangladéšskej komunity. „To, prečo sa práve im 
tak nedarí, zatiaľ nevieme celkom vysvetliť. Potrebujeme 
ešte viac údajov,“ povedala autorka štúdie Lucinda Plat-
tová, sociologička z univerzity v Essexe. Do istej miery to 
podľa nej môže súvisieť s tým, či istá etnická skupina žije
v oblasti, kde je dosť pracovných príležitostí.

Z hľadiska náboženstva sociologický prieskum ukázal, 
že najlepšie sa vie uplatniť druhá generácia židov a hindu-
istov, moslimovia a sikhovia sa menej často dostávajú na 
vyššie pracovné miesta. Prieskum robili na vzorke 140-ti-
síc potomkov prisťahovalcov starších ako 30 rokov. Fakt, 
že moslimská menšina patrí k menej ambicióznym, po-
tvrdil aj prieskum, ktorý si pol roka pred útokmi dal uro-
biť denník Guardian. Podľa neho 36 % britských moslimov 
opúšťa školy bez kvalifikácie a pätina mladých moslimov 
je nezamestnaná. Tiež sa potvrdilo, že 70 % detí v pakis-
tanskej a bangladéšskej komunite žije v chudobe.

Islam je najrýchlejšie rastúcim náboženstvom v Eu-
rópe a moslimovia sú najväčšou menšinou EÚ, tvoria 3,4 % 
z jej 450 miliónov obyvateľov. S pôrodnosťou viac ako tri-
krát väčšou ako nemoslimovia sa pravdepodobne za de-
saťročie počet moslimov zo súčasných 15,5 milióna zdvoj-
násobí.                 PRAVDA, 15. 11. 2005 – krátené
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„Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril, a teraz aj
s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich ko-
niec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba 
na to, čo je pozemské.“ (Flp 3, 18 – 19)

„Ty budeš šťastný, aj keby som ťa mala zabiť,“ zvolala česká 
herečka Jiřina Bohdalová v jednej filmovej replike na adresu 
svojho brata. Predstava súrodenca o šťastí však bola v opozícii 
voči tomu, čo chcela priebojná sestra. Jemu sa šťastným neda-
rilo byť, a tak rezignoval na nádej, že by sa to mohlo zmeniť. 
Namiesto úfania si skoro zúfal. Kto uhne pred ťažkosťami ešte 
predtým, než sa dostavia, nikdy sa nenaučí s nimi vyrovnávať. 
Ostane na polceste, alebo sa nechá zlákať na menej náročnú 
cestu – zväčša bludnú.

Na polceste za šťastím a osobnou spokojnosťou ostávajú 
často aj mnohí z nás. Ísť za Kristom vyžaduje neraz veľkú obe-
tu. Človeku sa už nechce obetovať, nechce si odopierať, zuno-
valo sa mu donekonečna čakať na ovocie námahy, chcel by si 
užiť svoju dávku šťastia hneď. Všade okolo sa vtieravo podsú-
vajú ľahké recepty na dosiahnutie spokojnosti – stačí si kúpiť 
to a to, zaplatiť tamto, prísť tam a tam, kde čaká otvorená 
náruč skutočného divotvorcu, výrobcu šťastia. Zo všetkých 
strán sa na nás valia reklamy a sľuby vábničiek, novodobých 
sirén. Stačí zavolať, čosi podpísať a ostatné už za nás vybavia 
iní. Tým, že sa pohodlnosť usadila nielen v našich obývačkách,
ale aj v našich srdciach a vo vzťahoch, už nebojujeme za zá-
chranu rozpadávajúcich sa ideálov. Keď sa nám zunuje partner, 
vzdáme sa ho, keď nás unaví rodina, hľadáme pokoj v inej, keď 
naše náboženstvo od nás priveľa vyžaduje, vyberieme si z ďal-
ších ponúk ako z katalógu. Načo sa trápiť krížom, keď sa dá spod 
neho uhnúť? Je to celosvetový trend a tak človek ľahko uverí 
tomu, že čo robí, robí vlastne dobre. Ukážka úniku do inej rea-
lity, kde je zbožštený pohodlný život, záhaľka a roztopašnosť, 
ba až nemorálne správanie, sa nám dennodenne prezentuje cez 
televíznu obrazovku. Brucho sa nám stalo bohom, hanba slá-
vou… Jedni nám to predvádzajú, iní ich v tom podporujú, ďalší 
to opakujú a prenášajú ako model do vlastného života. 

Treba si ako sv. Pavol uvedomiť, čo sa dá obsiahnuť tým, že 
sa zriekneme seba a oblečieme si Krista. Apoštol radšej prijal 
väzenie, ako myšlienku, že by v ňom Kristus mohol prestať žiť
a účinkovať. Je mu smutno z faktu, že mnohí odvrhli tento dar, 
obrátili sa radšej k „istotám“, ktoré im ponúka svet a jeho lacné 
recepty na šťastie. Rád by to zmenil aspoň poukazom na ska-
zu, ktorá čaká tých, čo sa zamerali len na pozemské radován-
ky a prestali vnímať realitu jasnými očami. Čia je to chyba? 
Poblúdenie treba vždy diagnostikovať ako cestu za šťastím, 
ktorú sme sa dobrovoľne rozhodli absolvovať bez kompasu.

ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Počet moslimov žijúcich v rámci EÚ 
totiž neustále rastie, pričom čísla 
hovoria, že kým roku 1985 v nej žilo
5 miliónov moslimov, v súčasnosti sa
ich počet odhaduje na minimálne
15 miliónov a za necelých 20 rokov
ich počet prekročí hranicu 40 miliónov. 
Aj v tejto súvislosti sme oslovili 
dvoch odborníkov z krajín, kde už majú 
skúsenosti s islamským etnikom a dali 
sme priestor na vyjadrenie i zástupcovi 
moslimov, ktorí žijú na Slovensku.

Možno medzi moslimami
v jednotlivých štátoch Európy 
pozorovať také spoločné znaky, 
ktoré by ich spôsob života jasne 
oddeľovali od ostatnej spoločnosti?

Ulrich Dehn: Moslimská diaspóra
v súčasnej Európe je veľmi rôznorodá
a existujú v nej veľké rozdiely, a to 
najmä v konzervatívnom a relatívne 
liberálnom vnímaní viery moslimov.
Je to, samozrejme, spôsobené aj 
rozličným etnickým a národnostným 
zázemím, z ktorého pochádzajú, ale
vo všeobecnosti rozlišujeme medzi
ich tureckým a arabským pôvodom.

Čo je však relatívne novým trendom 
a čo zároveň nie je bežné v pôvodných 
krajinách, odkiaľ moslimovia prišli, je 
fakt, že mešity v západnej Európe slúžia 
zároveň ako komunitné centrá, ktoré 
nemajú len čisto náboženský účel, ale 
tvoria i spoločensko-sociálny priestor 
na ich stretávanie. Podľa mojich 

mnohých osobných skúseností však
u moslimov prevláda aj silný pocit 
rozdielneho zaobchádzania a pocitu 
diskriminácie, pričom za jediný dôvod 
považujú len ich inú náboženskú 
príslušnosť. Preto sa u niektorých
z nich prejavuje veľmi výrazný obranný 
postoj, ktorý sa však väčšinovej 
spoločnosti javí ako neprimerane 
agresívna ochrana vlastného spôsobu 
života a vonkajších prejavov viery.

Niektoré štúdie hovoria, že existuje 
zreteľný rozdiel v prístupe k viere 
medzi prisťahovalcami, ktorí
do Európy prišli v 60. a 70. rokoch 
minulého storočia, a ich deťmi
a vnukmi – sú oveľa viac religiózni 
ako ich rodičia. Silno to potom 
kontrastuje so životom ich rodičov;
tí ako keby po príchode do Európy 
zanevreli na svoju vieru. Čo si o tom 
myslíte?

V Nemecku tiež rozlišujeme moslimov 
prvej generácie, ktorí sa narodili v 
materskej krajine a priniesli si odtiaľ 
svoje zvyky, od moslimov tzv. druhej 
generácie, ktorí keďže sa už narodili v 
Nemecku, mali by byť aspoň čiastočne 
integrovaní do nemeckej spoločnosti. 
Väčšina z nich používa nemčinu ako svoj 
materský jazyk, ľahko si nájde 
zamestnanie alebo má možnosť dostať 
sa ku kvalitnému vzdelaniu.

Avšak paradoxne problémy 
nastávajú s treťou generáciou 

moslimov, ktorí sa aj z dôvodu istého 
sklamania stránia nemčiny a používajú 
napríklad turecký jazyk, uzatvárajú
a ghetoizujú sa čoraz väčšmi vo vnútri 
svojej komunity.

Ešte väčší problém vidím
v postavení žien, ktoré sa v tradičnej 
konzervatívnej rodine úplne izolujú
do svojho vnútorného sveta a žijú 
totálne mimo väčšinovej spoločnosti. 
Ich jedinou úlohou je starostlivosť
o domácnosť, ale aj výchova detí,
čo má zásadný vplyv na ich formovanie 
svetonázoru.

Pred istým časom sa však začalo 
hovoriť o výraze euroislam. Ide o 
ideu spojenia tradičnej moslimskej 
náboženskej kultúry so západnými 
hodnotami vrátane konceptu 
demokracie a ľudských práv. Keďže 
však tradičný islam nie je dualistický 
a nerozlišuje medzi duchovnou
a svetskou stránkou, je takéto 
spojenie vôbec reálne?

Áno, diskusia o obsahu tohto pojmu
už prebieha dlho. Osobne si nemyslím, 
že by v tom, že tradičný islam nie je 
dualistický, bol problém. Prieskumy 
totiž hovoria, že väčšina moslimov plne 
rešpektuje právny poriadok krajiny a 
nemá problém so svetskou mocou. Ide 
však o značne teoretický model, ktorý 
bol reakciou na hlasy, ktoré príliš 
akcentovali a hrozili nebezpečenstvom 
v podobe radikálneho islamizmu.

P       o tragických udalostiach súvisiacich s ozbrojenými útokmi a sociálnym napätím v západnej Eu-
rópe, ktoré sa spájajú s radikálnym islamizmom, dochádza v rámci mnohých diskusií k zjedno-

dušovaniu a zovšeobecňovaniu zložitého problému vzájomného súžitia odlišných kultúr v rámci
Európskej únie (EÚ). Keďže sa predpokladá, že bude rásť potreba jednotlivca definovať svoju prísluš-
nosť aj v závislosti od náboženskej viery, je potrebné, aby sa o téme vzájomného vzťahu medzi
islamom, kresťanstvom, ale aj sekularizmom hovorilo i na odborných fórach. V tejto súvislosti
Ministerstvo kultúry SR a Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v spolupráci s organizáciami tretieho sekto-
ra a s ich podporou usporiadali 25. – 27. novembra na zámku v Smoleniciach medzinárodnú kon-
ferenciu Islam v Európe – náboženská sloboda a jej aspekty, na ktorej odborníci z 12 krajín diskuto-
vali o tomto širokospektrálnom vzťahu a postavení islamu.

Islam v Európe
úskalia a vízie

RADOVAN ČIKEŠ



4/2005

44

Šesťdesiat percent inak veľmi 
liberálne orientovaných Holanďanov 
si dnes myslí, že ich tradičný 
multikulturalizmus musí mať isté 
hranice a začína pochybovať, či laxný 
prístup k prejavom náboženského 
fundamentalizmu bol správny. 
Myslíte si, že štát je povinný 
používať aj násilné prostriedky
v podobe deportácií duchovných 
imámov, ktorí šíria nenávisť 
napríklad aj voči kresťanstvu?

Som zásadným odporcom, aby takíto 
ľudia boli deportovaní do materskej 
krajiny, pretože tam potom často 
skončia len s minimálnym trestom
a vracajú sa po istom čase späť
do Európy. Tak to bolo aj v prípade 
berlínskeho imáma (osobne som ho
i poznal), ktorého turecký súd
v podstate odmietol za jeho skutky
v Nemecku súdiť. Úlohou 
kompetentných orgánov by malo byť 
riešiť takéto prejavy nenávisti na území 
a podľa práva krajiny, kde takéto činy 
boli spáchané. Môže to zároveň slúžiť
aj ako preventívny a osvetový moment, 
pričom vedenia islamských komunít 
majú jedinečnú možnosť dištancovať
sa od takéhoto správania a deklarovať 
tak svoj postoj.

Venujete sa okrem tejto 
problematiky aj sektám 
pochádzajúcim z budhistického 
prostredia. Vo svojej praxi ste sa 
stretli s mnohými prípadmi,
preto sa chcem spýtať, či existujú 
isté spoločné znaky v správaní 
členov týchto siekt a príslušníkmi 
extrémne radikálnych moslimských 
skupín.

Na prvý pohľad to vyzerá zvláštne,
ale pri hlbšej analýze možno naozaj 
badať isté spoločné charakteristiky. 
Obidve skupiny totiž majú tendenciu 
vytvárať vlastný izolovaný svet a cez 
neho vnímajú všetky vonkajšie procesy, 
ktoré ich obklopujú. Druhým výrazným 
znakom je vytvorenie ideálnej 
spoločnosti riadiacej sa podľa nimi 
stanovených pravidiel a na dosiahnutie 
tohto cieľa často neváhajú použiť
i násilie. Vydeľujú sa tiež z normálne 
fungujúcej spoločnosti a nadväzovanie 
bežných interakcií pre nich začína byť 
neriešiteľným problémom.

Španielsko je krajina, ktorá má
s islamom azda najdlhšiu historickú 
skúsenosť. Mohli by ste priblížiť jej 
základný dejinný rámec?

Alfonso Riobó Serván: Islam je 
skutočne hlboko spätý so španielskou 
históriou. Prvý vpád moslimských vojsk
v 8. storočí začal zároveň dlhodobý 
proces „kresťanskej“ reconquisty,
teda znovunadobudnutia španielskeho 
juhu, ktorý skončil v podstate dobytím 
Grenady roku 1492 a ich ozbrojeným 
vytlačením z európskeho kontinentu. 
Napriek tomu tu však časť pôvodnej 
maurskej komunity zostala a zanechala 
v španielskej kultúre svoju pečať. 
Potom fakticky až do roku 1967 bolo 
jediným oficiálnym náboženstvom 
katolícke, avšak zákonom o náboženskej 
slobode sa stala moslimská komunita 
jednou z oficiálnych náboženských 
združení, čo štát potvrdil roku 1992 
podpísaním zmluvy s orgánom 
reprezentujúcim moslimov v Španielsku.

V médiách sa často hovorí
o diskriminácii moslimov
v majoritnom prostredí „kresťanskej“ 
Európy. Ako je to v Španielsku, kde 
moslimovia nie sú len hospodárski 
migranti, ale sú integrálnou
súčasťou spoločnosti?

V Španielsku máme štyri oficiálne 
náboženské spoločnosti. Sú to Katolícka 
cirkev, Federácia evanjelických 
náboženských organizácií a židovská
a moslimská náboženská komunita.
Aj napriek tomu, že Katolícka cirkev má 
aj z historických dôvodov napríklad isté 
finančné výhody, jednoznačne možno 
povedať, že Španielsko je nábožensky 
slobodná a rovnoprávna krajina.

Štruktúra súčasnej moslimskej 
komunity žijúcej v Európe je značne 
rozdielna, či už na základe etnických 
alebo sociálnych dôvodov. Ako je to 
v Španielsku?

Okrem, samozrejme, pôvodných 
moslimov sa ani Španielsko nevyhlo 
celoeurópskemu trendu, keď sa 
koncom 60. rokov vytvorila pomerne 
početná emigračná vlna, pretože 
ekonomická a hospodárska konjunktúra 
vyžadovala a súčasne ponúkala 
množstvo pracovných miest, čo taktiež 

využívali i migranti z prevažne 
moslimských krajín. Najprv to bola 
skupina prevažne vzdelaných ľudí,
ale hlavne v posledných desiatich 
rokoch sme svedkami, že ide 
mnohokrát o tých najbiednejších
a najchudobnejších utečencov, ktorí 
chcú často Španielsko využiť len ako 
prestupovú stanicu do Francúzska či 
Nemecka. A práve s týmito utečencami, 
ktorí pochádzajú hlavne z Maroka
a Pakistanu, máme najväčší problém, 
pretože nie je ľahké pochopiť ich 
pomerne značné kultúrne rozdiely
a mentalitu.

Aj napriek tomu, že si nemyslím,
že by Španieli boli rasisti alebo 
xenofóbni, musím priznať, že panuje 
istá nedôverčivosť a odstup. Naopak,
v prípade početnej komunity 
prichádzajúcej z Latinskej Ameriky
– možno i pre spoločnú reč, ale aj
vieru, keďže ide o katolícke krajiny – 
problémy takmer nie sú.

Ako zmenili situáciu a postavenie 
moslimov madridské útoky na civilné 
vlaky z minulého roka? Došlo
k vyhroteniu situácie, pretože 
prirodzená reakcia plná zdesenia
a hrôzy bola veľmi emotívna?

Podľa môjho názoru došlo k presne 
opačnej situácii, ako možno teroristi 
chceli, pretože španielska spoločnosť 
veľmi správne pochopila, že išlo o čin 
úzkej skupiny fanatikov, ktorí nehovoria 
v mene pravého islamu. Potrebné je 
však povedať i to, že téma tohto útoku 
sa stala politickým nástrojom pred 
voľbami, ktorý pravdepodobne mal 
vplyv na súčasnú politickú scénu.
Je to však na dlhú debatu, ako sa 
podpísal tento nešťastný atak pod to, 
že v parlamentných voľbách, ktoré 
nasledovali len pár dní po útokoch, 
vyhrala ľavicová vláda.

Ako teda vnímate budúcnosť vašej 
krajiny aj v nadväznosti na súčasné 
trendy v západnej Európe, kde 
vzrastá sociálne napätie medzi 
mladými moslimami, ktorí často 
prezentujú nespokojnosť s tým,
ako s nimi „zaobchádza“ väčšinová 
spoločnosť?

Je pred nami náročná cesta nájdenia 
spôsobu spolužitia, ktorý by bol 
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správny a zároveň spravodlivý
a podporovaný i zvýšeným úsilím
v sociálnej politike. Chcel by som 
zdôrazniť, že tu nejde o problém 
náboženskej slobody, pretože tá je plne 
garantovaná. Problémom je skôr ich 
život v dôstojných podmienkach a ich 
rešpektovanie španielskeho spôsobu 
života. A práve tu vnímam aj úlohu
a asistenciu kresťanských cirkví, 
pretože v Španielsku pôsobí mnoho 
cirkevných charitatívnych organizácií 
určených na pomoc a adaptovanie 
migrantov, ktoré vyvíjajú i misijné 
pôsobenie, kde vidím v budúcnosti 
veľký priestor.

Môžete priblížiť čitateľom Rozmeru, 
z akej rodiny pochádzate a ako
ste sa stali moslimom žijúcim
na Slovensku?

Abdulwahab Al-Sbenaty: Môj otec sa 
narodil v Sýrii a študoval na Slovensku, 
kde uzavrel manželstvo so slovenskou 
občiankou, ktorá je kresťanka. Narodil 
som sa v Bratislave a keď som mal štyri 
roky, odsťahovali sme sa do Sýrie, kde 
sme žili približne 15 rokov. Vysokú školu 
som už spolu s bratom vyštudoval
opäť v Bratislave po našom návrate
na Slovensko.

Podľa oficiálneho sčítania z roku 
2001 žije na Slovensku len 1 212 
moslimov. Kto tvorí túto relatívne 
málopočetnú komunitu a kedy
a kde sa stretávajú?

Ide predovšetkým o bývalých 
vysokoškolských študentov, ktorí tak 
ako napríklad môj otec, si založili svoje 
rodiny na Slovensku. Značnú časť 
moslimov tu teda tvoria vysokoškolsky 
vzdelaní ľudia – bývalí študenti 
pochádzajúci z moslimských krajín. 
Preto je pohyb v komunite dynamický.

Rôznia sa aj počty pravidelne 
praktizujúcich moslimov, ktorí sú 
navyše aj roztrúsení po celej krajine. 
Islam v podstate prikazuje len jednu 
spoločnú modlitbu v týždni, a to
v piatok na obed a už tiež pre pracovnú 
zaneprázdnenosť či vyučovanie
v školách je pre moslima na Slovensku 
ťažké uvoľniť sa a pravidelne sa 
zúčastňovať na modlitbe. V Bratislave 
odhadujem, že takýchto praktizujúcich 
moslimov môže byť od 200 do 250.

Čo v tejto súvislosti, ktorú 
spomínate, zmenil vstup Slovenska 
do EÚ a aké sú vyhliadky moslimskej 
komunity u nás pre budúcnosť?

V nedávnej minulosti nebola 
ekonomická situácia na Slovensku
príliš dobrá, a preto aj napríklad 
študenti z moslimských krajín,
ktorí u nás ukončili štúdium, neboli 
veľmi motivovaní tu zotrvať.
S postupnou pozitívnou zmenou
v hospodárskej situácii predpokladám, 
že aj tu počet moslimov bude mierne 
stúpať. Výraznú zmenu môže znamenať 
náše členstvo v EÚ a postupné 
otváranie hraníc. Avšak nemyslím si,
že sa na Slovensku zrazu začnú 
usadzovať vo veľkom počte 
prisťahovalci z moslimských krajín.
Ak takýto prílev moslimov príde, bude 
skôr z krajín EÚ a motív bude hlavne 
ekonomický.

Ako by ste charakterizovali 
moslimov žijúcich mimo svojej 
materskej krajiny z hľadiska ich 
prispôsobenia alebo ich vnímania 
majoritnej spoločnosti?

Moslimov žijúcich mimo svojej krajiny 
pôvodu možno členiť na konzervatívnu 
časť, ktorá zväčša žije vo vlastnom 
izolovanom svete; na skupinu, ktorej 
vzťah k islamu možno určiť len 
formálnou príslušnosťou, ale islam
v podstate nedodržiavajú; a na 
umiernenú skupinu, snažiacu sa 
dodržiavať islamské náboženstvo, ale 
zároveň je otvorená voči spoločnosti,
v ktorej žije. Jestvujú však aj radikálne 
skupiny, schopné na zviditeľnenie 
svojich cieľov použiť všetky prostriedky, 
no ide počtom o veľmi malú časť a 
podľa mojich vedomostí na Slovensku 
také skupiny nepôsobia.

Mnohé problémy so spoločným 
spolužitím a toleranciou by sa
v západnej Európe možno dali 
odstrániť, ak by jednotlivé 
moslimské komunity zaujali 
jednotný postoj a mali i spoločný 
orgán, ktorý by ich reprezentoval. 
Aká je v tomto smere situácia
na Slovensku?

Problém na Slovensku vidím v tom,
že neexistuje spoločné vedenie

a oficiálne styky moslimov s majoritnou 
časťou spoločnosti sú obmedzené len na 
minimálnu komunikáciu s existujúcimi 
moslimskými organizáciami. Medzi 
hlavné organizácie patrí dnes
Združenie priateľov islamskej literatúry
na Slovensku, ktorého poslaním
je najmä zoznamovanie Slovákov
s islamskou kultúrou.

V rámci našej komunity je istým 
problémom i jej právne postavenie.
Po jej prípadnom registrovaní ako 
náboženskej spoločnosti bude veľmi 
zásadná otázka, ako vybudovať jej 
stanovy a činnosť na demokratických 
princípoch organizácie a riadenia. 
Komunite by tak štát nepriamo 
pomohol k tomu, aby efektívnejšie
a intenzívnejšie riadila svoje záležitosti, 
a to i prostredníctvom voľby svojich 
zástupcov reprezentujúcich ju navonok.

Nemyslíte si, že aj pre pretrvávajúcu 
historickú pamäť Slovákov, ktorí 
majú neblahú skúsenosť s vpádmi 
osmanských vojsk, čo sa možno 
u Slovákov prejavuje aj v ich 
odmietaní vstupu Turecka do EÚ, 
môže byť pôsobenie moslimov u nás 
vnímané negatívne?

Myslím si, že ide skôr už len o historickú 
záležitosť, ktorá nachádza svoje miesto 
iba v učebniciach dejepisu. Pri opačnom 
pohľade totiž aj obyvateľstvo
v moslimskom svete ťažko nesie 
niektoré historické súvislosti a možno
i krivdy. Treba sa však jednoznačne 
pozerať do budúcnosti a vnímať 
predovšetkým pozitívne hodnoty,
ktoré zo spolužitia vyplývajú.

Ďakujem vám za rozhovor.      

Islam v Európe – úskalia a vízie

Ulrich Dehn – prednáša na Humboldtovej 
univerzite v Berlíne religionistiku a ekumé-
nu a zároveň sa venuje otázkam v oblasti 
nekresťanských náboženstiev.
Alfonso Riobó Serván – pôsobí na Inšti-
túte štátneho cirkevného práva na Univer-
sidad Complutense v Madride.
Abdulwahab Al-Sbenaty – vyštudoval 
Právnickú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako tl-
močník a prekladateľ arabského jazyka
v Bratislave. Je členom a bývalým predse-
dom Združenia priateľov islamskej literatú-
ry na Slovensku.
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Festival 
EVA ORBANOVÁ

V Skutkoch apoštolov sa spomína Veľká sila, ktorú využíval mág Šimon v Samárii a 
ohromoval tunajší ľud tým, že robil čary1. Evanjeliové posolstvo ich význam bližšie 

nekonkretizuje. Môžeme však predpokladať, že jeho zázraky sa museli dotýkať ich živo-
tov. Podobne i tohtoročný Festival ezoteriky sa niesol v znamení tejto „veľkej sily“, kto-
rá má mať presne tie isté účinky, ako mala pred dvetisíc rokmi. Ako vtedy, tak aj teraz 
sa žiada iba jedno – uveriť v jej existenciu a vystaviť sa jej záhadnému pôsobeniu.

Stalo sa už tradíciou, že slovenskí priaz-
nivci ezoteriky privítali jeseň účasťou na 
Festivale ezoteriky. Tento rok sa konal 
už jeho jubilejný 15. ročník a tak 24. – 25. 
septembra smerovalo do bratislavské-
ho PKO nemálo návštevníkov všetkých 
vekových kategórií dychtivých po „vyš-
šej“ múdrosti a kontakte s „harmonizu-

júcou“ kozmickou energiou. Ústredné
heslo znelo: Na úsvite novej spirituality. 
Podobne ako po minulé roky, aj tohto-
ročný festival v programe zahŕňal širokú 
paletu prednášok a prezentoval viacero 
duchovných „produktov“.

Ich prospekty sme našli na pultoch
v priestoroch Estrádnej haly. Ponúkali 

napríklad soľné lampy, tachyónovú ener-
giu, fotografovanie aury či esencie voľ-
ne žijúcich zvierat. Zaujala ma i ponuka 
mystických zájazdov spojených so sve-
toznámym bestsellerom Daniela Browna 
Da Vinciho kód a nechýbalo ani pozva-
nie na pravú havajskú Lomi-lomi masáž. 
Mojej pozornosti neušli ani zázračné 

všemocných energií 
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ponožky s vláknom striebra zaručujúce 
vnútornú pohodu tomu, kto si ich kúpi.

Autentický kolorit festivalu dotvá-
rali Vesmírni ľudia (na Slovensku známi
z rôznych bilbordov). Presnejšie pove-
dané šlo o ich kontaktérov – Ing. Ivana
Bendu a jeho kolegu –, ktorým na žl-
tých tričkách žiaril červený, sugestívne
znejúci nápis Vesmírní lidé. Medzi ezo-
terickú ponuku sa asi náhodou zatúla-
la i možnosť adopcie afrických detí na
diaľku. Iniciatíva je jedným z projektov
Humanistického centra Narovinu.

Vo svojej reportáži sa postupne 
zmienim o viacerých spomenutých me-
tódach a priblížime si obsah niekoľkých 
vybraných prednášok, ktoré som počas 
druhého festivalového dňa stihla z toh-
toročnej bohatej nádielky absolvovať.

Da Vinci neskončil

Ako prvý uvádzam ponukový list mys-
tických zájazdov nadväzujúci na dielo
D. Browna Da Vinciho kód. Výber zá-
jazdov do Francúzska bol takýto: Po 
stopách Da Vinciho kódu; Hľadanie a 
tajomstvo Grálu, Artušove legendy,
templári, anjeli; Anjelská kráľovná na 
nebesiach a kráľovné na zemi – prebu-
denie, liečenie a cesta ženy. Destinácia 
zájazdov zahŕňala návštevu nasledujú-
cich uzlových miest spomínaného ro-
mánu: mestá a hrady templárov – Albi 
a Toulouse, hrady grálu ako Montpellier, 
Rennes de Chateau atď. V rovnakom 
znamení sa niesli i ďalšie pozvania do 
Talianska a Veľkej Británie. Samozrejme, 
medzi nimi nemohli chýbať nasledujúce 
mestá a miesta ako Miláno (Da Vinci-
ho obraz Posledná večera), Garavicchio
s Tarotovou záhradou či Rosslyn, chrám
postavený templármi s príznačnou ro-
zenkruciánskou symbolikou. Vidno, že o-
hlas dobrodružného románu sa nekon-
čí a čitateľ od pasívneho čítania môže 
vykročiť do terénu a hlbokými dúškami 
nasávať predstavenú spiritualitu. Hoci 
bol ponukový list k dispozícii, kontakt 
na príslušnú cestovnú kanceláriu v ňom 
chýbal. Ale na ezoterickom festivale je 
to už tak – ak má človek záujem, cestu
si vždy nájde…

Ľudomilovia z vesmíru

S interesantnou ponukou prišiel na fes-
tival známy český ufo-kult Vesmírní lidé 
zoskupený okolo hlavného protagonistu 

Ing. Ivana Bendu. V poslednom čase stre-
távame jej dílerov i v uliciach Bratislavy. 
Vesmírni kontaktéri nás na ponúkanom 
letáčiku uisťujú, že celé vesmírne vojsko 
nás miluje a pomáha nám. Prechádzka 
po ich internetových stránkach je sku-
točne zaujímavá. Bizarné tváre, ktoré 
na nás z nej „civia“, však už tak láskyplne 
nepôsobia. Pri pohľade na ne má človek 
dojem, že vysávajú celú jeho bytosť, 
telo i ducha.

Vysvetlenie tohto pocitu duchov-
ného „upírstva“ nachádzame priamo
v texte: „Obrázky slúžia ako energetické 
kanály“. Kam nás vedú a kam smerujú? 
To je tajomstvo a dozvieš sa ho, len ak 
vstúpiš. Je teda zrejmé, že kresby sú no-
siteľmi špecifického duchovného posol-
stva, ktoré je často účelovo maskované. 
Svedčí o tom i fakt, že medzi typickými 
tvárami tohto kultu, ako sú Aštar Šeran 
či Ptaah, sa nachádzajú aj vyobrazenia 
archanjela Michala, ale i Ježiša Krista. 
Samozrejme, že tieto dve zobrazenia nie 
sú ničím iným, iba konšpiračnou blas-
fémiou, pretože zahrnúť tieto mená do 
vierouky kultu znamená úplne ich sepa-
rovať od duchovného posolstva, ktoré 
je s nimi skutočne spojené.

Pančuchové striebro

Úsmevnou kuriozitou na tohtoročnom 
festivale bola ponuka ponožiek s vlák-
nom striebra. So zdravím totiž treba 
začať pekne od podlahy. A tak kto volí 
zdravie, tomu by ponožky na nohách 
rozhodne nemali chýbať.

Taxatívny výpočet účinkov je naozaj
mnohoraký: „Ponožky v striebre“ nie-
lenže likvidujú pach, baktérie a plesne
na nohách, ale celkovo navodzujú vnú-
tornú pohodu ich majiteľa. Jednodu-
cho povedané sú „in“, pretože sú holis-
tické – pôsobia na všetkých úrovniach
človeka.

Bolí vás chrbát?

Kto by dnes nemal občas problémy
s chrbticou? Nečudo, že sa preto viace-
rí návštevníci pristavili pri stánku pre-
zentujúcom exotickú havajskú masáž 
Lomi-lomi sľubujúcu uvoľnenie zabloko-
vanej energie a následné liečenie tela, 
duše i ducha. Našinec zväčša pozná úči-
nok masáže na úrovni tela, ktorý sa pre-
taví do odstránenia napríklad svalových 
spazmov, pričom nastáva príjemné uvoľ-

nenie celého organizmu. Lomi-lomi však 
ide až za túto fyzickú hranicu. Atakuje 
srdce, otvára ho a zjemňuje, harmoni-
zuje dušu, prináša zmyslový zážitok a ra-
dosť zo života.

Masáž údajne robí doslova zázraky 
aj na duchovnej úrovni človeka. Slúži 
ako propedeutický prostriedok na ceste 
k sebaobjavovaniu a nadviazaniu spoje-
nia s Univerzálnym zdrojom života. Sa-
motná Lomi-lomi utišuje našu myseľ, pri-
náša nekonečný mier a inšpiruje ducha. 
Uskutočňuje sa počas tanca, nie však 
nášho – my spokojne ležíme –, ale tan-
ca masážneho tanečníka. Ten nás počas 
meditatívnej havajskej hudby jemne ma-
síruje predlaktím.

V prvotných etnikách sa táto tech-
nika využívala ako univerzálny prostrie-
dok na dosiahnutie rozšírených stavov 
vedomia.2 Dnes sa podáva v instantnej 
forme. Účinok je však podobný. Človek 
sa dnes, tak ako v dávnej minulosti,
počas nej zbavuje starých obmedzujú-
cich návykov.

Prestavba mysle sa deje počas tzv.
astrálneho putovania. Obavy, že by sme
azda mohli ostať zabudnutí dakde v ší-
rom kozmickom priestore sú zbytočné,
pretože na záver nás tancujúci masér
„volá späť návratom do pozemskej rea-
lity“. Do nej sa však vrátime už „duchov-
ne naformátovaní“, obdarení „pokojom,
mierom a láskou vo svojom srdci“.3 Sta-
čí tak málo a dielo sa určite podarí –
zaplatiť 1 200 Sk a ľahnúť si na dve až
tri hodiny na masážne lôžko.

Soľ nad zlato

Nedávno v médiách prebehla odborná 
polemika o zdravotných, resp. škodli-
vých účinkoch soľných lámp. Rozuzlenie 
tohto sporu prenechám odborníkom, 
mňa však zaujala iná otázka: Má metóda 
soľných lámp požadovanú etiketu ezo-
terického tovaru? Osobne ma ich pre-
zentácia na takomto podujatí mierne 
zaskočila, a preto som sa na to spýtala 
povolaných – predávajúcich. Díleri však 
neboli veľmi ústretoví, a tak som si od-
poveď musela vyhľadať na internete.

Úvodná informácia jednej z prezen-
tujúcich stránok4 hovorí: „Soľná jaskyňa 
je miestom, kde zregenerujete svoje 
telo i myseľ…“ Ďalej sa dozvedáme, že
k jaskynnej terapii sa bezprostredne
pridružuje meditatívna hudba. Tá sa spá-
ja so sugestívne pôsobiacim farebným 
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zladením jaskyne. Táto kombinácia môže 
v našej mysli otvoriť priestor na vplyv 
novej spirituality. Okultnému procesu 
napomáha i tu ponúkané vyšetrenie po-
mocou prístroja EAV. Zariadením sa me-
ria prietok energie cez akupunktúrne 
body a pohotovo sa zostavuje informá-
cia o jej stave v energetických dráhach 
tela (meridiánoch). Kumulácia uvedených 
techník posúva soľno-jaskynnú terapiu 
do sveta ezoteriky, čím dostáva legitím-
nu pozvánku na ezoterický festival.

Všemohúci tachyón

Tachyón je v poradí ďalšie označenie 
pre univerzálnu vesmírnu energiu. Tá 
sa podobne ako v iných systémoch po-
važuje za základný životodarný zdroj 
všetkého existujúceho. Na príslušných 
internetových stránkach sa porovnáva 
nielen s jogínskou pránou5, taoistickou 
chi6, polynézskou božskou silou mana7, 
indiánskou orendou8, ale i so živočíšnym 
magnetizmom, ktorý „objavil“ švajčiar-
sky lekár Franz Mesmer. Napriek tomu-
to zjednocujúcemu porovnaniu sa po-
kúsime nájsť, v čom spočíva „originalita“ 
tachyónu.

Výskumom tachyónovej energie sa 
vo svete zaoberá spoločnosť Tachyon 
Energy Corporation, sídliaca v Beverly 
Hills v americkom štáte Kalifornia. Ta-
chyón je pôvodne grécky termín, ozna-
čujúci prírodný zdroj energie a zároveň
najrýchlejšiu časticu vo vesmíre, nie-
koľkonásobne prekonávajúcu rýchlosť 
svetla. Uvedená spoločnosť poukazuje 
práve na tento parameter a tvrdí, že
tachyón je nemateriálnej podstaty.

Na početných internetových strán-
kach sa ďalej dozvedáme, že „každé 
stvorenie ďakuje za svoju existenciu
expandujúcej tachyónovej energii z ta-
chyónových polí“9. Tachyón tak supluje
úlohu Stvoriteľa, ktorý sa v tomto sys-
téme považuje za neosobnú všemohú-
cu silu. Svet je v tachyónovom poňatí
zrkadlovo polarizovaný, pretože v ta-
chyónových poliach je energia v stave
negatívnej hustoty (neviditeľná a vše-
mohúca), ale vo svete sa prejavuje
v stave pozitívnej hustoty (stvorenstvo).
Veľmi podobná je i jin-jangová teória
podporujúca zrkadlový koncept vesmí-
ru. V tomto systéme tao i tachyón
predstavujú stále tvoriacu všemohúcu
a všadeprítomnú energiu, nad ktorou
žiadna vyššia sila, ani Boh, neexistuje.

Teoretická oblasť tachyónovej ezo-
teriky sa vhodne dopĺňa s jej komerč-
nými cieľmi. V tomto systéme je každý 
človek závislý od spomínaného životo-
darného zdroja. Jeho nedostatok sa mô-
že u jednotlivca prejaviť na telesnej i 
duchovnej úrovni konkrétnym ochore-
ním alebo stratou vnútornej rovnová-
hy. Nič však nie je stratené a na pomoc 
prichádzajú tzv. tachyónové produkty.
Ich výroba a distribúcia do celého sve-
ta začala v inštitúte ATT, Advanced Ta-
chyon Technologies sídliacej v Santa 
Rosa (Florida, USA). V abstrakte uvede-
nej publikácie sa píše: „Účinok tachyóno-
vých produktov je porovnateľný s inými 
subtílnymi modalitami energie, ako sú 
homeopatia a čínska medicína“.

Medzi ponúkanými výrobkami, kto-
ré vám doplnia stratenú energiu, sú
pestré opasky, náramky, živé kryštály,
ale aj krásna bižutéria. Paradoxne tie-
to produkty nosia i športovci, lebo im
údajne pomáhajú nielen zvyšovať vý-
konnosť, ale aj rýchlejšie sa vystrábiť
z prípadných zranení. V prospektoch
jedného bratislavského štúdia zdravia
sa uvádza, že výrobky liečivo pôsobia 
práve cez čakrový systém človeka.

Od fotografistu k čakrám

Zvedavosť na festivale vzbudzovala na-
sledujúca ponuka: Nechajte sa odfotiť
a povieme vám, akí ste! Na to, aby sme 
sa stali „inak čitateľní“ postačí, ak si dá-
me urobiť tzv. aurafotografiu. Samo-
zrejme, cieľom metódy nie je samotná 
fotografia, ale otvorenie adepta pre 
vieru v čakrový systém, v ktorom prú-
di jin-jangová energia. Díler vám po jej
vyhotovení ochotne, pomocou uve-
denej náboženskej terminológie, urobí 
jej výklad. Aurafoto mu vraj odhalí náš 
telesný stav, ktorý je ovplyvnený po-
hybom aurickej energie v čakrách.

Doslova osudne môže dopadnúť po-
núkaná možnosť dať si urobiť spoločné 
aurafoto napríklad pre životné páry a-
lebo pre budúcich životných partnerov. 
Na základe nej sa údajne dá zistiť, či sú 
aury partnerov navzájom kompatibilné, 
resp. či sú ich energie v harmónii, ale-
bo sa navzájom obmedzujú. V takomto 
zmysle slúži výklad z aurafotky ako veš-
tecké slovo, pretože auraveštec vám 
ochotne (za poplatok „iba“ 800 Sk) pre-
zradí nielen „obsah vašich myšlienok
a pocitov, ale vám odhalí aj vaše život-

né cesty a misie“,10 o ktorých ste pred-
tým určite ani nechyrovali.

Tamagoči v spreji

Ďalšia metóda je založená na výbere 
esencie obsahujúcej energiu voľne ži-
júcich zvierat. V priloženej informácii sa 
píše: „esencie vznikajú počas ceremó-
nie (šamanský obrad – pozn. autora)
v pustatine. Vtedy sa zanechá vibračný 
odtlačok a energia príslušného zvieraťa
v pripravenej vode, čím vznikne esen-
cia“.11  Tekutina tak neobsahuje žiadny 
exkrét ani sekrét, ba ani žiadnu časť 
zvieraťa. Výber zvieraťa u každého člo-
veka sa má robiť intuitívne, alebo je 
riadený citmi. Odporúča sa dvojitý vý-
ber. Prvé zviera má byť človeku blízke a 
príjemné, druhé nesympatické a odpu-
dzujúce. Tento krok je v metóde dôle-
žitý, pretože výberom druhého zviera-
ťa si riešime staré zranenia zatlačené 
v našom tzv. tieňovom ja (hlbinná psy-
chológia ho označuje ako nevedomie). 
Praktické použitie esencií, ktoré možno 
dostať i v sprejovom balení, je jedno-
duché. Môžete ňou pokropiť byt, ale-
bo sa ňou dokonca natrieť, aby energia 
vnikla do vás. Odporúča sa aj inhalácia.

Ako ukážku spomedzi širokého spek-
tra uvediem nasledujúce esencie: delfín 
– zlepšuje vybavovanie snov, duchovný 
vývoj a telepatickú komunikáciu medzi 
človekom a zvieraťom; havran – navo-
dzuje šamanský pokoj, osvietené ve-
domie a je zároveň posvätným sprie-
vodcom do šamanskej ríše; holubica 
– posilňuje zmysel pre Boha – Ženu a 
nebeské požehnanie; jaguár – posilňuje
veľké spojenie so šamanskou silou a
duchom pralesa; orol – umožňuje nad-
viazať spojenie s veľkým Duchom, spo-
jenie s vyšším ja a Božím vedením.

Krátky výpočet zakončíme esenciou
z vážky, ktorá je označená za majstra
ilúzie a podporuje človeka v cestovaní
medzi priestorovými dimenziami sveta.
Celkovo nám pomáha otvoriť sa du-
chovnej energii. Ilustrácia uvedených 
príkladov nás uistila, že i tieto ponúka-
né esencie nám pootvárajú okultné ho-
rizonty panteistickej spirituality.

Tematická pestrosť prednášok úče-
lovo dotvárala celkový kolorit festivalu. 
Viaceré prebiehali súčasne, a tak sme 
museli medzi nimi voliť. Z tohto dôvodu 
vám ponúkam myšlienky iba z niekto-
rých, ktoré ma spočiatku oslovili iba 
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svojím pútavým názvom. Aby však toho 
nebolo veľa, jednu populárnu tému, už 
niekoľko rokov silne rezonujúcu v kru-
hoch New Age, ktorá ma svojím obsa-
hom obzvlášť zaujala – Príchod avatára 
Maytreju pre vek Vodnára –, som sa 
rozhodla spracovať samostatne do na-
sledujúceho čísla Rozmeru (na festiva-
le ju predniesli manželia Kaletovci z ČR).

Bytosti sú energie

Prednáška Zuzany Antares s názvom 
Bytosti, ktoré nás sprevádzajú, obsaho-
vala doslova abecedu ezoteriky. Často 
sa stáva, že i veriaci kresťan sa usiluje 
obhajovať metódy, ktoré majú základ 
v okultizme. Hľadá logické argumenty a 
exaktné vysvetlenia pre ich fungovanie. 
Akosi nechce pripustiť okultné skutoč-
nosti, ktoré za nimi stoja. Vediac o tých-
to postojoch som prednášku vnímala 
ako veľmi poučnú. Zahŕňala totiž jas-
né označenia okultných praktík použí-
vaných v hnutí New Age.

Z jednoznačných vyjadrení prednáša-
júcej spomeniem tvrdenie, že ak liečiteľ 
pracuje s energiou, je za tým duchovná 
skutočnosť. Na prednáške doslova od-
znelo: „My ju vedome alebo nevedo-
me vytvárame (voláme) a dotvárame.“ 
Potom platí, že kto pracuje s energiami, 
pracuje vlastne s bytosťami. Z uvede-
ného vyplýva, že energia a bytosti sú 
synonymá! Tieto bytosti majú aj názvy: 
elfovia, víly, anjeli.

Ďalej sme boli poučení, že ak kartár-
ka – veštkyňa robí svoje remeslo, má za 
sebou vešteckého ducha. Nemusí si ho 
uvedomovať, ale on jej aj tak pomáha. 
K jej remeslu pristupuje tzv. služobný 
duch (angl. servitor, čes. šotek). I tu platí 
základné okultné pravidlo – stačí sa iba 
otvoriť metóde a duchovné pôsobenie 
sa začína. Prednášajúca sa tiež zmienila 
o elementárnych duchoch (ezoterika o 
nich hovorí ako o duchoch živlov sveta 
– oheň, voda, zem, vzduch), ku ktorým 
zaraďujeme gnómy, sylfy, salamandry a 
undiny. Uviedla, že svojvoľná manipulá-
cia či kontaktovanie s nimi môže byť pre 
človeka i veľmi nebezpečné.

V ďalšej časti prednášky boli poslu-
cháčom odporučené metódy, ktoré po-
máhajú človeku prehrabať sa v jeho 
skrytých duchovných obsahoch. V pod-
state sú sprievodcami na ceste do mi-
nulých a budúcich životov. Podľa pani 
Antares k nim patria: holotropné dýcha-

nie, dynamická meditácia a regresná te-
rapia. Po takomto vnútornom „prehra-
bávaní“ sa človek môže sám rozhodnúť, 
akým smerom chce duchovne napredo-
vať. Predtým sa však musí oslobodiť 
od starých predsudkov, akými sú na-
príklad existencia hriechu, prítomnosť 
Božích prorokov na tejto zemi a pod. 
Prednášajúca smer duchovného rastu 
nedefinovala, ten je údajne v réžii kaž-
dého z nás. Ak nás však na tejto ceste 
sprevádzajú spomínané bytosti, tak to 
ani nebolo potrebné.

Modrá revolúcia

Aj prednáška Ing. Ivety Slobodníkovej 
s priliehavým názvom Modrá planéta
– energia života sa niesla v duchu uni-
verzálneho scenára hnutia New Age. 
Prednášajúca zdôraznila, že evolúcia
ducha je nevyhnutnou podmienkou na
to, aby človek mohol žiť v nastupu-
júcej novej ére. Vzápätí nás „potešila“
správou, že k našej modrej planéte
prichádza veľké množstvo duchovných 
bytostí (guru, bytosti tzv. Bieleho brat-
stva a pod.), ktoré sú nám pripravené 
pomáhať v našom duchovnom raste.

Duchovné energie v tomto poňatí 
predstavujú „blahodarnú životnú silu“, 
ktorá nám pomáha kráčať po piatich 
úrovniach cesty. Táto cesta korešpon-
duje s čakrovým systémom v človeku. 
Momentálne sa však väčšina pozem-
ských „modrých pútnikov“ nachádza iba
na tretej úrovni a rozvíja svoju nižšiu
čakru solar plexus, v ktorej sídlia ener-
gie pomáhajúce presadzovať sa v spo-
ločenskom živote. Avšak človek je po-
volaný k „výšinám“ evolučného vývoja
– k tzv. univerzálnej láske, ktorá sa
v nás prejaví otvorením centrálnej čak-
ry. Prvé lastovičky môžeme vidieť už 
dnes. Sprítomňujú ich mnohoraké hu-
manitné organizácie.

Vskutku zaujímavo vykreslila Slobod-
níková postup do piatej dimenzie. Us-
kutoční sa skokom – tzv. efektom stej 
opice.12 Smolu však budú mať tí, ktorí 
nenastúpia na túto cestu revolúcie du-
cha, pretože budú z ľudskej populácie 
evolučným tlakom jednoducho vyrade-
ní. Prednášajúca ich predstavila slovami: 
„Sú to ľudia, ktorí majú jasne vyhasnuté 
vedomie!“ A preto nemajú šancu vstúpiť 
do tisícročnej ríše – do raja, v ktorom 
bude vládnuť pravda, láska, múdrosť, 
čistota a svetlo. „Modrí pútnici“ si ich 

však nemajú všímať a majú ich prene-
chať duchovnému svetu, pretože k Ze-
mi sa aj tak závratne rýchlo blížia du-
chovné bytosti.

Táto prednáška, podobne ako všet-
ky ostatné, sa neniesla iba v rovine
teórie, ale odzneli v nej i praktické ná-
vody, ako na túto duchovnú cestu nie-
len nastúpiť, ale sa i na nej udržať.
Slobodníková v tejto súvislosti opísala
dvanásť schodíkov na ceste k dokona-
losti. Išlo o akúsi obdobu známej bud-
histickej 8-dielnej cesty k dokonalosti. 
Napríklad jeden z počiatočných krokov 
je pochopenie. Znamená prijatie našej 
životnej reality takej, aká je, a násled-
né uvedomenie si jej príčin. Podobne
ako v budhizme i tu sú v pozadí nezria-
dené, pudové a egoistické záujmy jed-
notlivcov.

Ďalším krokom je uvoľnenie, ktoré 
sa dá dosiahnuť rozličnými relaxačnými 
metódami. Praktickú relaxačnú meditá-
ciu so silným energetickým názvom Ri-
tuál mocností si mohli účastníci pred-
nášky vyskúšať priamo na vlastnej koži. 
Centrálne miesto v nej mala vizualizácia 
deviatich mocností, ktoré vraj pútnika
ochraňujú ešte dlho po jej skončení.

Tao nie je len cesta

Náboženskému systému taoizmu ve-
novala prednášku výtvarníčka Daniela 
Zhang-Cziraková. Doviedol ju k nemu
záujem o čínske maliarstvo a umenie.
Prednáška mala skôr informatívny, vše-
obecno-vzdelávací ráz. Napriek tomu
v nej zazneli isté zaujímavosti, s ktorý-
mi som sa v literatúre zatiaľ nestretla.

Symbolika taoizmu je v Európe vše-
obecne známa. Predstavuje ju čierno-
-biela jin-jangová polarizácia. V čínskom 
preklade sa používa na jej vymedzenie 
aj pojem bielej a čiernej ryby. Taoizmus 
vznikol zhruba v 5. – 6. storočí pred Kr. 
ako reakcia na konfuciánstvo, ktoré sa 
zameralo skôr na účinkovanie človeka 
v spoločnosti, avšak opomenulo vnú-
tornú duchovnosť človeka. Zakladateľ,
majster Lao-ć , chcel systémom tao od-
povedať na metafyzické otázky člove-
ka, ktoré sprevádzajú jeho existenciu. 
Na vysvetlenie každej existencie, ale aj
pálčivých otázok ľudskej duše, zaviedol 
termín tao.

Taoizmus sa v Číne rýchlo rozmáhal 
najmä preto, lebo dokázal lepšie demon-
štrovať existenciálny rozmer človeka na 
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rozdiel od konfuciánstva. Prednášajúca 
podotkla, že ako označenie bol tento 
termín zvolený len z núdze, keďže tao
je nesubstanciálne. Z európskej termino-
lógie etymologicky najadekvátnejší vý-
raz je sila (angl. power), avšak doteraz 
najzaužívanejší termín pre tao je cesta.

Prednáška o taoizme sa najväčšmi 
priblížila rétorike festivalu v posudzo-
vaní liečebnej metódy čchi–kung.13 Tá-
to čínska praktika sa dnes využíva aj
v alternatívnej medicíne. Prednášajúca 
triezvo poznamenala, že metóda síce 
môže odstrániť bolesť, no neodstraňu-
je samotnú chorobu. Dodala, že takými
závažnými chorobami, ako je rakovina, 
sa metóda čchi-kung vôbec nezaoberá.

Od kláštora ku kardiofóru

Na záver nás Robert Urgela v prednáš-
ke Systém Talgar –  umenie Ťanšanu a
Altaja oboznámil s pestovaním kaloka-
gatie vo východných spiritualitách.

Prednáška bola postavená na vše-
obecne známych pojmoch, ako sú me-
ridiány, prána, energia čchi. Označil ich 
za „driemajúce potencie v tele každé-
ho človeka“. Na dosiahnutie lepšieho 
duchovného a telesného zdravia je po-
trebné tieto skryté sily duchovným a
telesným tréningom aktivizovať.

Napríklad účinným prostriedkom sú
špecifické cvičenia stimulujúce činnosť
meridiánov. Ideálne sú aj príslušné po-
hybové cvičenia, lebo pohyb je vlast-
ne reč tela, ktorá vychádza z jeho
vnútra. Rovnako je užitočné využívať
tzv. vnútorný hmat na vykonávanie au-
tomasáží vnútorných orgánov – peče-
ne, srdca, žalúdka a pod. Prehmatáva-
nie smerom dovnútra nám umožňuje
už spomínaná energia čchi. Práca s ňou
vraj robí zázraky. Na rozdiel od pred-
chádzajúcej prednášky Urgela tvrdil, že
vylieči aj ochorenia, pred ktorými je
alopatická medicína bezmocná – naprí-
klad i spomenutú rakovinu.

V minulosti bola podľa Urgela práca 
s energiou čchi dôležitou zložkou spiri-
tuality starých kláštorov. Konkrétne sa 
premietla do vzniku bojových umení.
Ich význam bol viacvrstvový. Bojové 
umenia spĺňali obrannú funkciu spolo-
čenstva, zároveň však posilňovali teles-
nú zdatnosť jednotlivcov, čím zvyšovali 
ich šance na prežitie. Napríklad počas 
katastrof obyčajní ľudia zomierali, zatiaľ 
čo jogíni prežili.

Západom prebraté a zmodifikované 
učenie kláštorov údajne lieči telesné aj 
duševné neduhy, ale vedie ľudstvo tiež 
k výšinám nesmrteľnosti. Tieto méty 
človek dosiahne, ak sa zbaví strachu zo 
smrti a práve tak sa stane nesmrteľný.
V súčasných kultoch je filozofia virtu-
álnej smrti univerzálne prítomná. Smrť 
nie je nič iné, iba preoblečenie si nové-
ho kabáta, ktorý budeme nosiť v ďal-
šom živote.

Obchodný duch sa nezaprel ani te-
raz. Prejavil sa v ponuke prístroja – tzv. 
kardiofónu. V informačnom liste som 
sa dočítala, že prístroj, ktorý si záujem-
ca môže zakúpiť za približne 10 000 Sk, 
predstavuje unikátny patent umožňujú-
ci hĺbkovú masáž organizmu vlastným 
srdcovým pulzom. Okamžite sa mi vy-
bavila otázka, z akého dôvodu si mám 
kúpiť drahý prístroj, keď moje srdce, 
chvalabohu, bije zadarmo. Pohotovú 
odpoveď som našla v sprievodnom ma-
teriáli: Úlohou prístroja je kompenzácia
duchovných nedostatkov západného
človeka, ktorý nevie pracovať s ener-
giou čchi. Na pomoc prichádza prístroj 
snímajúci náš srdcový pulz. Jeho zvuk 
pôsobí blahodarne na naše vnútorné
orgány. Priamy účinok pulzu si však po-
mocou kardiofónu môžeme znásobiť 
tým, že pulz zaznamenáme na audio-
kazetu, aby bol počuteľný. V prípade 
potreby si svoje telo prostredníctvom
nahrávky jednoducho „domasážujeme“.

Celková atmosféra festivalu sa ne-
odlišovala od predošlých ročníkov. Všim-
la som si, že všeobecným hitom vo sve-
te ezoteriky a okultizmu je vesmírna 
energia ako univerzálna premenná, za 
ktorú je možné dosadiť stále nové a no-
vé, najlepšie vedecky znejúce termíny.
Ani scenár významu tejto premennej sa 
nemení, menia sa iba prístupové cesty
k nej a tváre, ktoré ju propagujú.       

Foto: B. RAKOVSKÝ

Poznámky:
1 Porov. Sk 8, 9 – 10
2 Tento druh masáže má svoj pôvod v poly-

nézskych šamanských náboženstvách, ktoré 
uctievali neosobnú božskú silu mana preni-
kajúcu všetkým. Prebratá metóda dostala
názov Ma-Uri (upravené pôvod. slovo Mataki-
ri), čo v preklade znamená „hviezdna ener-
gia“. Technika masáže sa používala v tamoj-
ších etnikách ako súčasť tzv. rite of passage
– obradných slávností prijatia (iniciácie). Ne-
vyhnutnými pomocníkmi na dosiahnutie ta-
kýchto stavov boli zvuky šamanských bubnov. 
Tieto náboženské ceremónie trvali niekoľko 

hodín a slúžili ako obrady zasvätenia. Adept 
vraj počas neho prežíval stav putovania duše 
mimo tela. Ceremónia sa končila jej vráte-
ním do tela. Obrad bol bezprostredne spoje-
ný s prestavbou jeho myšlienkového sveta.

3 www.lomilomi.sk
4 www.solnajaskyna-bratislava.sk
5 Doslovne dýchanie, dych, životný dych; koz-

mická energia, ktorá preniká celým telom a
udržuje život. V telesnej rovine sa najzreteľ-
nejšie prejavuje dýchaním. In: Lexikon východ-
ní moudrosti. Votobia, Olomouc 1996, s. 351

6 Doslovne vzduch, para, dych, éter, energia, 
ale i temperament, sila, atmosféra; je ústred-
ným pojmom taoizmu a čínskeho lekárstva. 
Čchi je podľa taoistického chápania vitálna 
energia, životná sila, kozmický duch, ktorý 
preniká všetkým a všetko oživuje a je iden-
tický s prvotnou energiou. In: tamže, s. 88

7 Mana v polynézskych náboženstvách pred-
stavuje tajomnú neosobnú silu, ktorá je 
obsiahnutá v ľuďoch, náčelníkoch, kňazoch, 
čarodejníkoch, ale i prírodných úkazoch. Jej 
existencia sa nedá vysvetliť pôsobením člo-
veka alebo prírodných síl. In: Komorovský, J.
a kol.: Religionistika a náboženská výchova.
F. R. & G. spol. s r. o., Bratislava 1997, s. 206

8 Túto energiu poznalo ľudstvo už pred tisíc-
kami rokov. Ustavične ju objavovalo a vzývalo 
v náboženských rituáloch. Orende významo-
vo odpovedajú: mana a manito, wakanda u 
severoamerických indiánov. In: tamže, s. 206

9 Tachyon healing and the physics of love, co-
pyright 1955 by Gerry Wolke; www.natural-
healthconsult.com/thatpol.html

10 www.aurafoto.sk
11 Podobne pri zasväcovaní do tretieho stupňa 

reiki sa používa test, nazývaný i energetic-
ký test, ktorým sa meria energia silového 
zvieraťa. Majster reiki a žiak – adept silou
vizualizácie sprítomňujú a duchovným zra-
kom porovnávajú silu vizualizovaných zvierat.
V prípade uvedených esencií ide o „zachyte-
nie“ energie zvieraťa do príslušnej tekutiny.

12 Termín vytvoril roku 1979 Lyall Watson –
označil ním správanie opíc na japonskom 
ostrove Košima. Keď výskumníci vysypali na 
pláž kopu sladkých zemiakov, opice nevedeli, 
ako ich majú jesť. Po čase však niekoľko opíc 
začalo namáčať zemiaky do morskej vody, 
aby ich umyli od piesku, a potom ich pred 
očami ostatných jedli. Keď to konečne urobi-
la stá opica, všetky opice na onom ostrove, 
ale i na ostatných ostrovoch, ich začali na-
podobňovať bez toho, aby prešli procesom 
pokusov a omylov. Tento experiment sa dnes 
prijíma ako dôkaz o teórii kritického množ-
stva vo vývojových procesoch v rovine sprá-
vania. In: Lash, J.: Průvodce hledačů absolut-
na. Votobia, Olomouc 1996, s. 443

13 Doslovne metóda spracovania energie, pat-
rí do oblasti čínskeho zdravotníctva, ktoré
obsahuje budhistické a taoistické prvky.
Liečenie spočíva v pohybových a pasívnych
(v ľahu) cvičeniach. Ich cieľom je dosiahnutie 
uvoľnenia tela, regulácie dychu a obrátenie 
pozornosti dovnútra. Pacient môže napríklad 
robiť automasáže vnútorných orgánov a tým 
zlepšovať svoj celkový zdravotný stav. In: 
Lexikon východní moudrosti, c. d., s. 89
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Vesmírni ľudia  MARTIN KOŘÍNEK

Bratislava bola v posledných týždňoch zahltená desiatkami plagátov a bilbordov pozývajúcich na 
stretnutie s našimi priateľmi z kozmu – Vesmírnymi ľuďmi. Ich sugestívne odkazy sú nám dô-

verne známe i z elektronickej pošty, ktorú ich propagátori hromadne rozosielajú. Aké nové obzory 
sa nám otvoria, ak doprajeme sluchu Ivovi Aštar Bendovi, vodcovi česko-slovenských kontaktérov?

z ríše Fantázie

Scenár

Niekoľko desiatok kilometrov nad povr-
chom zemegule sa vznáša asi stotisíc 
vesmírnych korábov. Na ich palubách sú 
ľudia – Vesmírni ľudia, ktorí sú na omno-
ho vyššom stupni vývoja a uvedomenia 
než pozemšťania. Ide o poloduchovné 
bytosti, ktoré žijú desaťtisíce rokov. Ma-
jú pamäť prepojenú do minulých živo-
tov a kedysi žili podobne ako my. Ves-
mírni ľudia nemajú náboženstvo, pretože 
priamo spolupracujú s Bohom (Prvot-
ným Stvoriteľom všetkého a všetkých). 
Pre svoje nasadenie za vec Dobra sa na-
zývajú aj Sily svetla. Ich flotila i oni sa-
mi sú „jemnohmotní“, preto pre nás a 
naše „hrubohmotné“ technológie nevi-
diteľní a nezaznamenateľní.

Napriek tomuto hendikepu máme
možnosť tieto bytosti uvidieť. „Naše lo-
de sú vašimi loďami“, hovoria Vesmírni
ľudia. Stačí len, keď budeme spolupra-
covať, očistíme sa od negatívneho mys-
lenia, zlého čítania a médií (erotika, ná-
silie), nebudeme jesť mäso (alebo len
minimálne – mäso je zdrojom hrubých
vibrácií, domáce zvieratá sú totiž rela-

tívne vysoké duchovné bytosti) a bu-
deme mať radi seba, druhých, zviera-
tá i planétu. Po prosbe k Stvoriteľovi
potom nadviažeme skrze duchovnú srd-
covú čakru kontakt s Vesmírnymi ľuď-
mi. Budeme s nimi nielen hovoriť, ča-
kajú nás i návštevy lietajúcich tanierov
spojené s dvadsaťhodinovými školenia-
mi (napr. o pilotáži vesmírnych lodí). In-
štruktáže prebiehajú väčšinou v noci a
kontaktér (osoba kontaktujúca Vesmír-
nych ľudí) zmizne z postele len na ho-
dinu; v lodiach mimozemšťanov totiž
čas beží 20-krát rýchlejšie než na Zemi.

Od Vesmírnych ľudí sa pozemšťania 
dozvedajú, že Modrá planéta je v ohro-
zení. Na Zemi získali prevahu sily temna 
– pseudotvorcovia a takzvaní „ještírci“ 
(jašteríci). S nimi sa stretávame naprí-
klad pri pozorovaní UFO a pri peripe-
tiách s takzvanými ufónmi. Negatívne
bytosti ovplyvňujú mocipánov tohto 
sveta a šíria medzi ľuďmi neslobodu – 
predtým za pomoci vojen a totalitných 
štátov, dnes predovšetkým prostred-
níctvom čipovej totality. Zlé sily ovládajú 
vyše 90 % myslenia drvivej väčšiny ľud-
stva (92 % populácie). Zlá energia sa na 

ľudstvo vysiela z antén pod povrchom 
Mesiaca. Šíri sa médiami, ktoré tvrdo-
hlavo odmietajú svetelné posolstvo a 
naďalej klamú obyčajných ľudí a ma-
nipulujú nimi, ako aj prostredníctvom 
programov všetkých čipových systé-
mov. Z pozemšťanov sa stali bábkoľu-
dia. (Ešteže vesmírni priatelia vybudovali
anténny systém na zmenu na povrchu 
Mesiaca; ten smerom k nám šíri pozi-
tívne vlny!) Samotná planéta Zem, tak-
tiež živá bytosť, už nechce byť zahlte-
ná hrubými vibráciami, ktoré šíria ľudia
v moci temných síl (hoci len negatívny-
mi myšlienkami) a bráni sa prírodnými 
katastrofami. Situácia je kritická.

Osoby a obsadenie

Hlavným hovorcom česko-slovenských 
kontaktérov a autorom ich interneto-
vých stránok je Ing. Ivo Aštar Benda
(nar. 1961 v Olomouci). Sám o sebe tvr-
dí, že je „princ z rozprávky O šípkovej 
Ruženke, ktorý prišiel oslobodiť zakliate 
kráľovstvo. Pochádza z Nebeského krá-
ľovstva, má milión životov v ľudskom 
tele a jeho brnením je láska nebeská, 
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čistá ako napadnutý sneh. Je narušite-
ľom ovládacieho pseudosystému pseu-
dotvorcov a ďalších entít čiernych tri-
čiek, teda jašteričieho pseudosystému 
na planéte Zem.“

Benda mal záujem o mimozemšťa-
nov už od detstva. Po roku 1989 o nich
začal čítať a na základe asi päťdesiatich 
kníh si urobil obraz o štruktúre civilizá-
cií vo vesmíre. Oceňuje zvlášť diela švaj-
čiarskeho kontaktéra Eduarda Alberta 
Meiera, ktorý sa osobne stýkal s Plejá-
ďanmi, publikáciu Hovory s Bohom od 
Nealea D. Walscha, alebo opisy interié-
rov vesmírnych lodí George Adamskiho.

Benda pracoval ako kontrolór kvali-
ty v mladoboleslavskej škodovke, roku 
1998 však opustil svoje zamestnanie, 
medzi meno a priezvisko si vložil priez-
visko Aštar a na plný úväzok sa venuje 
spolupráci s priateľmi z vesmíru.

Svoju úvodnú prednášku o Vesmír-
nych ľuďoch Benda v Olomouci zorga-
nizoval už 27. septembra 1997, teda len 
dvadsať dní po prvom údajnom rozho-
vore s Vesmírnymi ľuďmi (7. 9. 1997).
V prvých troch rokoch misionárskej čin-
nosti usporadúval Benda v českých aj 
slovenských mestách asi 50 prednášok
ročne, neskôr frekvencia vystúpení po-
klesla a zatiaľ posledná prezentácia, kto-
rá sa konala 19. novembra 2005 v Bra-
tislave v hoteli Spirit, mala poradové 
číslo 208. Roky strávené komunikáciou
s mierumilovnými mimozemšťanmi Ben-
da vložil do deviatich dielov knihy Roz-
hovory s poučením od mojich priateľov
z vesmíru. Dnes ako svoju trvalú adre-
su uvádza slovenské mesto Martin.

Najdôležitejšou osobnosťou Vesmír-
nych ľudí je Aštar Šeran – duchovná by-

tosť vyššieho vedomia, pochádzajúca
z vysokej duchovnej spoločnosti v 5. di-
menzii planéty Nirbua (Venuša v 3. di-
menzii). Je veliteľom veľkej vesmírnej
flotily desiatich miliónov materských
lodí a 250 miliónov anjelov svetla z ich
posádok. Jeho vodcovský stan je na
vesmírnej stanici Šáre starej asi milión
rokov s rozmermi 42 krát 12 kilometrov.

Aštar má ženu Ester a najstaršieho 
syna Izáka. Jeho duch sa inkarnoval do 
urastenej postavy – meria vyše dvoch 
metrov, no keďže ide o telo polohmot-
né, váži len 18 kg v 5. dimenzii. Hoci je 
Aštar už 28-tisíc rokov starý, podľa 
vzhľadu tváre mu ľudia odhadujú vek 
len 18 rokov priemerného pozemšťana. 
Má zelenomodré intenzívne žiariace oči. 
Benda ho nazýva „kozmickým strážcom 
a krásnym priateľom, z ktorého vyžaru-
je láska, múdrosť, pokora, trpezlivosť, ale 
aj prísnosť a zodpovednosť“, a dodáva: 
„Objatie s touto krásnou bytosťou je je-
dinečný a nezabudnuteľný zážitok, kto-
rý vás, milí čitatelia, dovedie až k plaču.“

Okrem polohmotného tela má Aštar 
tisíce mentálnych tiel, pomocou ktorých 
pracuje v mnohých častiach vesmíru. 
Komunikuje s tisícmi bytosťami súčas-
ne, miluje všetkých pozemšťanov a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu s novou civilizá-
ciou na našej planéte. Mimochodom, na 
Zemi Aštar Šeran pobýval už skôr, spo-
lupracoval s civilizáciou Atlantídy až do 
jej pádu pred 11 200 rokmi.

Láskyplný Vesmírny človek Ptaah má 
732 rokov. Slúži ako veliteľ vesmírnej 
flotily z Plejád, ktorá má stotisíc mater-
ských lodí a 250 miliónov anjelov svetla
na palubách. O Modrú planétu sa Ptaah 
stará od polovice apríla do polovice ok-
tóbra, keď sa lode Aštarovej flotily o-
pravujú a podrobujú technickej kontrole.
(V druhej polovici roka sa vystriedajú.)

Ježiš Kristus je podľa učenia Vesmír-
nych ľudí prirodzenosť Stvoriteľa Prvé-
ho všetkého a všetkých (Boha). Nie je
však vnímaný po kresťansky, jeho oso-
ba zapadá do osnovy kozmickej drámy.
Ľudia okolo Bendu čítajú Nové zjavenia
Pána Ježiša Krista, ktoré prijal jeden
z kontaktérov. Na adresu kresťanstva 
tu Ježiš poznamenal: „Obsah a výklad
všetkého, čo bolo povedané v biblic-
kom Zjavení, bolo celkom a úplne nepo-
chopené už od prvého dňa svojej e-
xistencie. Tým sa všetky interpretácie
tohto zjavenia vyhlasujú za falošné a
zavádzajúce.“

„Pri prvom Ježišovom príchode sa za-
čala eliminácia negatívneho stavu v zó-
ne vymiestnenia na planéte nula (Zem). 
Stvoriteľ vzal pseudotvorcom jedno 
zo sfabrikovaných tiel (ľudské telo), aby
pomocou neho ako kľúčového nástroja 
mohol prichádzať ku všetkým tvorom 
a bytostiam uväzneným v negatívnom 
stave z ich vlastnej pozície, podrobil si
z ich pozície všetky zlá i lži a zmenil v se-
be všetko z ich pseudoživota na pravý 
pozitívny život.“ Budúcim pozemšťanom
i nám tým vydláždil cestu ku konverzii
do pozitívneho stavu.

Reklama a propagácia

Menovec Aštara Šerana, Vesmírny člo-
vek Aštar, informoval Iva Bendu, že Ves-
mírni ľudia sa už viac než päťdesiat ro-
kov snažia oslovovať politikov a chcú 
pomôcť: „Prvá ponuka vláde USA sa u-
skutočnila 16. októbra 1949 na leteckej 
základni dnes pomenovanej Edwards, a 
to prezidentovi Trumanovi. Bol som čle-
nom sprievodu a táto ponuka bola od-
mietnutá. Na návšteve v USA nás bolo 
celkom šesť lodí so šestnástimi členmi 
posádky. Ďalší návrh sa uskutočnil v bý-
valom ZSSR 13. novembra 1949 Jozefovi 
Stalinovi na letisku Vnukovo pri Moskve; 
boli tu tri lode s ôsmimi členmi posád-
ky. Aj tu boli Vesmírni ľudia odmietnutí.“ 
Neskôr v roku 1952 bola ponuka osobne 
zopakovaná prezidentovi Eisenhowero-
vi, ale ani vtedy Vesmírni ľudia nepocho-
dili. Od toho času sa o kontakt pokúšali 
nesčíselnekrát, bohužiaľ, márne. Česko-
-slovenskí kontaktéri takisto bezúspeš-
ne pozývali na stretnutie s vesmírnymi 
priateľmi bývalé hlavy štátov Václava 
Havla a Rudolfa Schustera.

Na druhom nádvorí Pražského hra-
du sa tak niekoľkokrát „kontaktovalo“
bez prezidenta. Pri jednej z týchto se-
áns asi 80 priateľov vesmírnych ľudí
bratsky spojilo svoje ruky a vytvorilo
kruh s priemerom približne tridsať met-
rov, potom v tichosti asi desať minút 
meditovalo. Autor tohto článku bol zve-
davý, či Vesmírnych ľudí tiež neuvidí, a 
tak si sadol priamo do ohniska meditá-
cie, do stredu vytýčeného kruhu. Jeho 
príliš hrubohmotné uvažovanie ho však 
bohužiaľ odsúdilo k slepote. Nevidel tak 
ani prilietnuvší lietajúci tanier vznášajú-
ci sa nad Hradčanmi, ani červený a mod-
rý lúč, ktorý priamo na neho vyšľahol 
z vesmírneho korába. Musel sa tak len 

Aštar Šeran – veliteľ mil. anjelov svetla
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uspokojiť so svedectvom nadšených vi-
zionárov.

Tak blízko, ako vtedy v Prahe, sa ta-
niere príliš často neobjavujú. Napriek 
tomu môžu ľudia, ktorí nie sú ovládaní 
silami temna, koráby za jasných nocí uvi-
dieť voľným okom. Lode vznášajúce sa
vo výške 30 až 100 kilometrov nad zem-
ským povrchom dokonca občas svietia 
dobrým ľuďom na cestu.

Súčasný český prezident V. Klaus je 
k Vesmírnym ľuďom o poznanie ústre-
tovejší ako jeho predchodca. So „svetel-
nými pracovníkmi“, teda kontaktérmi, sa 
stretol na jar 2005 v Českej Lípe. Spo-
ločnú fotografiu vytlačenú na propa-
gačnom letáku číslo 135 doplňuje text: 
„Pán prezident ČR Václav Klaus sa zo-
znamuje s Vesmírnymi ľuďmi – anjelmi
neba od septembra 1997, keď v Šum-
perku na tenise dostal od Iva A. Bendu 
výtlačok 1. dielu Rozhovorov s pouče-
ním od mojich priateľov z vesmíru. Čítal
tiež knihu Hovory s Bohom a dnes sa
zoznamuje na internete (www.vesmirni-
-lide.cz) so skutočnou situáciou ľudstva,
teda s negatívnym stavom ovládania
(90 % ľudstva ovládajú entity z Tem-
ných svetov). V 60. rokoch čítal Orwe-
lla a už vtedy si uvedomoval nebezpe-
čenstvo čipovej totality. Teraz ho vníma
z centra EÚ Bruselu a varuje pred to-
talitnou ústavou. Na rozdiel od pre-
došlého prezidenta ČR Václava Havla sa
neschováva pred ľuďmi, je čítajúci a ko-
munikatívny. Aj pre neho platí ponuka
na osobné stretnutie s Vesmírnymi ľuď-
mi niekde na letisku s ponukou pomoci 
v riešení súčasných problémov ľudstva, 
zvlášť ničenia planéty Zem hrubými vib-
ráciami – negatívnym myslením ľudí a 
teraz navyše čipovou totalitou“ (prepi-
sované bez väčšej textovej úpravy).

Predstavenie

V sobotu 15. januára t. r. zaplnilo sálu KD
Vltavská v pražských Holešoviciach asi
250 poslucháčov. Usporiadatelia v jas-
nožltých tričkách s potlačou www.ves-
mirni-lide.cz totiž nevyberajú vstupné.
Celý priestor bol vyzdobený portrétmi
Vesmírnych ľudí i kresťanských svätcov.
Návštevníci si mohli odniesť desiatky
necenzurovaných materiálov s veľmi
vysokým „percentom pravdivosti“, pod-
písať petíciu za zrušenie strašidiel a pe-
ňazí či proti čipovej totalite, alebo si kú-
piť Bendove knihy a „svetelné pexeso“.

Prednášajúci Ivo Aštar Benda srdeč-
ne privítal nielen všetkých viditeľných 
prítomných, ale i vesmírnych priateľov,
ktorí medzi návštevníkmi sedeli vo svo-
jich mentálnych telách. Prvá časť pred-
nášky trvala asi dve a pol hodiny. Po-
zostávala z monológu, v ktorom posol 
Vesmírnych ľudí dopodrobna vykreslil 
hlavné body vierouky. Už od začiatku 
prednášky bolo podľa občasného viac či
menej tlmeného smiechu jasné, že dob-
rá polovica poslucháčov nenavštívila
„one man show“ Iva Aštara za účelom
poučenia. Z kontaktérovho prednesu bo-
lo jasné, že ho nepokoj v sále znervóz-
ňuje. Keď ho poslucháč hlasným zvola-
ním upozornil, že prehliada už hodinu 
stojaceho hlásiaceho sa muža, nespô-
sobne odsekol, že priestor na otázky 
bude až v druhej polovici programu.

Po hodinovej prestávke sa atmosfé-
ra v sále priostrila. Najprv skupinka osôb
v bielych plášťoch s rozvinutou plach-
tou, majúcou navodiť dojem, že ide o
zvieraciu kazajku, pristúpila k pódiu a
zháňala sa po Františkovi Koudelkovi.
(Scéna evokovala komédiu Jáchyme, hoď
ho do stroje; František Koudelka, stvár-
nený hercom Ľuďkom Sobotom, je vo
filme diagnostikovaný ako blázon a po-
tom stále prenasledovaný dvojicou sa-
nitákov psychiatra Chocholouška.)

Ovzdušie v sále ešte väčšmi zhustlo, 
keď Benda dal vyviesť zo sály nepoho-
dlnú fotoreportérku. Potom dokonca
k pódiu prenikol poslucháč záškodník
(pravdepodobne jašterík) a zavalil Ben-
du prúdom peny z hasiaceho prístroja.
Prednáška bola predčasne ukončená.

Akcia

Podľa Bendu bola Nová Zem prijatá 21. 
decembra 2004 do Galaktickej konfe-
derácie planét. V tejto medzihviezdnej 
organizácii sa združujú Vesmírni ľudia. 
Konfederácia reprezentuje vyše 200 ti-
síc slnečných systémov s dvoma milión-
mi spolupracujúcich civilizácií Síl svetla. 
Poradným orgánom tejto organizácie
je Vysoká rada galaxie, ktorej sídlo Ben-
da lokalizoval v súhvezdí Vodnára.

Reprezentatívnou zónou Novej Ze-
me je sféra, ktorá leží približne 3 až 5
kilometrov nad povrchom našej plané-
ty. Kontaktéri ju dôverne nazývajú No-
vá spoločnosť, Domov alebo Zem Slnie-
čok. V piatej dimenzii pravého stvorenia 
tu vzniká svet založený na duchovných 

princípoch. Naše fyzické telá sú tu na 
Zemi pod kontrolou negatívnych entít. 
Pseudotvorcovia z vesmíru nám zapuz-
drili ducha a dušu do „protónových puz-
dier“. Našou úlohou je vymaniť sa z nich
a previbrovať do Domova.

Na Novej Zemi nás čaká len jeden 
rovníkový kontinent obmývaný sever-
ným a južným oceánom. Súš poskytuje 
krásnu harmonickú prírodu pripravenú
Stvoriteľom a Vesmírnymi ľuďmi. Oby-
vatelia si tu užívajú stabilizovanú teplo-
tu 25 °C. Aktuálne Benda tvrdí, že sa už 
blíži dvojfázová evakuácia, keď do no-
vého, príjemne klimatizovaného sveta
previbruje asi 2,25 % svetovej populá-
cie, teda asi 150 miliónov ľudí – 250 ti-
síc Čechov a 100 tisíc Slovákov. (Trošku 
tak skorigoval názor prednesený na se-
minári českej Spoločnosti pre štúdium 
siekt a nových náboženských smerov
v roku 1998, kde tvrdil, že Česi sú podľa 
Vesmírnych ľudí vnímavejší než iné ná-
rody.) Z tretej dimenzie zóny vymiest-
nenia (Zeme) do piatej dimenzie – Novej 
Zeme – už previbrovali tisíce ľudí, naprí-
klad mnohí z tých, ktorí zdanlivo zmizli 
po vlaňajšej tsunami v južnej Ázii a iné 
domnelé obete zemetrasení a vojen.

Previbrovať do vyššej dimenzie pla-
néty Zem môžu len ľudia láskyplní a ve-
riaci s otvorenou štvrtou – srdcovou 
čakrou. Niektorí ľudia previbrujú v noci
v spánku, iní za bdelého stavu. Pre dru-
hý prípad je vhodné vyhľadať dimenzio-
nálne tunely – prirodzené brány, ktoré 
sú nad mnohými kopcami (Říp, Hostýn, 
Sv. Kopeček u Olomouca a desiatky ďal-
ších). Umelo vytvorené brány na previb-
rovanie potom budujú samotní Vesmír-
ni ľudia napríklad pri väčších mestách.

Asi 1,2 % populácie planéty Zem e-
vakuujú Vesmírni ľudia do svojich ves-
mírnych materských lodí. Podľa iného
variantu previbruje celá planéta. Bude
to po troch až piatich dňoch tmy. Zo-
staneme bez elektrického prúdu, no ne-
treba si robiť žiadne zásoby, naše život-
né funkcie budú totiž spomalené.

K schopnosti previbrovať nám ok-
rem vyššie uvedených podmienok môže
napomôcť aj sledovanie pozitívnych fil-
mov. V zozname asi 30 odporučených
snímok figurujú napríklad večerníčky
O krtkovi, Včelie medvedíky alebo Včiel-
ka Maja, detské sci–fi Spadla z oblakov, 
komédia Srdečný pozdrav zo zemegule
a rozprávky Pyšná princezná, Bol raz je-
den kráľ a ďalšie. Výklad odporučeného
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filmu O šípkovej Ruženke znie: „V roz-
právke vidno spiace kráľovstvo v analó-
gii so zapuzdrením ducha a duše, keď
väčšina ľudí spí (podobne ako tu teraz 
asi 99,999 % ľudí). Čistou láskou – boz-
kom sa spiace kráľovstvo vráti k svojej 
pôvodnej prirodzenej modalite života.“
V báchorke O Vodníkovi je zase „presne 
vidieť zapuzdrenie ducha a duše v hrn-
čekoch pod vodou. Vodník predstavuje 
súvzťažnosť s negatívnym stavom a vo-
da so zónou vymiestnenia. Účel je vyslo-
bodenie z hrnčekov (puzdier) a návrat na
vzduch – Domov, do Pravého stvorenia“.

Réžia

Nová spoločnosť v Novej Zemi bude 
mať celkom nové zákony a usporiadanie. 
Benda hovorí o „premyslených ťahoch 
vo všetkých oblastiach“ a vo vízii, za kto-
rú by sa nemuseli hanbiť ani autori uto-
pických románov, načrtáva smelý obraz
nového raja: „Náš PROGRAM je veľmi
bohatý zo všetkých stránok, nuda tu ne-
bude, všetci budú veselí, mladí a krásni:
(…) Zmeniť od základu rodinu – obnove-
nie jej pravej funkcie v spoločnosti. (…) 
Poľnohospodárstvo – bez chémie – kva-
lita. (…) Odhalenie náležitého a hodnot-
ného sexuálneho života. (…) Vyhlásenie 
zákazu strašiť ľudí a vnucovať im lživé
a podvodné informácie (pozri médiá,
školy, úrady, nemocnice atď.). (…) Vytvo-
renie novej kvalitnej kultúry našej zeme 
– hudba, literatúra, maliarstvo, divadlo, 
tanec atď. (…) Bezpečnosť samých ob-
čanov sa automaticky zvýši stupňova-
ním pozitívnosti myslenia a konania, ako 
aj lepším životným štýlom. (…) Znížime 
mnohonásobne dane, aby sa dnešnému 
človeku násilne neodoberala štátnou 
správou polovica jeho práce a zavedie-
me jednotnú 10 % nenásobenú daň. (…) 
Zrušíme labyrint nezmyselných zákonov 
a nariadení a zákonnosť zredukujeme 
na niekoľko jednoduchých bodov, kto-
rým bude každý občan jasne rozumieť. 
(…) Ten, kto našu republiku zadlžil, sám 
splatí dlhy, a to tým, že vráti materiálne 
hodnoty, ktoré mu nepatria. (…) Nebudú 
tu teroristi, lebo im nedáme možnosť 
ani príčinu sa uplatniť. (…) Keď nastúpi 
nový prezident, tak bývalý odchádza-
júci by mal odovzdať úrad, ktorý zastá-
val, taký, v akom stave ho dostal (ak ho 
nevylepšil). Budeme prvým štátom na 
čele s prezidentkou i prezidentom, kto-
rí budú vyvážene spolupracovať a dopl-

ňovať sa na požiadavkách žien a mužov. 
Muž a žena majú rovnaké práva a po-
vinnosti. Obaja budú príkladom, budú 
zdraví, šťastní a veselí.“

Navyše Česi sa môžu tešiť na no-
vé slová hymny, ktoré Benda prebásnil
z „Kde domov můj“ na „Zde domov můj“. 
„My nastúpime s čistým štítom bez dl-
hov, o to sa už postaráme, a všetci bu-
deme pracovať na skrášľovaní a zdoko-
naľovaní našej českej vlasti. Budeme si
spievať „Čechy krásne, Čechy moje“. Ne-
dáme si ich nikomu zničiť,“ buráca Benda.

Kritika

Väčšine „nekontaktérov“ sa celá bendov-
ská koncepcia Vesmírnych ľudí pravde-
podobne bude zdať ako bláznovstvo a 
komédia. Musíme však uznať, že systém 
ich „viery“ je kompaktný. Ak prijmeme 
základnú dogmu, že Vesmírni ľudia sú
pre naše technológie neviditeľní, ťažko
sa hľadajú argumenty, ktoré by ich exis-
tenciu vyvrátili. Môžeme azda nájsť len
niekoľko vnútorných nezrovnalostí. Ben-
da sa napríklad rázne vyslovuje proti
politike a peniazom – tie na Novej Zemi
nebudú. Na inom mieste však hovorí o 
národnostných štátoch a ich preziden-
toch i o daniach, a to všetko v koncep-
te Novej utopicko–totalitnej spoločnos-
ti, kde budeme všetci šťastní.

Proti mýtu Vesmírnych ľudí sa mož-
no obrniť predovšetkým úsmevom. Nie-
ktorí proti nechcenej smiešnosti kontak-
térov bojujú čiernym humorom. V júni
2003 napadli internetové stránky Ves-
mírnych ľudí jašteríci v podobe hac-
kerov. Na titulnú stranu, z ktorej zvy-
čajne žiari tvár Aštara Šerana a mnoho 
gýčovitých vyobrazení, vpašovali počí-
tačoví piráti obrázky Myšpulína, Pindu a 
Bobíka – populárnych kreslených posta-
vičiek z detského časopisu Štvorlístok. 
Vedľa motívu, na ktorom kocúr Myšpulín 
drží obraz Aštara Šerana, figuroval text: 
„Wanted: Dead or Alive! Whole or Parts! 
(Hľadá sa: mŕtvy či živý! Celý či rozkús-
kovaný!). Text bol ukončený zlovestným 
podpisom „jestirci“.

Zamyslime sa nad neprehliadnuteľ-
ným fenoménom Vesmírnych ľudí po-
drobnejšie a položme si otázku: Kto je Ivo
Aštar Benda a ostatní kontaktéri? Ako
odpoveď sa ponúka niekoľko možností:
Benda a jemu podobní sú buď apoštolo-
via novej prevratnej Skutočnosti, alebo 
blázni, posadnutí, luhári či rojkovia.

(Benda dostal od Síl svetla trochu 
nadnesenú informáciu, že v českých kra-
jinách komunikuje s priateľmi z vesmíru 
asi 670 000 ľudí, podľa religionistov ide 
o niekoľko málo desiatok či stoviek vzá-
jomne takmer neorganizovaných ľudí.)

Na vyššie uvedenom seminári Spo-
ločnosti pre štúdium siekt a nových ná-
boženských smerov v roku 1998 bol Ivo 
Aštar požiadaný, či by sa práve teraz 
mohol spojiť s Vesmírnymi ľuďmi a pri-
niesť aktuálne spravodajstvo z orbitu. 
Benda bez rozpakov súhlasil, na chvíľu 
sa odmlčal a jeho tvár akoby skamene-
la, potom pomalším, rozvážnym hlasom 
začal tlmočiť slová samého veliteľa koz-
mickej lode Šáre, ktoré zneli asi takto: 
„Zdravím ťa, milý priateľ Ivo, tu je Aštar 
Šeran, som rád, že si sa so mnou skon-
taktoval. Zdravím i mojich milých pria-
teľov zo Spoločnosti, som rád, že o nás 
Vesmírnych ľudí máte záujem. Vesmírni 
ľudia majú radi všetkých ľudí aj vás a
chcú vám pomáhať. Prosím, majte v srd-
ci lásku a buďte dobrí. Hovoril k vám 
Aštar Šeran. Ďakujem svojmu priateľovi 
Ivovi, že mi umožnil tento kontakt.“

Ivo Benda v tej chvíli neklamal, bol 
subjektívne skalopevne presvedčený, že
nám práve odovzdal svätý pozdrav pria-
mo z vesmíru. Čo mu hovoria jeho du-
chovné uši a čo sa deje pred jeho zra-
kom, môžeme len hádať.

Zaujímavou nápoveďou môže byť 
práca švajčiarskeho psychológa Carla 
Gustava Junga (1875 – 1961). Ku koncu 
svojho života bol Jung konfrontovaný
s čoraz častejšími správami o pozorova-
ní UFO. V jednej zo svojich posledných 
kníh túto „záhadu“ analyzoval a naznačil 
možné riešenie problému. Vízia lietajú-
cich tanierov a ich posádok by mohla 
byť halucináciou (i hromadnou) pochá-
dzajúcou z kolektívneho nevedomia, te-
da z akejsi pamäte ľudstva, na ktorú sme 
všetci napojení a v ktorej sú zakotvené i
obrazy, známe nám z mýtov a rozprávok.

Jungovo vysvetlenie nemusí uspo-
kojiť každého, všetci však vieme, čo je 
to snívať s otvorenými očami. Senzitív-
ni kontaktéri sú tak ako mnoho ďalších 
ľudí znepokojení mravným úpadkom i e-
kologickými hrozbami a túžia po vyslo-
bodení a spáse, to všetko im ako boho-
via z nebies prinášajú Vesmírni ľudia. Ivo 
Aštar Benda a spol. sa zatúlali na planéte 
menom Fantázia a sú na nej šťastní.    

Foto: archív
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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New Age ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

Hudobná terapia – ako tvrdí Alice Baileyová, označovaná ako prorokyňa New Age 
– je súčasťou prípravy na Nový vek (New Age). Je to jeden z najvplyvnejších 

prostriedkov nových ideí tohto hnutia, veľmi mocne pôsobiaci na ľudí.

New AgeNew Age
Duchovná hudba 

Človek postmodernizmu je v reflexii
spisovateľa Roberta Musila „človekom
bez príslušnosti, vysoko obdarovaný in-
teligenciou a ďalšími prednosťami, len-
že nevie, čo s tým bohatstvom uro-
biť“; a keďže si nevie vybrať spôsob,
ako toto svoje bohatstvo využiť, zostá-
va človekom bez identity. „Homo novus“
– tvrdí Richard Rorty – „má ironickú o-
sobnosť“, ktorú charakterizujú nasledu-
júce vlastnosti:

1. udržuje odstup a pochybnosti
voči (...) svojim ideám vzťahujúcim sa
k realite aj preto, lebo si uvedomuje
jestvovanie iných jazykov a ideí, týka-
júcich sa sveta;

2. uvedomuje si, že jeho pochyb-
nosti nemôžu byť ani definitívne vyrie-
šené, ani potvrdené na základe argu-
mentov sformulovaných v jazyku, ktorý 
práve používa;

3. svoju situáciu podrobuje filozo-
fickej reflexii a netvrdí, že jeho vlastný 
jazyk je bližší realite alebo je potvrdený 
nejakou vonkajšou autoritou.

Človek postmodernizmu

Človek postmodernizmu je spojený so 
špecifickou kultúrou, v ktorej „všetky 
rozprávania, týkajúce sa sveta, všetky 
slová, ktoré sa v nich nachádzajú, sa 
stávajú rovnako pravdepodobnými ako 
nepravdepodobnými. To však vytvára� 
intelektuálnu atmosféru, ktorá nepod-
poruje jeden určitý obraz sveta, a to
z toho dôvodu, že iné pohľady na svet
sa pokladajú za rovnako dobré alebo
rovnako pravdepodobné. (…) V dôsledku 
toho človek ľahko podlieha pokušeniu 
hľadať stále nové slová a idey, hľadať
to, čo ešte nikto nevidel ani nepočul.
Ide (…) tu o svojskú zvrátenosť našich 
čias, ktorej najviditeľnejšou manifestá-
ciou je práve ustavičná honba za tým, 
čo je nové.

Cenou, ktorá sa platí za tento zhon, 
je povrchnosť v chápaní sveta a sa-
mých seba. Každý deň totiž prináša 
zrodenie novej paradigmy myslenia a 
hodnotenia a táto paradigma úplne od-

sunie nabok to, čo sa ešte včera zda-
lo byť jasné a isté. Takto sa naša kultú-
ra začína meniť na rad rýchlo po sebe
plynúcich a nijako spolu nesúvisiacich
paradigiem myslenia a hodnotenia“
(Sierotowicz, T.: Człowiek postmoder-
nizmu. Przegłąd Powszechny 3/1966,
s. 284 – 291).

Esej Dawida Boswortha Echo a Nar-
cis – desivá logika postmodernistického 
myslenia hovorí o tom, že symptómy 
postmodernizmu v rôznych oblastiach 
umenia príznačne ilustruje mýtus o nym-
fe Echo potrestanej tým, že stratila
svoj vlastný hlas a mohla opakovať iba
zvuky, ktoré počula; a mýtus o Narci-
sovi zaľúbenom do svojej tváre. Takže
v oblasti hudby New Age „stratil hlas“,
opakujúc zvuky z uplynulých období.

New Age sugeruje nový prístup
k hudbe, hľadajúc v nej predovšetkým 
meditačnú, psychoterapeutickú a rela-
xačnú hodnotu. Tá sa označuje ako hud-
ba „dotvárajúca ľudské prostredie“, kto-
rá vplýva na zlepšenie nálady, uľahčuje 
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človeku dosiahnuť vnútornú harmóniu
a včleniť sa do rytmu sveta prírody.
V praxi sa vyznačuje tendenciou k zjav-
nému a vedomému miešaniu štýlov a 
hudobných žánrov. Založená je na re-
mixovaní už nahraných piesní z rôzneho 
obdobia, na uvádzaní a vychutnávaní 
rozmanitých zvukov a nástrojov, kto-
ré tvoria „nové nadkultúrne kvality“. 
Odvoláva sa na koláž, imitáciu a citáciu, 
je charakteristická selektívnym zosku-
pením a odmietaním rozdielov medzi 
vážnou a populárnou hudbou.

Podľa Alice Baileyovej, označovanej
za prorokyňu New Age, je hudobná te-
rapia prípravou na Nový vek. Je to je-
den z najvplyvnejších prostriedkov no-
vých ideí tohto hnutia, veľmi mocne 
pôsobiaci na ľudí.

Avantgardná hudba 50. rokov mi-
nulého storočia priniesla svoje ovocie
v mnohorakosti nových prúdov a sme-
rov, ako punktualizmus, hudba konkrét-
na, elektronická, aleatorizmus, sonoriz-
mus, hudba grafická, priestorová a pod. 
Hlavným technicko-estetickým determi-
nantom všetkého hudobného účinkova-
nia bolo tzv. seriálové myslenie. Vzniklo
z dodekafónie a bolo založené na rozlo-
žení prvkov daného diela (výška zvuku,
jeho dĺžka, hlas, register, farba, artiku-
lácia, smer a pod.) na drobné čiastočky,
ktoré uložené do majstrovských radov
(čiže sérií) vytvárajú hudobný prejav
s rafinovanou racionálnou vnútornou
štruktúrou, ktorú si pri počúvaní neuve-
domujeme. V tomto mori zvukov sa ob-
javila aj hudba New Age.

Hudba New Age

Jej počiatky siahajú do sedemdesiatych
rokov 20. storočia, keď sa zrodila tzv. 
ecological saint music, ktorej lídrom bo-
la kanadská skupina Oregon. Do prúdu
hudby hlásajúcej chválu symbiózy s prí-
rodou, opisujúcej premeny v prírode,
treba zaradiť i nórskeho džezového hu-
dobníka poľského pôvodu Jana Garbare-
ka, jeho kolegu z Nórska Terje Rypdala,
Fína Edwarda Vesalu a tiež Nana Ves-
concelosa, Dona Cherryho, Zakira Hoss-
jana, Stevea Tibbetsa, Ralpha Turnera, 
Kennyho Wheelea a Paula Mc Candlessa.

Ďalším lídrom hudby New Age, spá-
jajúcim hru s meditáciou a psychotera-
piou, bol americký sociológ a džezman
Steven Halpern. Vytvoril nový druh hud-
by zbavenej melodickej, harmonickej a 

rytmickej organizácie. Mala pôsobiť na 
poslucháča nezávisle od jeho hudob-
ného vkusu a emocionálneho zaujatia. 
Princípom tohto efektu mala byť rezo-
nancia, ktorú v tele vyvolávajú zvuky 
určitej frekvencie. Ním navrhovaný „ta-
nec nervovej sústavy“ bol spojený s kun-
dalini jogou. Spolu so svojím spolupra-
covníkom, jezuitom Louisom Savarym, 
vypracoval systém liečenia založený na 
tom, že priradil postupné tóny oktávy 
základným čakrám ľudského tela.

Z početných modifikácií hudby New 
Age môžeme vymenovať niekoľko hu-
dobných prúdov – definovaných svojím
cieľom a spôsobom tvorby skladieb –, 
ktoré teraz stručne opíšeme.

Hypnotická hudba

Cieľom hypnotickej hudby je voviesť
poslucháča do stavu vnútornej rovno-
váhy, vzbudzovať vitalitu a vyvolávať
tanečnú extázu. Príkladom takejto kom-
pozície môže byť dielo svámiho Čajtan-
ju (George Deuter), ktorý svoj hudobný
debut, platňu Aum, postavil na kontras-
toch dlhších častí skladby spojením zvu-
ku indických akustických nástrojov, syn-
tetizátorov a šumu mora.

Hudobníci komponujúci diela tohto
typu musia vystúpiť zo seba a dosiah-
nuť vyšší stupeň duchovného porozu-
menia. Avšak psychologické výskumy
ukázali, že výsledkom počúvania takejto
hudby môže byť: synchronizácia moz-
gových hemisfér, opätovné vnímanie
podnetov, zníženie spotreby kyslíka, ha-
lucinácie, zosilnenie zrakovo-sluchovej
percepcie, zvýšená empatia a potreba
sebarealizácie, nárast nezávislosti od
vplyvu fyzikálnych zákonov, spájanie
zvukov prírody so zvukmi nástrojov.

Mimoriadnej popularite sa teší Earth 
Mass (Omša Zeme), známa aj ako Missa 
Gaia Paula Wintera, ktorá sa od roku 
1981 každoročne koná v Episkopálnej
katedrále Svätého Jána v New Yorku. 
Súbor pod vedením skladateľa, zbor a 
katedrálne organy v nej dopĺňajú domo-
rodé rytmy Afriky, Južnej Ameriky, vytie 
vlkov, spev vtákov i plač mladých tuleňov.

Anne Lockwoodová, umelkyňa z No-
vého Zélandu, začala roku 1966 nahrávať 
sériu zvukov potokov a riek tečúcich vo 
Walese a v Škótsku. Jej kompozícia bola 
spojená s myšlienkou, že zvuk ako for-
ma energie pôsobí rozmanitým spôso-
bom na telo. Jedna z jej multimediálnych 

inštalácií, Play the Ganges Backwards 
One More, vystavená v Modern Art 
Galerii vo Viedni, bola naaranžovaná
v dvoch miestnostiach: v jednej – vy-
plnenej zvukmi vodopádu, a v druhej 
– zvukmi jemne žblnkajúcej vody, ktoré 
boli sprevádzané diapozitívmi s obráz-
kami rieky. Inštalácia Sound Map of the 
Hudson River sa skladala z dvojhodino-
vej nahrávky zvukov rieky Hudson, kto-
ré boli nahrané na 26 miestach medzi jej 
prameňom a ústím v rôznych častiach 
roka. Všetko bolo skoordinované s ma-
pou znázorňujúcou miesto nahrania vo 
vizuálnej podobe a podrobne opisujúcou 
každý moment nahrávky.

Worldtune je takmer dvojmetrová
socha – obelisk umiestnený na štyroch
miestach sveta (v centre mesta Saarijrvi 
vo Fínsku, v okolí obchodného centra
v Lisabone, na vrchole hory Hoher Kas-
ten v Appenzell vo Švajčiarsku a v parku
v nemeckom meste Tellow), kde možno
počuť zvuky z celého sveta. Šesťdesiat-
sekundové nahrávky, ktoré urobili ľudia
na celom svete, pozvaní do tohto pro-
jektu, sa posielajú internetom do jeho
serverov ako ukážky, ktoré sa opako-
vane reprodukujú. Poslucháči počujú 
zvuky vychádzajúce z reproduktorov,
umiestnených v obeliskoch v podobe
náhodne vybraných sekvencií. Počúva-
júc Worldtune cez internet si človek
sám volí výber zvukov a môže doň po-
slať i vlastné ponuky. Banky zvukových
skúšok sa nachádzajú v Hongkongu,
Pekingu, Helsinkách, St. Gallene, Moerse
vo Francúzsku, v Berlíne, Lisabone, San
Franciscu, Brocktone a v Springfielde
v USA, odkiaľ sa prostredníctvom in-
ternetu vysielajú do celého sveta.

Hudba mystických miest

Hudba mystických miest je často spo-
jená s folklórom. Paul Horn, americký 
džezový saxofonista a flautista, pod 
vplyvom návštevy v ášrame Mahariši-
ho Maheša Jogiho začal nahrávať svoje 
skladby na miestach s „mystickou akus-
tikou“, okrem iného v moslimskom Tadž
Mahale v Agre (India), Kráľovskej kom-
nate pyramídy v Gíze či Nebeskej sväty-
ni v Pekingu. Jedným z jeho nápadov
bol koncert v Britskej Kolumbii, na kto-
rom v úlohe poslucháčov boli norky.

„Hudba sveta“ sa vysvetľuje „mystic-
kosťou kultúr“ – ide o nahrávky folkló-
ru z rozličných kontinentov. Môžeme tu 
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nájsť diela tradičnej hudobnej kultúry 
(napr. gregoriánsky chorál), ako aj mod-
litbovú hudbu rôznych náboženstiev.

Minimalizmus

Minimalizmus, trend, ktorý vznikol v po-
lovici šesťdesiatych rokov 20. storočia. 
Reprezentujú ho napríklad Steve Reich, 
La Monte Young alebo Philip Glass, tvo-
riaci najmä pod vplyvom hudby Výcho-
du. Ich kompozície sú založené na mno-
honásobnom opakovaní – „dokola“ – tej
istej sekvencie zvukov a veľmi poma-
lom pretváraní východiskového mate-
riálu. Niektoré skladby (napr. Reichova 
Come Out), sú zamerané na vovede-
nie poslucháčov – bez účasti ich vôle 
– do stavu mystického tranzu. Iná 
skladba tohto druhu, A Rainbow in the 
Curved Air (1970) od Terryho Rileya, je 
monolit nepodliehajúci takmer žiadnym
zmenám po celý, maximálny čas trvania.
Je založená iba na jednej akordicko-šká-
lovej tóninovej štruktúre. Chýba jej me-
lódia a jednotvárny rytmicko-metrický
pulz pôsobí upokojujúco a hypnoticky.

Symfonický rock

Symfonický rock je hudba založená na
zvuku syntetizátorov, je ilustračná vo 
svojom výraze a zameraná skôr na vy-
volanie vytrženia, než podporujúca me-
ditáciu. Najväčší ohlas si získali: západo-
nemecká skupina Tangerine Dream, Brit
Brian Eno (bývalý člen súboru Roxy Mu-
sic), Klaus Schulze (vystupoval o. i. spolu 
s Timothym Learym), Kitaro (akustický
gitarista z Japonska) a skupina Vangelis.

Hudba mediálna, channelingová, 
špiritistická

Prvým médiom v hudobnej komunikácii 
medzi záhrobným svetom a ľudstvom 
mal byť triapolročný Pepito Arriola –
zázračné dieťa komponujúce valčíky, po-
chody a menuety a hrajúce spamäti zlo-
žité hudobné skladby. Jeho „tajomstvo“ 
sa odhalilo po jedenástich rokoch, keď 
bol podrobený tranzovým seansám au-
tomatického písania.

Prostredníctvom channelingu (ka-
nálovanie – špecifický kontakt so zo-
mrelými) suploval vlastný hudobný ta-
lent cudzím medzi inými aj francúzsky 
literát George Aubert, ktorý tvrdil, že
jeho hra je kontrolovaná z astrálneho

priestoru Berliozom, Mozartom, Rossi-
nim, Beethovenom, Lisztom, Chopinom 
a Meyerbeerom. V súčasnosti najzná-
mejšou autorkou tejto „vodiacej“ hud-
by je Rosemary Brownová, ktorá na
klavíri imituje štýl veľkých skladateľov 
(„sťahuje“ aj maliarstvo, poéziu, drámu
a matematické rovnice). Známa „vod-
nárska“ fonografická spoločnosť Narada
Records v sérii Sona Gaia vydáva výluč-
ne hudbu pochádzajúcu z takýchto me-
diálnych odkazov.

Kozmická hudba

Kozmická hudba vznikla z odkazu koz-
mickej inšpirácie, hoci je často spojená
s „astrálnou cestou“ po požití halucino-
génnych prostriedkov. Jon Anderson, vo-
kalista a autor textov súboru Yes (bral 

LSD), miešal hinduizmus s vierou v ufó-
nov ako poslov odovzdávajúcich tajom-
nú vedu (napr. album Tales from Topo-
graphic Oceans). Jimi Hendrix sa krátko 
pred smrťou začal radiť s astrológmi a 
študoval okultistickú literatúru. Takto 
zozbierané informácie ho spolu s narko-
tikami priviedli k záveru, že sa narodil
v kozmickom priestore a bol vyslaný na 
Zem s posolstvom spásy. Hudba, ktorú 
vytvoril, mala plniť túto misiu: vytvoriť 
harmóniu medzi ľuďmi a kozmickými sila-
mi. Veril, že ho navštevujú poprední du-
chovia a že jeho astrálne telo cestuje
v kozmickom priestore. Chcel, aby jeho
hudba otvárala ľuďom oči pre „kozmické
sily“. Nazýval to „ráznou hudbou ducha“
alebo „elektrickou chrámovou hudbou“.
Zamýšľal sa nad vysielaním zvukov gita-
ry na veľké vzdialenosti, aby premenil 

všetkých, ktorí sa nachádzajú v dosa-
hu. Korunovaním jeho experimentov bol 
koncert Rainbow Bridge v otvorenom 
amfiteátri na havajskom ostrove Maui. 
Obecenstvo bolo pousádzané podľa zna-
kov zverokruhu, v ktorom sa kto narodil. 
Hendrix mal na sebe košelu indiánskeho 
čarodejníka, pred koncertom meditoval
vo svätyni indiánskeho kmeňa Hopi a
radil sa s veštkyňou. Týmto koncertom
chcel vytvoriť most medzi srdciami po-
slucháčov a „duchovnými centrami pla-
netárneho bytia“. V rámci prípravy na 
koncert zúčastnení vyslovovali posvät-
nú slabiku óm. Po koncerte účastníci vo-
lali do miestneho rozhlasu a tvrdili, že
zo skál bolo počuť zvuky a videli neiden-
tifikovateľné lietajúce objekty (UFO).

Hudobné meditácie zdôrazňujúce
duchovný charakter hudby sa najčastej-

šie sústreďovali na využitie zvukov pri 
vytváraní konštrukcie, ktorá s nábo-
ženským mysticizmom nemala veľa
spoločného. Chápanie základných ná-
boženských pojmov bolo cielene defor-
mované, aby sa hudobná ponuka mohla 
obohatiť o prísľub, že privedie posluchá-
ča k nepoznaným vnútorným zážitkom.
Experimenty a zážitky s hudobnou me-
ditáciou jej umožnili nájsť ľahko klienta,
hoci aj v rozličných sektárskych sku-
pinách, najmä terapeutického a medi-
tačného charakteru. V skutočnosti to 
bola hudba, ktorá ukazovala, aké veľké 
možnosti psychologického pôsobenia sú
v nej zakódované, a teda i ako ľahko ju 
možno využiť pri súčasných manipulá-
ciách rôzneho typu.       

Ilustračné foto: B. RAKOVSKÝ, archív
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
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ALEXANDER DVORKIN

V 

predchádzajúcom čísle sme in-
formovali o skupine združujúcej 

sekty, ktorých hlavným cieľom je
uzdravovanie. Opísali sme činnosť 
pseudoliečiteľov, ako sú napríklad 
Nadežda Antonenková, Boris Zolo-
tov či skupina Mirzakarima Norbe-
kova. Ako príklad siekt, pre ktoré 
prísľub zdravia je dôležitou súčas-
ťou ich prezentácie, sme predstavili 
skupinu Porfyra Ivanova. Hovorili 
sme i o pomerne známej ekosekte
– Cirkvi Posledného zákona mesiáša
Sergeja Toropa, alias Vissariona. Te-
raz si predstavíme ďalšie skupiny 
tzv. liečiteľských siekt.

Zázračný olej z Jeruzalema

Prísľub zdravia je veľmi dôležitým prv-
kom pri získavaní nových členov do neo-
turíčnych (neopentakostálnych) siekt.
Mnoho ľudí prichádza do Ruska cez 
Švédsko prostredníctvom sekty Slovo
života Ulfa Ekmana. Časť prichádza pria-
mo z USA (misia Benneho Hiuna, Kenne-
tha Copelanda, Kennetha Hagina atď.).

Teológia prosperity, ktorú neotu-
ríčni kresťania vyznávajú, hlása, že kaž-
dý kresťan musí byť zdravý a tešiaci sa
z úspechu. Ak to tak nie je, znamená 
to, že má vážne problémy. Sľubovanie 
veľkých zázrakov a trvalého uzdrave-
nia sa objavuje na každom neoturíč-
nom plagáte. Láka ľudí na stretnutia
tejto sekty.

Zaujímavý je fakt, že za posledných 
niekoľko rokov ruskí neoturíčnici svoje 
plagáty navrhujú tak, aby vyzerali ako 
tie, ktoré pochádzajú z pravoslávnej 
cirkvi. Keď ľudia vidia, že uzdravenie 
im sľubuje kňaz divotvorca z Katedrály 
Ducha Svätého, ktorý ich potrie olejom 
z Jeruzalema, nemyslia si, že by v tom 
mohla byť zapletená sekta. Skôr sa na-
zdávajú, že ide o nejaké hnutie patriace 
k cirkvi, ktorá sa v ruskej spoločnosti 
teší veľmi veľkej dôvere. Takýmto spô-
sobom, mysliac si, že je to bezpečné,
prichádzajú na stretnutie sekty a často 
sa stáva, že ju už viac neopustia.

Syndróm „studeného moriaka“
a „nahého vládcu“

Dalo by sa veľa písať na tému vysoko 
rozvinutej techniky preberania kontroly 
nad myslením tých, ktorí sú zhromaž-
dení v sektách. Používa sa napríklad 
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tzv. eriksonská hypnóza – všetci učitelia 
sú v nej dopredu vyškolení. Spomenutý 
typ hypnózy vedie k masovej hystérii
a stavu podobnému tranzu. V stave 
tranzu ľudský mozog produkuje obrov-
ské dávky endorfínu a adrenalínu, kto-
ré spôsobujú, že ľudia prežívajú veľ-
mi silný pocit eufórie, podobný pocitom 
narkomanov.

V krátkom čase sa ľudia stávajú zá-
vislí od endorfínu a neustále túžia pre-
žívať eufóriu. Avšak ľudský mozog ne-
môže pracovať v takom extrémnom 
tempe, takže po období pôsobenia en-
dorfínu nastáva obdobie abstinenčného 
syndrómu (naši narkomani to nazývajú 
„studený moriak“). Práve tento syndróm 
spôsobuje, že ľudia túžia prežívať a po-
ciťovať čoraz silnejšiu extázu a eufóriu. 
Takýto stav zapríčiní, že veria, že sľuby, 
ktoré dostali, sú splnené.

Neoturíčnici majú ešte jednu charak-
teristickú vlastnosť. Nazývam ju „syn-
dróm nahého vládcu“. Čo to znamená? 
Podľa nich má každý človek veľkú moc. 
Ak si opakuješ, že nebudeš vyliečený, 
zostaneš chorý – tak ako hovoríš. To, 
čo treba urobiť, je tvrdiť, že žiadané 
uzdravenie nastalo a treba zaň ďakovať 
Bohu. Ak to hovoríš plný viery (a naozaj 
veríš tomu, čo hovoríš), tvoje slová sa 
stanú skutočnosťou. Teda čím horšie sa 
neoturíčnik cíti, tým viac presvedčenia 
musí vkladať do svojej viery v uzdrave-
nie. Všetky slová ľudí, ktorí ho obklopujú 
(tiež hovoria o zázračnom uzdravení), ho 
utvrdzujú vo viere podobne, ako jeho
slová zase posilňujú vieru týchto ľudí.

Treba vziať do úvahy skutočnosť, že 
psychosomatické uzdravenia sa naozaj 
stávajú – ba až jedna tretina všetkých 
chorôb môže byť vyliečená práve ta-
kýmto spôsobom. Zostávajú však ešte 
dve tretiny. A tie sa nezriedka končia 
tragicky.

Spomínam si na príbeh lekára, kto-
rý skúmal neoturíčne uzdravenia. Jeden
z neoturíčnikov tvrdil, že jeho žena bola 
vyliečená z nádoru. Doktor, prirodzene,
poprosil o stretnutie so ženou, aby pre-
veril výsledky tohto uzdravenia. Žiaľ, 
ukázalo sa, že je to nemožné, lebo žena 
zomrela niekoľko mesiacov po tom, ako 
bola údajne vyliečená.

Práve toto je pre neoturíčne hnutie
veľmi charakteristické. Stretol som veľa 
svedkov spomedzi odborníkov. Tvrdili, že 
nepoznajú ani jeden prípad uzdravenia, 
kde by bola vyliečená akákoľvek nepsy-

chosomatická choroba, ktorú by vyliečili 
neoturíčni učitelia či divotvorcovia.

Sekty a narkotiká

Existuje ešte jedna oblasť, v ktorej sa 
rôznym sektám výborne darí pôsobiť 
– drogy a problém liečenia narkomanov.
Je to sféra, ktorú sekty využívajú na
vytváranie svojho pozitívneho verejné-
ho imidžu a zároveň na získavanie no-
vých adeptov. Treba však dodať, že sek-
ty si veľmi často nechávajú za svoje 
služby dobre zaplatiť a taktiež svojich 
„rekonvalescentov“ využívajú ako pra-
covnú silu. Sľubujú vyše 90-percentnú 
účinnosť. Je prirodzené, že zúfalí rodi-
čia podľahnú týmto zvodom a predajú 
všetko, čo majú, aby zaplatili za liečenie 
svojho dieťaťa. Ako vidíme, tragédie, 
ktoré sa týkajú našej spoločnosti, sa 
môžu ukázať ako veľmi výnosné. Sekty
taktiež vstupujú do škôl pod zámien-
kou besedy o drogách, ale akcia sa
často končí náborom medzi žiakmi.

Najčastejšie sa problematika drog 
objavuje v činnosti neoturíčnikov, mu-
nistov a scientológov (por. ich vše-
obecne známy Narconon). Mnohé sekty
fungujú pod pláštikom centier špecia-
lizovaných na liečenie narkomanov.

Ako príklad možno spomenúť sektu 
3HO (Healthy – Happy – Holly, tzn. Zdravý 
– Šťastný – Svätý), ktorá má svoje sídlo 
v Moskve, v rehabilitačnom stredisku 
pre drogové závislosti Kundala. Sekta 
predstavuje svoje služby veľmi bezpro-
stredne. Najčastejšie na plagátoch vid-
no formulácie typu: „Prečo máš brať
narkotiká, ktoré škodia tvojmu zdraviu? 
My ťa naučíme, ako žiť šťastne 24 hodín
denne. Na našich stretnutiach zažiješ
lepšie vzrušenie, než by ti mohli dať aké-
koľvek drogy. Po našej seanse sa už viac
k svojmu zlozvyku nevrátiš!“

Uvedené slová ľudí veľmi oslovujú.
Žiaľ, udávaný počet osôb, ktorý sa po
seansách v týchto sektách nevracia
k svojej závislosti, je nepravdivý (vyše 
90 %). A aj tých niekoľko prípadov, keď
sa niekto vďaka sekte vylieči, je iba is-
tou ilúziou – ide jedine a výlučne o
prechod z jednej závislosti do druhej.
Seansy spôsobujú závislosť od endorfí-
nu v takej istej miere, ako kokaín alebo
crack (druh kokaínu). Rozdiel spočíva
najmä v tom, že závislý nedáva penia-
ze na drogy, ale na sektu. No výsledok 
je ten istý – úplne zruinovaný život.

Scientológovia využívajú každú prí-
ležitosť, aby predstavovali svoje liečiteľ-
ské služby. S ponukou ich pomoci sa
možno stretnúť po každej katastrofe
či nejakej tragédii, a to už o krátku
chvíľu po tom, ako k nej došlo. Pokú-
šajú sa dostať k obetiam a ich príbuz-
ným, aby ich pod zámienkou udeľova-
nia psychologickej a lekárskej pomoci
vtiahli do svojich radov. Okrem toho 
správy o údajnom „zázračnom uzdra-
vení“, ktoré scientológovia ponúkajú, sa
objavujú v časopisoch sekty, čo má tiež 
svoj podiel na získavaní nových členov.

Čierna mágia

Scientológia je spomedzi siekt, ktoré
sa zaoberajú tzv. sférou myslenia,
snáď najlepšie rozvinutá a žne najväč-
šie úspechy. Treba však pripomenúť, že
väčšina siekt je spolu úzko prepojená.
Werner Erhart z EST (v súčasnosti In-
ternational Landmark Forum) prešiel
viacerými scientologickými kurzami.
Zakladatelia Lifespring (Život jari) a ich
odnož, skupina Avatar, boli preškolení
v EST, podobne napokon ako i Bill Rid-
ler, zakladateľ sekty World Centers of
Relationships (Svetové centrum medzi-
ľudských vzťahov). Nicholas Kozlov, za-
kladateľ najrozšírenejšej ruskej sekty
Synton, prešiel oboma sektami: Scien-
tologickou cirkvou aj Lifespringom.

Jedným z javov, o ktorých sme tu
ešte nehovorili, je zvyšovanie počtu
liečiteľov a lekárov pestujúcich čiernu
mágiu. Je ich dosť tak v Rusku, ako aj
vo všetkých krajinách bývalého ZSSR.
Pôsobia legálne a bez akejkoľvek in-
tervencie zo strany vlád. Ich inzeráty
možno nájsť takmer všade – v novi-
nách, časopisoch, na pouličných plagá-
toch, v rozhlase aj v televízii.

Často sa stáva, že v televízii mô-
žeme vidieť pseudovedecký program
o „ľuďoch prírody“ (je v ňom predstave-
ný napr. človek uzdravujúci sa z cho-
rôb, ktorému lekári už nedávali žiad-
nu nádej), alebo si možno v novinách
prečítať príslušný článok, napríklad o
nejakej žene, ktorá sama lieči ľudí.
Pamätám si dokonca jednu talkshow
(osobne som sa na nej aj zúčastnil),
kde pozvaná žena rozprávala o tom,
ako bola znásilnená „extrasenzorom“,
ktorý koniec koncov sedel aj v štúdiu.
Pre nedostatok svedkov to však ne-
mohla dokázať.
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Anatolij Kašpirovskij a milióny 
televíznych divákov v tranze !

Existuje mnoho liečiteľov, ktorí cestu-
jú po krajinách bývalého Sovietskeho 
zväzu a sľubujú zázračné uzdravenie. 
Najznámejším je Anatolij Kašpirovskij a
Alan Chumak. Na začiatku 90. rokov sa
objavovali v televízii každý týždeň. Kaš-
pirovskij „uvádzal“ milióny televíznych 
divákov do tranzu, pričom tvrdil, že ich 
takto uzdraví. Samozrejme, ak chceli byť 
úplne vyliečení, museli sa stretnúť s ním 
osobne, zaplatiť za návštevu a kúpiť si 
jeho fotografie, knižky atď. Chumak za-
sa používal svoju energiu, aby „nabíjal“ 
vodu, masti či olejčeky, ktoré sa tak stá-
vali liekom na všetky choroby. Aj on sa 
objavoval v televízii, ale ak niekto potre-
boval vodu silnejšie „nabitú“ jeho ener-
giou, musel ju kúpiť priamo od neho. 
Obaja liečitelia naďalej vykonávajú svo-
ju činnosť a stále majú obrovský počet 
stúpencov v provinciách Ruska, Ukraji-
ny, Bieloruska atď.

V roku 1996 bola práca nášho Cent-
ra poctená, keď Dr. Tsaregorodsev –
vtedajší minister zdravotníctva – pod-
písal dve nariadenia. Jedno zakazovalo 
prítomnosť akýchkoľvek „zázračných lie-
čiteľov“ v zdravotníctve, druhé zakazo-
valo vo verejnom zdravotníctve použí-
vať činnosti spojené so scientológiou 
alebo ich dianetikou. Pochopiteľne, ví-
ťazstvo sa ukázalo len ako dočasné. Po 

prvé, tieto dekréty nedokázali v plnom 
rozsahu sektám zabrániť, aby vykoná-
vali liečiteľskú činnosť v štátnom zdra-
votníctve; po druhé, sekty pôsobia vo 
vlastných objektoch a práve tam sa ľu-
dia schádzajú; no a po tretie, nie sú to 
právne úkony, čo znamená, že môžu byť 
zrušené práve tak rýchlo, ako boli pod-
písané.

Lekár liečiteľ

Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je 
to, že mnoho lekárov verejného zdra-
votníctva je vtiahnutých do viacúrov-
ňového marketingu a pracujú ako dis-
tribútori podozrivých liekov rôzneho
druhu. Títo lekári naliehajú, aby ich pa-
cienti siahali po týchto svojráznostiach,
z ktorých každá má garantovať zázrač-
né uzdravenie. Prirodzene, je to zjav-
né porušenie lekárskej etiky. Jediným 
ospravedlnením môže byť skutočnosť, 
že väčšinu lekárov k tomu dohnala bie-
da, v ktorej žijú, ako aj nedostatok lie-
čebných prostriedkov v strediskách,
v ktorých liečia. Niekedy môžeme nara-
ziť na lekára, ktorý sám koná ako regrút 
alebo dokonca liečiteľ.

Keď si to všetko uvedomíme, vzniká 
ďalší problém, o ktorom sa diskutuje aj 
medzi pravoslávnymi veriacimi: Čo všet-
ko treba urobiť, aby sa človek dokázal 
postaviť proti zákazu prijímať transfú-
ziu v doktríne Svedkov Jehovových? Ne-
obráti sa raz takéto tolerantné zákono-

darstvo proti nám? – pýtajú sa. Pripusť-
me, že o niekoľko rokov budem počuť
od môjho lekára: Žiaľ, ja vám nemôžem
pomôcť, ale naša klinika práve zamest-
nala vynikajúceho odborníka, vyznávača
starodávnej šamanskej tradície, a prá-
ve on môže pomocou svojich metód
urobiť zázrak. Nech sa páči, vyberte sa
do miestnosti číslo 66 na 6. poschodí a
tam ho nájdete. Prirodzene, vzhľadom
na moje náboženské presvedčenie by
som ponuku odmietol. Ale mohlo by sa
to odraziť na Pravoslávnej cirkvi, alebo
inej, ktorej členovia by sa zachovali tak
isto? Samozrejme, takáto situácia je
čisto hypotetická. Avšak máme dôvod
zamýšľať sa nad tým, že k nej v budúc-
nosti môže skutočne dôjsť.

Spomenul som tu iba niekoľko kul-
tov, ktoré používajú názov „liečitelia“, aby
pritiahli k sebe nových ľudí. Naše Cen-
trum však zdokumentovalo existenciu
vyše sto takých siekt, a aj to je iba vr-
chol ľadovca. V krajinách bývalého ZSSR 
sú ich tisíce. Robíme, čo je v našich si-
lách, aby sme o nich rozširovali pravdu. 
Ale aj keď spolupracujeme s niektorými 
lekármi, vládnymi úradníkmi či zodpo-
vednými novinármi, zisťujeme, že je to
stále málo. Na mieste každej sekty, kto-
rej skutočnú identitu verejnosti odha-
líme, sa ihneď objaví viacero nových.

Pred pár mesiacmi môj priateľ strávil 
niekoľko dní v onkologickej nemocnici. 
Keď som ho prišiel navštíviť, videl som, 
že plot oddeľujúci nemocnicu je pokry-
tý rôznymi oznamami sľubujúcimi zá-
zračné uzdravenie z rakoviny. Niektoré 
hlásali, že liečia pôsobením Ducha Svä-
tého, iné, že zase pomocou skrytých síl
prírody, a ešte ďalšie hovorili o revo-
lučných vedeckých objavoch. Všetky ga-
rantovali 100 % účinnosť! Možno si pred-
staviť obrovský počet ľudí s nádormi,
či tých, ktorých príbuzní zápasia s ra-
kovinou, ako sa prihlasujú do týchto 
siekt. Preto dokiaľ budú mať ľudia uve-
dené problémy, sekty budú pôsobiť a 
rozvíjať svoju činnosť.

Nedokážem tu predostrieť riešenie 
problému, ktorý som sa podujal opísať.
Jedno je však isté. Pokým lekárska sta-
rostlivosť v bývalých republikách ZSSR 
bude najzanedbanejšou sférou štátne-
ho rozpočtu, dovtedy bude živnou pô-
dou pre sekty, ktoré budú naďalej profi-
tovať na ľudskom nešťastí a tragédii.    

Ilustračné foto: M. PIÓROVÁ
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
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Návrat
do života

Osobná skúsenosť so sektou je u kaž-
dého človeka iná. Vychádzajúc z faktov 
môžeme povedať, že sú ľudia, ktorí sa 
síce vnárajú do meditačných techník,
ale hneď sa nesťahujú do ášramu; iní sú 
naopak schopní rýchlo sa vzdať všetké-
ho, čo majú – vzdelania, kariéry, majet-
ku, domu alebo rodiny, aby robili misijnú 
prácu v cudzej krajine, alebo sa presťa-
hovali do kultového podnájmu. Po tom, 
čo sa zaangažujú v sekte, navonok po-
kračujú vo svojom živote, akoby sa ich 
to ani nedotklo, no oveľa typickejšie je, 
že sa u nich prejavia najrozličnejšie emo-
cionálne problémy – trápia ich psychic-
ké ťažkosti od neschopnosti spávať, cez 
nepokoj, stratu kontroly nad panickými 
záchvatmi, stratu pamäte až po depre-
siu. Líšia sa stupňom pociťovania viny, 

hanby, zmätenia, zúrenia, zrady, prena-
sledovania, pocitom, že sú stratení. Na 
základe týchto skúseností si môžeme 
prirodzene klásť otázky, prečo je to tak, 
čo stojí v pozadí tohto procesu, čo urču-
je a ovplyvňuje stupeň poškodenia spô-
sobeného sektou. Hodnotenie miery ta-
kéhoto poškodenia je v praxi kľúčovým 
bodom a je dané tzv. individuálnymi od-
lišnosťami. Ich podstatou je súbor urči-
tých faktorov, ktoré v konečnom dô-
sledku podmieňujú aj samotnú liečbu 
závislosti od sekty.

Štádiá kultovej skúsenosti

Existujú predisponujúce osobnostné 
faktory a úrovne zraniteľnosti, ktoré
môžu zvyšovať trvajúcu zraniteľnosť

osobnosti a podozrievavosť, kým je člo-
vek v sekte. Všetky tieto faktory vládnu 
účinku kultovej skúsenosti jednotlivca 
a sú potenciálom pre následné poško-
denie. Pri hodnotení tohto účinku je 
potrebné preskúmať tri štádiá kultovej 
skúsenosti pred, počas a po angažova-
ní sa v sekte. Faktory zraniteľnosti pred 
zaangažovaním sa v sekte zahŕňajú vek 
osoby, predošlú históriu emocionálnych 
problémov a určité osobnostné charak-
teristiky. Počas angažovanosti je dôleži-
tým faktorom dĺžka času, ktorý osoba 
strávi v sekte.

Jestvuje odlišnosť v účinku, ktorý 
bude mať sekta na osobu, podľa toho, 
či je členom len pár týždňov, niekoľko 
mesiacov alebo viac rokov. Príbuzným 
faktorom je množstvo vystavovaní sa 

TATIANA RUSNÁKOVÁ
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indoktrinačnému procesu a rôzne úrov-
ne kontroly, ktoré existujú v skupine.

Ďalším významným faktorom je in-
tenzita a prísnosť úsilia siekt o konver-
ziu a kontrolu, ktorá sa mení v odlišných 
skupinách, resp. v tej istej skupine, ale 
v rozličnom čase. Členovia na periférii 
môžu mať veľmi odlišné skúsenosti od 
tých, ktorí sú naplno kmeňovými člen-
mi sekty. Podobne sa v účinku líšia špe-
cifické metódy, používané v sekte. Zdá 
sa, že intenzívne viactýždňové alebo ví-
kendové sústredenie, ktoré zahŕňa spán-
kovú depriváciu, hypnózu a sebavysta-
vovanie sa vysokému stupňu supervízie 
a straty súkromia, produkuje rýchlejšie 
zmeny na účastníkovi, než keď skupino-
vý proces využíva oveľa rafinovanejšie
a dlhotrvajúce metódy zmeny.

Počas obdobia angažovania je po-
trebné sledovať tiež zdravotný stav
člena sekty, keďže zdravotná starostli-
vosť v sektách je často chabá alebo
neadekvátna. Fyzická kondícia a postoj
k fyzickému zdraviu bývalého člena má
veľký vplyv na adjustáciu po odchode 
zo skupiny.

Dôležitým faktorom, vplývajúcim na 
závažnosť poškodenia sektou, je strata 
vonkajšej podpory. Dostupnosť podpor-
nej siete rodiny a priateľov a tiež časť 
vonkajšej podpory bude určite doliehať 
na reintegráciu osoby po zapojení sa do 
sekty. Absencia kontaktu s rodinou a 
bývalými priateľmi alebo odklon od nich 
smeruje k vytvoreniu izolácie členov a 
náchylnosti voči svetonázoru sekty.

Znovunadobudnutie týchto kontak-
tov je dôležité pre pomoc vyrovnania sa 
so stratou a s osamelosťou osoby. Bývalí 
členovia často trávia roky po odchode 
zo sekty v relatívnej izolácii, nekomuni-
kujú a nedelia sa s inými o svoje zážitky
zo života v sekte. Hanba a ticho môžu 
prehlbovať zranenie spôsobené skupi-
nou, čo môže brániť liečbe. Pochopenie 
tejto dynamiky kultovej konverzie je pre-
to základom liečby a vytvárania pevné-
ho prechodu k integrácii postkultového 
života.

Spôsoby odchodu zo sekty

K odlišnostiam dochádza aj v spôsobe 
odchodu zo sekty, čo rovnako nastoľuje 
špecifické správanie, problémy a poško-
denie bývalých členov, pretože ľudia od-
chádzajú rozličnými spôsobmi – niektorí 
demonštratívne, ďalší sú vyhodení, po-

daktorí len vyhoria, iní z toho vyrastú, 
alebo im pomôže poradenstvo.

Demonštratívny odchod – ide o spô-
sob protestu voči určitej situácii, je to 
odchod z rebelantstva. Kým sa títo ľu-
dia nezbavia psychickej manipulácie, de-
monštratívny odchod môže viesť k deš-
trukcii či k životu v strachu. Niektorí
si zvolia také životné vzory, pre ktoré
by sa inak nerozhodli.

Vyhodenie – členovia sú exkomuni-
kovaní alebo odsunutí z rôznych dôvo-
dov, zvyčajne v súvislosti so skutoč-
nosťou, že neuspeli pri plnej integrácii 
štyroch prvkov psychickej manipulácie: 
kontrola informácií, myslenia, emócií a
kontrola správania. Ľudia, ktorých zo 
sekty vyhodili, sú vo všeobecnosti plní 
pocitov viny a smútku. Sú ešte veľmi 
naklonení skupinovému presvedčeniu a
ich ľuďom, hoci skupinu ako celok už
odmietajú.

Vyhorenie – poznanie, že kto horí,
ten zhorí, resp. vyhorí, platí pre členov
siekt dvojnásobne. Zneužívajú ich du-
chovne, mentálne, fyzicky, emocionálne,
ale i finančne. Len sotva sú schopní fun-
govať na normálnom základe. Niekto-
rí vyhorení preukazujú PTSP syndróm
(posttraumatická stresová porucha).
Zvyčajne sú veľmi zmätení, možno i fy-
zicky chorí, boja sa a sú neschopní ve-
riť komukoľvek, no najmenej sebe. Ne-
liečená PTSP môže pretrvávať aj roky.

Dozretie – ide o ľudí, ktorí získajú
alebo narazia na informácie objasňu-
júce ich situáciu a umožňujúce im zane-
chať psychickú manipuláciu bez stra-
chu a pocitu viny. Zvyčajne niekoľko
rokov potrebujú pracovať na prispôso-
bovaní sa normálnemu životu a zdra-
vým postojom. Veľmi im pomáha seba-
vzdelávanie, duchovné, ale aj svetské,
získavanie nových priateľov, usadenie sa
v novom prostredí a obnova svojej au-
tentickej osobnosti. Čím viac sa človek 
učí, tým rozsiahlejšie je jeho uzdravenie.

Absolvovanie poradenstva – táto 
skupina ľudí sa vyskytuje zriedkavo. U-
robilo sa málo výskumov ohľadom po-
trieb ľudí, ktorí sa narodili a postupovali
v kariére vo vnútri psychomanipulatív-
nej skupiny. Mnohí poradcovia sú ne-
dostatočne vybavení, aby sa zaoberali 
mnohotvárnosťou výstupového pora-
denstva. Jestvuje totiž množstvo fak-
torov, ktoré sa podieľajú na psychickej 
manipulácii a skúsenosť každej osoby
je iná, hoci je v tej istej skupine.

Štádiá kultového procesu

Človek, ktorý sa ocitne v sekte, prechá-
dza procesom, ktorý je možný štruk-
túrovať prostredníctvom štádií. Indi-
viduálne odlišnosti určujú, na ktorom 
z týchto štádií sa zafixuje a ako rýchlo 
bude proces opustenia psychomanipu-
latívnej skupiny napredovať.

Prvé štádium – často sa začína hneď 
po konverzii. Logická prezentácia sekty 
úplne preberie moc nad mysľou a vôľou 
človeka. Pocity, emócie alebo svedomie 
už zväčša indikujú, že niečo nie je v po-
riadku.

Druhé štádium – táto neistota zaprí-
čiňuje pocit viny, ktorý sa osoba snaží 
popierať. Vedie človeka k hlbšiemu rie-
šeniu „robiť dobre“ alebo podriaďovať
sa sekte a ignorovať akúkoľvek infor-
máciu okolia. Mnoho ľudí nevie, čo sa
má opýtať. Pýtajú sa štandardne na 
existenciu Boha alebo na pravdy Písma. 
Zriedkavo sú dostatočne bystrí, aby sa 
spýtali na históriu alebo doktrínu sekty.

Tretie štádium – osoba bude často
pociťovať neúprimnosť skupiny, avšak 
v skutočnosti je jej konanie nasmerova-
né proti jej platným pravidlám. To spô-
sobuje väčšiu vinu aj väčšie odhodlanie
porozumieť tomu, čo sa v ňom deje.

Štvrté štádium – ak je osoba všíma-
vá a ostražitá, pravdepodobne zazna-
mená určité rozdiely medzi tým, čo ho-
vorí Písmo a tým, čo sa deje v skupine. 
Môže sa taktiež dozvedieť o škandále 
alebo probléme, ktorý ju nenechá na 
pokoji. Sú takí, ktorých to môže trápiť, 
ale mnohí si len pomyslia: „Ľudia nie sú 
dokonalí, ale organizácia alebo cirkev 
dokonalá je“; alebo: „Čo môžem robiť?“, 
prípadne „Boh sa o to postará…“.

Piate štádium – osoba sa dozvie o 
minulosti organizácie a čuduje sa, pre-
čo ho klamali v súvislosti s jej zaklada-
teľom; môže začať pátrať po pravde.
V tejto fáze začína zvyčajne veľmi ti-
cho, opatrne a plná obáv dávať oko-
liu vedieť o svojich sporných otázkach.
Zisťuje, že v rámci skupiny je sociálne
neakceptovateľné vyslovovať akékoľvek 
pochybnosti.

Šieste štádium – fáza popretia, oso-
ba sa rozhoduje ignorovať všetky va-
rovné signály. Skutočne sa bojí alebo
sa hnevá na kohokoľvek, kto má infor-
mácie odhaľujúce klamstvo pracovníkov 
sekty. Niektorí ľudia sa nikdy nedosta-
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nú za toto štádium. Majú nepriateľský 
postoj k akýmkoľvek informáciám, kto-
rých jadrom je lož a chyby skupiny.

Siedme štádium – „Neviem, čo si
mám myslieť.“ V tejto fáze uviazne ve-
ľa ľudí. Pokúšajú sa veci zmeniť vo svoj
prospech. Každého podozrievajú. Nedô-
verujú svojim priateľom ani rodinám, ba
nedôverujú ani sebe samým. Pochybu-
jú o tradičnom kresťanstve. Neveria
informáciám, ktoré odhaľujú skupinu.
Človek nemusí veriť Písmu a môže sa
pokúšať hľadať dôvody, aby veril, že
Biblia nebola správne preložená. Je to
veľmi kritické štádium. Stres z toho mô-
že zapríčiniť ochorenie, úzkosť, nočné 
mory, emocionálne ťažkosti, manželské 
problémy, rozvod, nehodu pre prílišnú 
duševnú roztržitosť, samovraždu, po-
city nepriateľstva a hnevu. Niektorí u-
dávajú problém so zdravím – vracanie, 
škrípanie zubami alebo iné vonkajšie
varovné znaky tenzie. Je to bolestivá a
strašidelná fáza. Zvyčajne čím dlhšie je
osoba alebo celá rodina v skupine, tým 
väčšia je bolesť.

V tomto štádiu sa niektorí pokúša-
jú myslieť tak ako vodca. Zorganizujú 
návštevy alebo budú písať dlhé muči-
vé listy. Niektorí dúfajú, že môžu zme-
niť systém alebo získať niečo dohodou
s ním. Sú prekvapení úplnou neschop-
nosťou vodcu počúvať, čo hovoria. Nie-
ktorí vodcovia zase budú súhlasiť s ich
argumentmi, potľapkajú ich po pleci a
pokúsia sa upokojiť  ich zmätené pocity.

Ôsme štádium – fáza, keď sa osoba 
rozhodne opustiť skupinu. Vydáva sa
viacerými smermi. Začne sa hnevať na 
Boha alebo sa stáva neveriacou. Po-
kúša sa odštartovať svoju vlastnú du-
chovnú púť alebo praktizuje tzv. cirkev 
doma. Pre pomoc a útechu sa utieka
k sekulárnej psychológii, prípadne môže 
skončiť v inej sekte. Môže sa rozhodnúť 
na chvíľu nechať visieť vo vzduchu len 
duchovnú časť svojho života. Niektorí 
uviaznu v tzv. jo-jo syndróme. Odídu
z cirkvi, vrátia sa naspäť, odídu, vrátia sa 
a tak dokola. Zriedkavo počítajú s tým, 
čomu verí cirkev, alebo i čomu veria oni.

Môže tu dôjsť k regenerácii ako k vý-
sledku praktizovania intenzívnych mod-
litieb, hĺbkového štúdia a získavania nor-
málnych kresťanských informácií. Táto 
fáza je však extrémne ťažká. Ak man-
želov toto štádium zasahuje súčasne
na ich citlivom mieste, môže to zni-
čiť ich manželstvo. K takmer úplnému

zrieknutiu sa skupiny a hláseniu sa k ro-
dine dochádza vtedy, keď osoba hlása 
novú oddanosť ku Kristovi namiesto
systému skupiny.

Deviate štádium – fáza, v ktorej sa 
dezintegruje stará osobnosť a formuje
sa nová. Osoba sa zbavuje starého oble-
čenia, účesu, vlastníctva. Niektorí ľudia
zažívajú veľa úzkosti pri prispôsobova-
ní sa novej identite, pretože ich seba-
chápanie bolo príliš úzko zviazané so
skupinovým postojom k nim samým. Na-
chádzajú nové záujmy, koníčky a dobro-
činné aktivity. Keď sa osoba regeneruje, 
štúdium Biblie a lekcie z Písma sú pre
ňu opäť vzrušujúce. Teší sa na každý no-
vý deň a má pocit pokoja. Svet vyzerá 
nádherne, ľudia sú úžasní, príroda žiari 
krásou a silou Boha. Ak si našla cirkev, 
ktorá jej poskytla satisfakciu, osoba pre-
žíva obrovské šťastie.

Desiate štádium – osoba je v perma-
nentnom údive, keď vníma rozdiel medzi 
starým a novým životom. Prežíva ľú-
tosť s tými, ktorí sú ešte stále v pôvod-
nej skupine a bude eventuálne schopná
zasmiať sa na svojej minulej skúsenosti.

Aj po etape, keď sa člen sekty roz-
hodne odísť zo skupiny, mu zostáva 
urobiť ešte veľa práce. Fyzický odchod 
zo sekty nevyhnutne nevyrieši všetky
jeho problémy. Bývalí členovia siekt po-
trebujú čas na to, aby sa prispôsobili 
životu mimo skupiny a našli odpovede 
na otázky, ktoré vyvstali z ich rozhod-
nutia odísť. Toto obdobie hľadania duše 
môže byť prospešné, avšak je to nároč-
ný proces a členovia rodiny by mali byť
k dispozícii, aby ju podporili a povzbudi-
li. Väčšina ľudí, ktorí odišli zo siekt, bu-
de vo veľkej miere ťažiť z postkulto-
vých poradenských sedení. Ďalší budú 
potrebovať intenzívnejšiu pomoc a bu-
de pre nich prospešné, ak vyhľadajú
psychoterapeuta.

Zhubné sekty učia svojich členov, 
aby zablokovali informácie a potlačili 
svoje pocity. Osoba, ktorá odíde zo sek-
ty, sa potrebuje znovu napojiť na svet 
a na seba. Bývalý člen sekty potrebuje 
mať na mysli, že vedomosti sú pre neho 
veľmi podstatné a že emócie napoveda-
jú dôležité veci o realite. Povzbudzujme 
ho, aby sa vzdelával tým, že bude čítať 
a premýšľať o tom, čo sa mu stalo, aby 
prišiel do kontaktu so svojimi pocitmi – 
napríklad tým, že príslušným spôsobom 
ventiluje frustráciu. Čím viac sa nám o-
tvorí, tým skôr sme schopní identifiko-

vať akékoľvek pretrvávajúce problémy, 
ktoré môžu brzdiť jeho proces rehabi-
litácie.

Depresia, nočné mory a panické 
záchvaty

Proces ozdravovania sa môže u jed-
notlivých osôb líšiť. Pre niektorých ľudí 
uvažovanie nad plánom čo najrýchlej-
šie sa vrátiť do práce alebo školy je
dobrým rozhodnutím. No pre väčšinu
je najlepšie ponechať si čas, aby sa pre-
pracovali cez svoje problémy. S podpo-
rou rodiny a priateľov nemusia urýchľo-
vať svoj proces uzdravovania. Mnohí
bývalí členovia chcú pomáhať priate-
ľom, ktorí zotrvávajú v sekte, či pomá-
hať iným rodinám, venujúcim sa anga-
žovanosťou svojho blízkeho v sekte.

Zaoberanie sa otázkami sekty však
môže byť traumatické ešte dlhé roky 
po odchode z nej. Bývalí členovia siekt
trpia širokou škálou ťažkostí, čo je dô-
sledok sektárskych manipulácií. Väčšina
členov siekt pociťuje počas prvých me-
siacov života mimo sekty depresiu. Nie-
ktorí porovnávajú túto skúsenosť so
zaľúbenosťou, no museli si uvedomiť,
že ich milý mal dve tváre a využíval ich.
Ďalší prirovnávajú svoje angažovanie sa
v sekte k spirituálnemu znásilneniu svo-
jej duše. Bez náležitého poradenstva
ale môžu ich fóbie a fragmentové vní-
manie seba zostať naďalej nedotknuté.

Nočné mory sú u bývalých členov 
siekt obvyklým symptómom strachu.
Vo vážnych prípadoch môže človek pre-
žívať záchvaty paniky a úzkosti a u nie-
ktorých ľudí sa vyvinie určitá forma 
spomínanej posttraumatickej stresovej 
poruchy. Psychosomatické symptómy 
ako bolesti hlavy, alergie a astma môžu 
záležitosť ešte zhoršiť. Bývalí členovia, 
ktorí majú panické záchvaty, poruchy 
príjmu potravy alebo spánku, prípadne 
pretrvávajúce nočné mory, by s koneč-
nou platnosťou mali čo najskôr vyhľadať 
aspoň dodatočnú odbornú konzultáciu.

Zvyčajne sa bývalí členovia cítia pod-
vedení, využití a psychicky porazení a 
ich bolesť môže byť taká intenzívna,
že zablokuje všetku nádej na lepšiu bu-
dúcnosť. Počas tohto obdobia zármut-
ku by členovia rodín mali pomáhať svo-
jim blízkym povzbudzovaním, že je ešte 
možná vyvážená a nádejná perspektíva. 
Treba im dať spoznať, že aj iní prešli si-
tuáciami, ktoré boli rovnako zlé a azda
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aj bolestnejšie, a podchytiť akékoľvek 
pozitíva, ak o nich bývalý člen hovorí. 
Túto skúsenosť možno využiť na jeho 
posilnenie a zmúdrenie. Je potrebné 
byť trpezlivý, nenútiť osobu, aby po-
stupovala rýchlejšie, než môže. Obvyk-
lé je, že rodina chce, aby osoba hneď 
„cez to prešla“. Nie je to však niečo, čo 
sa dá okamžite vyliečiť. Každý musí ísť 
svojím vlastným tempom.

Povzbudzovať nezávislé 
rozhodovanie

O členoch siekt sa predpokladá, že sa 
vzdali autonómie a často musia žiadať 
o povolenie aj v rutinnej činnosti, ako 
je napríklad použitie kúpeľne. V dôsled-
ku toho sa bývalí členovia môžu trápiť 
s jednoduchými rozhodnutiami typu: 
čo jesť, čo si obliecť, čo čítať a kedy ísť 
spať. Po intervencii niekedy presunú 
oddanosť k vodcovi sekty na poradcu 
alebo iného člena tímu. Priatelia a rodi-
na by mali byť preto vnímaví na možné 
tendencie vedúce k závislosti od iných 
alebo prenos lojality.

Často sa tiež stáva, že bývalí členo-
via žiadajú o radu a usmernenie a čas-
to sú zlákaní na „jediný správny“ spôsob 
myslenia. Pretože jedným z našich cie-
ľov je pomôcť svojmu blízkemu konať 
nezávisle, musíme byť vnímaví a usta-
vične ho povzbudzovať, aby sa rozho-
doval sám za seba. Môžeme to robiť
tak, že sa vyhneme nutkaniu povedať 
mu, čo má robiť. Namiesto toho sa ho 
spýtajme: „Čo by si chcel robiť? alebo
„Čo si myslíš, že je lepšie? Prečo?“. Uľah-
čujme mu rozhodovací proces tak, že ho
povzbudíme, aby sa čo najlepšie rozho-
dol a naučil na vlastných skúsenostiach.
Postupne rodina môže pomôcť bývalé-
mu členovi obnoviť jeho schopnosť sa-
mostatného rozhodovania bez závislos-
ti od rady a usmernenia niekoho iného. 
Ľudia sa potrebujú učiť, aby robili dob-
ré rozhodnutia a žili s ich následkami. 

Dôvera, vina a strach

Ďalším zvyčajným problémom je strata 
dôvery. Bývalí členovia niekedy pociťu-
jú, že dôveru – predovšetkým svoju –
už nikdy nezískajú späť. Boja sa intím-
ností a vyhýbajú sa záväzku voči ľuďom
v práci či dokonca koníčkom, pretože 
majú strach prevziať ďalšie emočné rizi-
ko. Potrebujú mať nástroje na hodno-

tenie nových ľudí a situácií a pochopiť, že 
keď boli do sekty naverbovaní, tieto ná-
stroje nemali. Mali by tiež pochopiť, že
sa nechali zraniť vplyvom sekty, lebo 
neodhalili psychickú manipuláciu a dali 
sa zaangažovať podvodom. Teraz však 
už chápu lepšie. Potrebujú si odpustiť
a dôverovať, že získali nové nástroje na 
prijímanie dobrých rozhodnutí.

Je príznačné, že bývalí členovia siekt 
prežívajú silné pocity hanby a viny. Po-
trebujú sa znovu uistiť, že je úplne
normálne ľutovať účasť na škodlivom 
správaní, ako je klamanie, i v neetických 
alebo nelegálnych činnostiach, ako je 
krádež, podvod a prostitúcia. Taktiež by
si mali uvedomiť, že je „normálne“ ne-
mať potuchy o živote v sekte, aj keď
sú priatelia stále v skupine, alebo po-
cit byť zaangažovaný v niečom „zvlášt-
nom“. Túžba pomáhať ľuďom, ktorí osta-
li v skupine, sa musí vyvážiť potrebou 
pokračovať vo svojom vlastnom živote. 
Je dôležité, aby si bývalí členovia vyvi-
nuli silné zdôvodnenie v seba samých 
tak, aby ich styk s členmi sekty nevtia-
hol naspäť do duševného postoja sekty.

Niektoré sekty učia svojich členov, 
že ľudia, ktorí odídu zo skupiny, sú ne-
priatelia a malo by sa im škodiť. Takúto 
hrozbu však netreba brať vážne, preto-
že skutočné incidenty násilia sú vzácne. 
Strach z negatívnej publicity zvyčajne 
skupinu zdržuje pred odplatou. Bývalí 
členovia musia preto realisticky zvážiť 
prípadnú možnosť pomsty sekty.

„Preletovanie“ mysľou

Extrémna zámena identity spôsobená 
členstvom v sekte prenasleduje býva-
lých členov mnoho rokov, čo spôsobuje 
„flešbeky“, v ktorých osoba „preletuje“ 
mysľou späť do času svojho angažova-
nia sa. V prítomnosti sa sektová identi-
ta môže spúšťať stimulom, ako je obraz,
zvuk alebo vôňa, ktoré napomáhali pri 
ich manipulácii. Tento disociatívny stav, 
ktorý je známy ako floating (preletova-
nie mysľou), môže byť významnou pre-
kážkou pre bývalých členov siekt. Ne-
dobrovoľné epizódy sú najobvyklejšie 
medzi ľuďmi, ktorí boli vystavení tech-
nikám vyvolávajúcim tranz, ako sú mo-
notónne chválospevy, meditácia a ho-
vorenie v jazykoch. Floating je zvlášť 
hrozný u tých, ktorým chýba pochope-
nie psychickej manipulácie. Ľudia, ktorí o-
dišli zo sekty bez poradenstva, sú často 

zmätení a vystrašení touto skúsenosťou 
a začínajú pociťovať neracionálnu vinu
a strach z toho, že odišli zo skupiny.

Anulovanie „spúšťačov“

Počiatočná panika spôsobená tým, že 
niekto odhalí preletovanie mysľou, sa 
môže zvyčajne zmierniť pevným seba-
pripomenutím si toho, že je to priro-
dzený symptóm psychickej manipulácie, 
ktorý možno liečiť. Aby osoba získala 
kontrolu nad floatingom, musí najprv 
identifikovať spúšťač, ktorý môže byť 
vnútorný (myšlienka alebo duševný ob-
raz), alebo vonkajší (osoba alebo mies-
to). Nasledujúci krok je naučiť sa novú 
reakciu na spúšťač tým, že systematic-
ky vyžadujeme stimul a vytvárame od-
lišnú asociáciu. Spúšťač je kotvou skú-
senosti a môže obsahovať jeden alebo 
viac z piatich zmyslov. Našťastie, myseľ
je schopná učiť sa na jeden pokus a
bývalí členovia môžu túto schopnosť 
využívať, aby anulovali spúšťače sekty. 
Potrebujú si uvedomiť, ako spracúvajú 
informácie pomocou piatich zmyslov:

1. Vizuálne obrazy – môžu byť aso-
ciované (participačné) či disociované
(pozorovacie). Možno ich vidieť fareb-
ne alebo čierno-bielo, zaostrené alebo
nezaostrené, dvoj- alebo trojrozmerné
a tiež z rôznych perspektív – väčšie, 
menšie, zospodu a zvrchu. Aby sa ne-
utralizoval vizuálny spúšťač, napríklad 
obraz vodcu sekty, člen si môže pred-
staviť, že sa sleduje, ako naň pozerá (di-
sociovaný obraz) skôr, než by naň hľadel 
priamo (asociovaný obraz). Môže taktiež 
praktizovať nastavenie jeho farby, za-
ostrenia a veľkosti.

2. Zvukové informácie – zahŕňajú
slová, hlasitosť, tón, rýchlosť, farbu tó-
nu a hlas. Niektorí bývalí členovia siekt 
nemôžu počúvať určité druhy hudby, 
napríklad Mozartove sonáty, ktoré hrala 
sekta. Kľúčom k anulovaniu zvukových 
spúšťačov je po prvé uvedomiť si to, 
a po druhé vytvoriť zdravé asociácie,
napríklad navštívením Mozartovho kon-
certu s dobrými priateľmi, ktorí nie sú 
členmi sekty.

3. Kinestetické (pocitové) informá-
cie – registrujú sa ako pôžitok alebo
bolesť, teplo alebo chlad, hladké alebo
drsné a interné alebo externé. Kineste-
tický spúšťač môže byť predklonenie 
sa v páse alebo modlenie, keď kľačíme
na kolenách. Môže to byť konkrétna po-
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zícia jogy, ako je sedenie v polohe lo-
tosového kvetu. Tým, že si uvedomíme
a vytvoríme nové asociácie – vykoná-
vaním týchto činností v nových nasta-
veniach s odlišným rámcom mysle, mô-
žeme takéto spúšťače neutralizovať.

4. Olfaktorické (čuchové) informácie
– môžu byť pozitívne či negatívne, zau-
jímavé alebo bezvýrazné. Olfaktorické
spúšťače zahŕňajú vôňu potravín, ka-
didla, voňavých sviečok. Ak člen sekty
pracoval vo fabrike na spracovanie rýb, 
môže to byť vôňa ryby.

5. Gustačné (chuťové) informácie –
môžu byť pozitívne alebo negatívne, ko-
renisté alebo nedráždivé, sladké alebo 
štipľavé. Bývalí členovia siekt si často
vyvinú averziu na potraviny, ktoré spra-
vidla jedli v sekte. Tak ako pri prvých 
troch zmysloch môže osoba identifiko-
vať čuchové a chuťové spúšťače a vy-
tvoriť si nové asociácie.

Túto techniku anulovania spúšťa-
čov je obzvlášť dôležité uplatňovať na 
sektový frázovitý jazyk. Povzbudzujme 
člena, aby spísal najpoužívanejšie slo-
vá sekty, o ktorých si sám myslí, že ich 
vyslovuje. Potom ho požiadajme, aby 
vzal dobrý slovník a prečítal si skutočné 
definície slova. Bývalí členovia sa oveľa 
lepšie dostanú mimo, ak môžu vytvoriť 
nové asociácie skôr, než by sa iba vyhý-
bali slovám používaným v sekte. Hlavne 
pre tých, ktorí boli v sektách mnoho 
rokov, pomôže neutralizácia sektových 
pojmov a používanie regulárnych slov 
na popis reality urýchliť proces ich re-
generácie.

Pre bývalých členov je taktiež uži-
točné, keď si posilnia sebavedomie pri
používaní produktívnych slov. V závis-
losti od toho, ako je orámovaná, do-
konca i dobre mienená samovrava, ako: 
„Nemysli si, že si blbý“, alebo „Nehnevaj 
sa, že ľudia prichádzajú, aby ťa dostali“, 
môže vytvoriť opačný účinok. Účinnej-
ším prístupom je teda myslieť pozitívne.

Prekonávať sektárske myslenie

Ak pozorujeme bývalého člena sekty 
pri prejave sektárskeho myslenia, ako
je vytváranie čierno-bielych tvrdení ty-
pu „všetko, alebo nič“, opatrne ho na
to upozornime. Trvá určitý čas, kým si
uvedomí, že slovo má sivé a plné spek-
trum farieb. Jemne poukážme na iné
možnosti, ak vidíme, že hľadá ďalšiu sa-
du absolútnych odpovedí, aby vyplnil

medzeru vytvorenú svojím členstvom
stráveným v sekte.

Rodina a priatelia by si mali dávať 
pozor, aby nikdy neodmietli, neminima-
lizovali alebo neodsúvali jeho tzv. „spiri-
tuálne“ zážitky. Účinnejšia odpoveď je
prediskutovať alternatívne interpretá-
cie. Ukážme, ako iní členovia, s ktorými
sme hovorili alebo o nich počuli, začali
chápať svoje sektové zážitky vo svojom 
súčasnom svetonázore.

Pestovať autentické ja

Rodiny by mali povzbudzovať bývalých 
členov, aby regenerovali svoje autentic-
ké ja: svoje skutočné hodnoty, dogmy, 
sny a ciele. Ak osoba nesúhlasí so svojím 
predkultovým ja, je to pravdepodobne 
preto, lebo autentické ja nebolo zatiaľ 
plne realizované. V týchto prípadoch 
člen rodiny môže pomôcť svojmu blíz-
kemu vybudovať si novú identitu, na 
ktorú môže byť hrdý.

Časť obnovy autentickej identity
zahŕňa zaoberanie sa pocitom straty
viery z toho, že ste súčasťou elitnej
skupiny. Bývalým členom často chýba 
„vrchol“ súvisiaci s vierou sekty, že spa-
sia svet, vytvoria kráľovstvo nebeské na 
zemi alebo dosiahnu osvietenie. Avšak 
existujú zdravé náhrady emočného ná-
poru, ktorý zažili niektorí členovia siekt. 
Keď sa energia a entuziazmus bývalé-
ho člena odvedie v pozitívnom smere,
často nájde skutočné naplnenie. Naprí-
klad osoba môže nájsť humanitnú or-
ganizáciu, ktorá skutočne uskutočňuje
niektoré ciele, ktoré na prvom mieste 
motivovali osobu vstúpiť do sekty. Keď 
preberáme takéto možnosti, dbajme na
to, aby sme zvýraznili bezúhonnosť, po-
ctivosť, spiritualitu a službu ľuďom.

Bývalí členovia potrebujú vedieť, že
nič nie je na nich „chybné“. Často sa im 
musí pripomínať, že sú inteligentní a že 
existujú milióny iných, ktorí zažili po-
dobné skúsenosti. Mali by pochopiť, že 
keď vstupovali do skupiny, urobili to, 
o čom sa v tom čase domnievali, že je 
tou najlepšou voľbou. Teraz vedia viac: 
chápu psychickú manipuláciu, poznajú, 
aké otázky majú klásť, na aké správanie 
si treba dávať pozor a ako sa spoliehať 
na priateľov a rodinu pri testovaní rea-
lity. Povzbudzujme preto bývalého čle-
na, aby pochopil, že nové prostriedky,
informácie a perspektívy mu môžu po-
môcť zmeniť sa a rásť.

Modelovanie

Modelovanie môže umožniť osobe pre-
skúmať a zmeniť správanie tým, že po-
môže identifikovať modely a psychic-
ké zábrany. Je užitočné napríklad byť 
schopný rozpoznať a vysloviť rozdiel 
medzi tým, čo nechcete (priemernú
prácu) a poznaním toho, čo chcete (na-
plnenie kariéry). Toto rozlišovanie sa 
vzťahuje na motivačný štýl osoby, kto-
rý môže byť buď defenzívny (odchod
od negatívneho), alebo asertívny (pri-
blíženie sa k pozitívnemu). Obidve stra-
tégie sú prirodzené a cenné, avšak aser-
tívna motivácia je zďaleka najlepšia, aby 
umožnila osobe vyjsť z koľají a rásť ako 
osoba. Bývalí členovia siekt by sa mali 
pýtať, aby identifikovali svoj vlastný štýl
a pracovali na vývine štýlu „presunúť sa
k pozitívnemu“. Pri stanovovaní cieľov 
(čo chcete urobiť a čomu sa chcete vy-
hnúť) je dobré zvážiť krátkodobé a dl-
hodobé následky každej voľby.

Keď bývalý člen cíti, že uviazol, ten-
to pocit často súvisí s jeho osobným 
miestom kontroly. Má externé porovna-
nie (rovnako ako v závislosti od osoby
s autoritou) alebo interné porovna-
nie na smerovanie v živote? Dokonca, 
keď bývalý člen odmieta vedenie svojej
skupiny, stále môže prejavovať podve-
domú lojalitu k vodcovi alebo zástup-
ným osobám s autoritou. Podstatným 
krokom pri oslobodení z psychickej ma-
nipulácie je vyvinutie interného miesta 
kontroly, ktoré osobe umožňuje prijí-
mať jej vlastné voľby na základe do-
statočnej informovanosti.

Orientácia v čase je ďalšou perspek-
tívou, ktorú by mali zvážiť bývalí čle-
novia siekt. Je nemožné, aby sa takýto 
človek liečil, ak sa cíti uviaznutý v minu-
losti (spomienky na život v sekte) alebo
v súčasnosti (nastavovanie na život po 
sekte). Členovia rodiny by mali posilniť
svojho blízkeho, aby život videl nielen
vzhľadom na súčasnosť, ale aj na krát-
kodobú a dlhodobú budúcnosť. Pred-
stavenie si pozitívnych možností mu po-
môže identifikovať svoje rentabilné a 
dosiahnuteľné ciele.       

Ilustračné foto: B. RAKOVSKÝ
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1. www.spiritualabuse.org
2. www.factnet.org
3. Hassan, S.: Releasig the Bonds. Freedom of 
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Náboženstvo
na streche sveta  (2)

Tri vozy budhizmu

Hlavný cieľ všetkých vyznávačov Bud-
hovho učenia – vyslobodenie z kolobehu 
bytia (sansáry) – je spoločný všetkým 
budhistickým školám. Líši sa však v prí-
stupe k tomu, ako to možno dosiahnuť. 
Tieto cesty, ktoré využívajú rôzne me-
tódy, prostriedky a postupy, sa nazýva-
jú jána (vozidlo, voz; to, čo vedie, vezie 
adepta k duchovnému cieľu).

Po smrti Budhu Šákjamuniho (564 
– 484 pred n. l.) sa jeho učenie začalo 
pod vplyvom výkladov jeho nasledovní-
kov štiepiť do názorových prúdov a kon-
com 1. storočia sa odčlenil nový smer. 
Zásadná pre jeho vznik bola premena 
duchovného ideálu. Novo sa presadzuje 
altruistický prístup, keď ideálom je spá-
sa a oslobodenie všetkých bytostí. Väč-

ší význam nadobúda rozvoj altruistic-
kých cností a úsilie pomáhať ostatným 
bytostiam na ich ceste k vyslobodeniu. 
Prívrženci tohto nového prístupu svoju 
cestu nazvali mahájána a doterajší hlav-
ný prúd raného budhizmu – théravádu,
(učenie starejších) označili za egoistic-
ký, pretože ako cieľ každého úsilia vi-
del osobnú spásu a vlastné oslobodenie
z kolobehu prevteľovania, čo nazvali
hínajána.

Hínajána (Malý voz, južný budhiz-
mus) zdôrazňuje individuálne oslobode-
nie z cyklickej existencie. Hlavnou mo-
tiváciou tých, ktorí hínajánu praktizujú,
je vlastné vyslobodenie zo sansáry. Hí-
najána je „malým vozom“ pre individuál-
neho praktizujúceho.

Mahájána (Veľký voz, severný bud-
hizmus) vidí konečný cieľ v oslobodení 

všetkých bytostí. Hlavnou motiváciou 
tých, ktorí praktizujú mahájánu, je al-
truistická snaha dosiahnuť vlastné pre-
budenie v prospech druhých, aby im 
mohli pomáhať. Mahájána symbolizuje 
„veľký voz“, ktorý môže prepraviť veľké 
množstvo ľudí k oslobodeniu. Na zdola-
nie cesty k budhovstvu a konečnému 
vyslobodeniu využíva mahájána dva 
podsystémy odvodené od dvoch hlav-
ných typov náboženskej literatúry – sú-
tier a tantier.

Sútrajána, čiže cesta sútier, ponúka 
adeptom náboženskú literatúru vo for-
me výrokov, poučiek a traktátov, ktoré 
im majú pomáhať na pozvoľnej postup-
nej ceste k prebudeniu, po ktorej po-
stupujú v priebehu mnohých prevtelení.

Tantrajána, čiže cesta tantier, je za-
ložená na tantrických textoch, ktoré sú 

V 

minulom čísle sme si priblížili obdobie, keď sa Tibet stretáva s budhizmom a prijíma ho ako no-
vé náboženstvo. V dnešnom pokračovaní si povieme o jeho rozvoji po Atíšovej reforme – o hlav-

ných školách tibetského budhizmu a živote v kláštoroch. Aby sme lepšie porozumeli peripetiám vý-
voja budhizmu v špecifických podmienkach Tibetu, ujasníme si najprv základné termíny.

ZUZANA ONDOMIŠIOVÁ
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často tajné, mystické, písané nejasne vy-
ložiteľným jazykom, apokryfné. Pod ve-
dením učiteľa sú určené adeptom, ktorí 
sú pripravení vydať sa k cieľu po ceste 
náročnejšej, avšak priamej a rýchlej, a 
dosiahnuť konečné poznanie už počas 
jediného života. Tantrajána sa tiež zvyk-
ne nazývať vadžrajána, t. j. Diamantový 
voz. V 7. storočí n. l. sa v mahájáno-
vom budhizme výrazne rozšíril tantrický
prúd, ktorý predstavuje zapojenie ma-
gických, rituálnych a mysticko-filozofic-
kých názorov, predstáv a praktík. Práve 
tento prúd sa od 8. a 9. storočia šíril aj
do Tibetu.

Prevteľovanie a zákon karmy

Podľa Indov i Tibeťanov sa všetky by-
tosti v nesčíselnom počte vtelení usta-
vične znovu a znovu rodia do kolobehu 
bytia alebo sansáry. Budha učil, že život 
je strastiplný a jedinou cestou, ako sa 
strasti zbaviť, je vymaniť sa z tohto ko-
lobehu. Cieľom budhistov je rozpoznať 
svoju budhovskú podstatu, porozumieť 
zákonom bytia a dosiahnuť stav vyslo-
bodenia – nirvánu. To, aké bude nasledu-
júce vtelenie, a teda budúca existencia, 
sa riadi zákonom karmy. Znamená to,
že činy a ich následky určujú miesto, čas 
a spôsob existencie človeka v kolobehu 
sansáry. Každý človek, ale i každá iná 
vnímajúca bytosť ovplyvňuje svoje ďal-
šie možné životy svojimi skutkami.

Prehreškom proti budhistickému de-
satoru je zabíjanie, krádež, nevhodné 
či nesprávne sexuálne správanie, klam-
stvo, ohováranie, nadávky a hrubá reč, 
zbytočné táranie, závisť, prianie zla nie-
komu inému a pokrútené či heretické 
názory. Každý je zodpovedný za svoje 
činy a nesie za ne následky v tomto ži-
vote alebo v budúcich životoch. Snahou 
každého budhistu je hromadiť „zásluhy“, 
t. j. konať cnostné skutky a duchovnú 
očistu, a ich prostredníctvom pokročiť 
na ceste k osvieteniu či prebudeniu. 
Prebudením a uskutočnením vlastnej 
budhovskej podstaty, ktorá je prítom-
ná v každom, dosiahne človek vyslobo-
denie z kolobehu prevteľovaní a spoči-
nie v blaženom stave nirvány.

Bohovia a „démoni“

Vo svojom úsilí sa adept Budhovho uče-
nia môže ako na pomocníkov a ochran-
cov obracať na rozličné božstvá, ktoré 

symbolizujú konkrétne vlastnosti a e-
nergie. Naopak ako negatívne sily môžu 
proti človeku pôsobiť personifikované 
nižšie božstvá a rozmanité kategórie 
duchov.

K božstvám nakloneným človeku 
patria najmä budhovia (bytosti, ktoré 
dosiahli prebudenie), bódhisattvovia 
(bytosti, ktoré by mohli už dosiahnuť 
prebudenie a stať sa budhami, avšak 
dobrovoľne sa vzdávajú nirvány a po-
máhajú, kým nebudú zo sansáry vyslo-
bodené všetky bytosti), čhökjongovia 
(ochrancovia Budhovho učenia), jida-
movia (osobné ochranné božstvá) a iní.

Medzi zbožštené postavy patrí i zá-
stup historických a polohistorických o-
sobností, napríklad Guru Rinpočhe, kráľ 
Songcän Gampo, Atíša, Congkhapa, Mi-
laräpa a ďalší legendárni svätci, jogíni
atď. Duchovia, ktorí sú pôvodcami cho-
rôb, epidémií, živelných pohrôm a po-
dobne, majú škodlivú či démonickú po-
vahu. Pred ich pôsobením sa treba
chrániť príslušnými obradmi a praktika-
mi. (K tejto téme sa ešte vrátime v bu-
dúcej, poslednej časti článku v súvislosti
s ľudovým náboženstvom Tibeťanov.)

V chrámoch a svätyniach rozličných 
smerov sa teda stretávame s niektorý-
mi rovnakými a niektorými špecifickými
postavami a symbolmi. Najčastejšie spô-
soby zobrazenia božstiev predstavujú 
sochy, nástenné maľby a na plátne ma-
ľované náboženské obrazy – thangky. 
Taktiež základné učenie všetkých škôl je
rovnaké a podáva sa v celej šírke. Jed-
notlivé smery sa odlišujú najmä dôrazom 
na rôzne aspekty učenia, štúdiom vy-
braných textov a vykonávaním špecific-
kých meditačných a iných praktík. Nie-
ktoré odlišnosti sú i v konaní obradov.

Ňingma

Najstaršou školou tibetského budhizmu 
je Ňingma (Stará škola). Vychádza z tra-
dícií a textov, ktoré do Tibetu priniesli
v najranejšej fáze šírenia budhizmu
(8. – 9. stor.) indickí majstri a ďalej ich 
rozvíjali ich tibetskí žiaci. Učenie tejto 
školy v sebe spája náuky všetkých troch 
hlavných prúdov indického budhizmu
(hínajána, mahájána, vadžrajána) a v rám-
ci školy sa odovzdáva v troch líniách.

Prvá je línia historická, kde tradícia 
postupne prechádza z učiteľa na žiaka. 
Druhá je línia priama či termová. Termy 
sú tzv. „ukryté“ texty, ktoré až po stá-

ročiach „objavujú“ majstri – tertöni.
K takýmto textom patrí napríklad aj
Bardo thödol, tzv. Tibetská kniha mŕt-
vych. (O tej bude reč v nasledujúcom 
pokračovaní.) Tretia línia je vizionárska. 
Kladie dôraz na duchovnú komunikáciu 
s učiteľmi predchádzajúcich generácií
prostredníctvom vízií (napr. v meditá-
cii alebo vo sne).

Hlavným učením školy Ňingma je ná-
uka dzogčhen (veľká dokonalosť), pred-
stavujúca najranejšie poučky Budhu Šák-
jamuniho. Dva významné ňingmanské 
kláštory, ktoré sa stali hlavnými cen-
trami školy Ňingma, ležia pri brehoch 
veľtoku Jarlung Cangpo (Brahmaputra)
v južnom Tibete v oblasti Lhokha.

Dordžedag

Dav ľudí nastupuje na brehu Brahma-
putry do jednej z veľkých drevených 
motorových pramíc. Do niekoľkých de-
dín v rozľahlom údolí na náprotivnom 
brehu nevedie žiadna cesta. Spojenie
s ostatným svetom vedie cez rieku ale-
bo pešo cez päťtisícový priesmyk. Po
hodine pomalého kľučkovania medzi 
piesčitými plytčinami sa blízko pri vod-
nej hladine objavuje neveľký kláštor, 
schúlený pod ochranou skál. Dordžedag, 
pôvodne založený koncom 16. storo-
čia, práve vstáva z trosiek. Namiesto 
niekdajších štyristo mníchov je ich tu 
čosi medzi tridsať až štyridsať. Vedenie 
kláštora má na starosti staručký opát
s láskavým úsmevom. Mnísi sa práve
schádzajú na spoločnú modlitbu v no-
vopostavenej zhromažďovacej sieni –
dukhangu. Usádzajú sa s nohami skríže-
nými do lotosového sedu na nízke se-
dadielka v radoch proti sebe. Pred seba 
si na nízke stolčeky rozkladajú zväzky 
modlitbových textov, zvonček dilbu a
rituálne žezlo dordže, ktoré budú po-
trebovať pri obrade. Nechýba ani dre-
vená miska na slaný tibetský čaj s mas-
lom, ktorý sa bude pri obrade podávať 
všetkým zúčastneným. Na oltári vonia
kadidlo a svetlo maslových lampičiek
ožaruje mihotavými zábleskami zlatis-
to sa lesknúcu tvár veľkej sochy Guru 
Rinpočheho.

Do Dordžedagu sa v 16. storočí
presunulo sídlo tretieho prevteleného
majstra Gödemčäna, ktorý bol pokla-
daný za vtelenie Guru Rinpočheho. Gö-
demčän sa považuje za veľkého tertö-
na – objaviteľa „skrytých“, tzv. severných 
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pokladov (súboru termových textov –
džangter). Tradícia „ukrytých“ textov a 
ich neskoršieho „znovuobjavovania“ je
typická pre školu Ňingma. Bádatelia tvr-
dia, že v skutočnosti boli zrejme rôzne 
texty ukryté počas 9. storočia, v čase, 
keď bol za kráľa Langdarmu rozvoj bud-
hizmu v Tibete na nejaký čas potlačený.

Mindolling, Rongbuk

Kláštor Mindolling založil v 17. storočí
objaviteľ „ukrytých“ tzv. južných pokla-
dov (súborov termových textov – lho-
ter) – tertön Terdag Lingpa. Do roku
1959 bol strediskom vzdelanosti s 300
mníchmi i sídlom najvyššieho prevtelené-
ho, držiteľa trónu školy Ňingma (Minling
thičhen). Teraz tu prebiehajú rozsiah-.
le opravy. Súčasný najvyšší predstaviteľ
školy Ňingma sídli v indickom exile.

K najstaršej tibetskej budhistickej 
tradícii patrí taktiež najvyššie položený
trvale obývaný kláštor na svete Rong-
buk. Krčí sa priamo oproti severnej ste-
ne Everestu. V tejto atraktívnej polohe 
v údolí Rongphu pod severným úbo-
čím Džomolangmy (Čomolungma), ako
znie tibetský názov najvyššej hory sve-
ta, bol vo výške 5 100 metrov založený
až v roku 1902, potom po roku 1959
zničený a od 80. rokov minulého storo-
čia sa znovu pozvoľna opravuje.

Skupine kamenných domčekov pri-
lepených pod suťovým svahom panuje
o poznanie väčšia kockovitá stavba hlav-
nej svätyne. Oproti nej stojí vonku pred 
hlavnou bránou štíhla belostná stúpa.
Stúpa je sakrálna stavba, ktorá pred-
stavuje prepojenie makrokozmu vesmí-
ru s mikrokozmom človeka. Jej jednot-
livé časti symbolizujú päť prvkov, z kto-
rých sa skladá vesmír (zem, voda, oheň, 
vzduch, éter).

Niekoľko málo mníchov a asi dvadsať 
mníšok, ktoré, pravdaže, musia nocovať 
vo svojej ubytovni za múrmi kláštora,
sa stará o jeho chod – od náboženských 
povinností, obradov, udržovania kláš-
tora, opráv – až po každodenné nose-
nie vody z neďalekého prameňa či prác-
ne zbieranie a sušenie trusu z jakov, 
aby bolo nie čím kúriť, ale na čom variť.
Život tu je omnoho drsnejší než kdesi
v okolí Lhasy. Počas dlhých zimných me-
siacov tu môžu byť mnísi odrezaní od
okolitého sveta kvôli počasiu. Na hre-
beňoch Himalájí aj vo vysoko polože-
ných priesmykoch môže napadnúť také

množstvo snehu, že sa vytvorí nepre-
konateľná bariéra. Pre mníchov to však
možno bude úľava od ustavične hustnú-
ceho turistického ruchu. Napriek tomu,
že nie všetci turisti, ktorí sem prices-
tujú, navštívia kláštor, narastá nielen 
množstvo terénnych áut, ale aj nároky 
na stravovanie a ubytovanie či objem 
odpadkov. V kláštore Rongbuk síce nie
sú uložené žiadne významné pamäti-
hodnosti, ale jeho obyvatelia sa mô-
žu nad duchovnými otázkami zamýšľať
tvárou v tvár najkrajšej horskej scenérii.

Kadam

Pod vplyvom Atíšovej reformy vzrástol 
v Tibete záujem o posilnenie priamych 
kontaktov medzi Tibeťanmi a duchov-
nými majstrami z Budhovej vlasti. Veľa 
Tibeťanov odchádza študovať do Indie, 
Nepálu a Kašmíru, v Tibete naopak pôso-
bia mnohí indickí a nepálski učitelia.

Atíšov blízky žiak a pokračovateľ 
Domtön (1004 – 1064) sa po smrti svoj-
ho majstra odobral do kláštora Radeng, 
kde aktívne pôsobil až do svojej smrti
v roku 1064. Práve jeho zásluhou vznik-
la z Atíšovho odkazu škola nazývaná
Kadam (škola ústnych inštrukcií), dbajú-
ca o správny výklad posvätných textov.
V jej rámci sa rozvinuli tri línie – Kadam 
lamrimpa (línia postupnej cesty), Kadam 
männgagpa (línia ústneho učenia) a Ka-
dam žingpawa (línia textových výkla-
dov). Kadampa kládla dôraz na praktic-
ké uskutočňovanie ideálu bódhisattvu 
v každodennom živote a rozvinula me-
ditačnú prax lodžong (premena mysle), 
založenú na prečisťovaní mysle a preme-
ne negatívnych okolností a prekážok na 
podmienky vhodné pre duchovnú prax.

Kadam si na rozdiel od ostatných 
škôl, ktoré postupne rozširovali i svoje 
mocensko-politické ambície, nevytvorila 
pevnú centrálnu organizáciu. Postupne 
sa dostala do pozadia ako samostatná 
škola, avšak Atíšovo učenie a línia odo-
vzdávania boli udržiavané v mnohých 
iných školách. Na prelome 14. a 15. sto-
ročia na ňu priamo nadviazala najmladšia 
škola tibetského budhizmu Gelugpa.

Sakja

Od indických jogínov pochádzalo i uče-
nie lamdä (cesta a ovocie skutkov), do 
ktorého línie odovzdávania bol zasväte-
ný Könčhog Gjalpo (1034 – 1102) z ro-

diny Khön, ktorý sa stal jedným z pia-
tich patriarchov (Sačhen gongma nga) 
školy Sakja. Roku 1073 založil juhozá-
padne od Žikace kláštor Sakja (Sivá pô-
da), od ktorého škola odvodzuje svoj 
názov a ktorý sa čoskoro stal nielen jej 
hlavným sídlom, ale v 13. storočí vo 
zväzku s mongolskými chánmi i cen-
trom vlády nad zjednoteným Tibetom. 
Vadžrajánové učenie lamdä a systema-
tizácia tantrických náuk patrí k základ-
ným témam štúdií tejto školy.

K popredným osobnostiam školy
Sakja patril Künga Gjalcchän (1182 –
1251), zvaný Sakja-pandita (učenec zo 
Sakje). Na svoj dvor ho pozval mongol-
ský chán Godan. Jeho synovec Phagpa-
láma, vlastným menom Lodö Gjalcchän 
(1235 – 1280), pôsobil 12 rokov v Pekin-
gu na dvore chána Chubilaja v úlohe du-
chovného radcu. Chán mu ako protihod-
notu zveril svetskú moc nad Tibetom.
S pádom mongolskej dynastie Jüan v Čí-
ne (1368) sa skončil i vplyv školy Sakja.

Kagjü

Marpa Čhökji Lodö (1012 – 1097) strá-
vil počas troch pobytov celkom 17 ro-
kov v Indii. Od svojho učiteľa Nárópu 
získal zasvätenie do tzv. šiestich jóg –
joga vnútorného tepla (tummo), joga 
iluzórneho svetla (gjuma), joga sna (mi-
lam), joga jasného svetla (ösal), joga 
medzistavu medzi smrťou a znovuzro-
dením (bardo) a joga prenosu vedomia 
(phowa). Ďalej študoval sútry, tantry a 
učenie mahámudry. Mahámudra (veľká 
pečať) je systém meditačných praktík
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zameraných na priame pochopenie sku-
točnej podstaty mysle.

Marpovo pôsobenie a preklady tex-
tov do tibetčiny patrili k pilierom druhej 
vlny šírenia budhizmu v Tibete. Ako je-
den z najväčších tibetských preklada-
teľov preložil do tibetčiny množstvo 
textov tantrického budhizmu a pokladá 
sa za zakladateľa školy Kagjüpa (škola 
ústnej tradície). Táto škola kladie ob-
zvlášť silný dôraz na priame odovzdá-
vanie učenia z učiteľa na žiaka a venuje 
veľkú pozornosť meditačnej praxi spo-
jenej s pustovníckym spôsobom života
v ústraní. Počas dlhoročného štúdia mní-
si podstupujú trojročný pobyt osamote 
v odlúčení, často v horských jaskyniach 
či pustovniach, kde sa venujú meditač-
nej praxi i štúdiu textov. Medzi mnohý-
mi Marpovými žiakmi vynikli najmä šty-
ria hlavní, ktorí založili vlastné podškoly 
rádu Kagjüpa.

Marpov asi najznámejší žiak Milarä-
pa Žäpa Dordže (1040 – 1123), veľký ti-
betský básnik, askéta, jogín a mystik, sa 
preslávil svojou vytrvalosťou v úsilí do-
siahnuť duchovné naplnenie a húževna-
tosťou v štúdiu, ktoré mu jeho prísny
učiteľ Marpa nijako neuľahčoval. Mila-
räpovi žiaci jogín Khjungpo Naldžorpa 
(zom. 1138) a lekár Gampopa Sönam 
Rinčhen (1079 – 1153) sformovali dva 
hlavné smery tradície Kagjü a svojím pô-
sobením podnietili vznik ďalších podškôl,
z ktorých len niektoré pretrvali dodnes.

Najväčší vplyv i rozšírenie nadobud-
la tradícia Karma-kagjü (Ústna tradícia 
karmapov), ktorú založil Gampopov žiak 
Düsum Khjenpa (1110 – 1193). V tejto ško-

le bola po prvýkrát v tibetskom bud-
hizme zavedená tradícia vyhľadávania 
najvyšších predstavených formou hľa-
dania prevteleného. Tibetský termín tul-
ku znamená doslova premenené telo. 
Tento systém rýchlo prijali i ostatné 
rády a tulkuovia sa stali garantmi du-
chovnej a politickej kontinuity rádových 
inštitúcií. Hlavným sídlom školy a karma-
pov – najvyšších prevtelených – sa stal 
kláštor Cchurphu, založený v roku 1159 
asi 70 kilometrov severozápadne od 
Lhasy. Šestnásty karmapa Rangdžung 
Rigpä Dordže (1924 – 1981) sem pre-
niesol po roku 1959 svoje sídlo do exilu
v kláštore Rumtek v Sikkime.

V dôsledku nezhody medzi povere-
nými regentmi, ktorí mali dozerať na 
vyhľadanie nového prevteleného, boli 
potvrdení dvaja noví karmapovia. Jeden, 
ktorého našli v indickom exile, sídli v Dil-
lí. Druhý chlapec, Urgjän Thinlä Dordže
(nar. 1985), bol roku 1992 nájdený v se-
verovýchodnom Tibete a intronizovaný
v Cchurphe. Jeho osoba okamžite pri-
tiahla pozornosť tisícov tibetských pút-
nikov, ktorí za ním prichádzali na ná-
boženské audiencie. V roku 2000 však
tajne opustil Tibet a objavil sa v exilovej 
Dharamsale. Od toho času pokračuje vo 
svojom štúdiu v Indii. Optimistickým sa 
azda môže javiť, že vzhľadom na to, že 
sa jeho presun do Indie odohral v ná-
boženskom a nie politickom kontexte, 
zatiaľ pred jeho prípadným návratom 
Čína nepribuchla dvere.

Ďalšia z výrazných podškôl – Digung-
kagjü – získala svoj názov podľa hlavné-
ho kláštora Digungthil. Založil ho v roku 

1179 Kjöpa Džigten Gönpo Rinčhen Pal 
na strmom úbočí horského hrebeňa asi
sto kilometrov severovýchodne od Lha-
sy. Je to miesto ako stvorené na medi-
tácie a sústredené duchovné štúdium. 
Neďaleko leží známe pohrebisko a medi-
tačný komplex jaskýň a kamenných ciel, 
ktorý využívajú predovšetkým mníšky.

Zabudnúť by sme nemali ani na pod-
školu Dugpa-kagjü, ktorá v 17. storočí
získala významný náboženský a politic-
ký vplyv v susednom Bhutáne. Odtiaľ
je odvodený i jej názov. Dug je totiž ti-
betský názov Bhutánu. Hlavný kláštor
Ralung založil v roku 1180 na náhornej
planine obklopenej z jednej strany Hi-
malájami a z druhej Transhimalájskym 
pásmom Cangpa Gjare. Táto škola integ-
rovala čiastočne učenie tradície Ňing-
ma a udržuje i líniu meditácie v ústraní.
K tejto podškole patria i niektoré men-
šie kláštory v západnom Tibete, naprí-
klad Ňänri a Dzutulphug pri posvätnej 
hore Kailás.

Congkhapa a vznik školy Gelug

Zásadný obrat, ktorý ovplyvnil tibetské
dejiny a budúcu podobu tibetského
teokratického štátu, prinieslo pôsobenie
jednej z najväčších náboženských osob-
ností Tibetu. Touto osobnosťou bol 
mních Lozang Dagpa (1357 – 1419), zná-
my skôr pod svojím priezviskom Cong-
khapa (človek z Cibuľového údolia), kto-
rý sa stal zakladateľom školy Gelug 
(Škola cnostnej rehole). Táto najmladšia 
z hlavných škôl tibetského budhizmu sa 
však počas dvoch storočí stala politic-
ky najvplyvnejšia.

Congkhapa sa narodil v oblasti Cong-
kha v severovýchodnom Tibete. (Na 
mieste jeho rodiska bol neskôr vybu-
dovaný kláštor Kumbum.) Ako mladík
odišiel do stredného Tibetu, kde v rôz-
nych kláštoroch študoval u mnohých u-
čiteľov a zoznamoval sa s náukami všet-
kých smerov doterajších budhistických 
škôl vrátane tradičnej medicíny. V roku 
1409 založil na hore Dogri (asi 40 km 
od Lhasy) vlastný kláštor, ktorý nazval 
Gandän. Tu v roku 1419 zomrel.

Congkhapa kritizoval nedostatočnú
disciplinovanosť mníchov a úpadok mníš-
skej morálky, a preto vykonal dôkladnú 
reformu doterajšieho prístupu ku kláš-
tornému životu. S dôrazom na etiku 
požadoval u všetkých mníchov celibát. 
Mnohí z jeho žiakov zakladali ďalšie kláš-



4/2005Náboženstvo na streche sveta

tory (r. 1416 Däpung, 1419 Sera, 1447 
Tašilhünpo) a pokračovali v jeho prá-
ci. Nový rád si pre prísne dodržiavanie
kláštornej disciplíny, silný dôraz na štú-
dium a meditáciu a nezáujem o účasť
v politike získal rešpekt starších škôl.

Titul dalajláma

Za reinkarnáciu Congkhapovho žiaka 
Gendünduba (1391 – 1475) sa považuje 
Gendün Gjamccho (1475 – 1542). Zoši-
roka cestoval po celej krajine a svojou 
reputáciou získaval škole Gelug mnoho 
prívržencov, žiakov a podporovateľov. 
Jeho nástupca Sönam Gjamccho (1543 

– 1588) prijal v roku 1578 pozvanie, 
aby navštívil Altan chána, vodcu tümed-
ských Mongolov (mongolský kmeň tvo-
riaci súčasť tzv. konfederácie južných
Mongolov). Táto udalosť posunula Ge-
lugpu od rádu, ktorý sa dosiaľ politike 
vyhýbal, k rádu, ktorý nastolil teokra-
tickú vládu.

Hoci v tom čase Mongoli už nekon-
trolovali Čínu, stále predstavovali silnú 
vojenskú mocnosť. Altan chán udelil Sö-
nam Gjamcchovi pri ich stretnutí titul 
tale (mong. oceán), ktorý sa od toho 
času stal v tibetskej podobe Gjamccho 
prídomkom mena všetkých dalajlámov. 
Spätne boli titulom dalajláma poctení i
obaja jeho predchodcovia. Sönam Gjam-
ccho sa teda stal vlastne tretím dalajlá-
mom. Obaja zúčastnení považovali svo-
je stretnutie za obnovu zväzku patrón 
– láma, ktorý v 13. – 14. stor. existo-
val medzi lámami školy Sakja a chánom
Chubilajom.

Od tých čias sa vždy po smrti da-
lajlámu podľa zvláštnych pravidiel vy-
hľadáva chlapec, jeho nové vtelenie.
Kandidátov mohlo byť i viac a museli sa

podrobiť náročnému skúmaniu a skúš-
kam. Hľadali sa zhodné fyzické i pova-
hové rysy s predchádzajúcim vtelením, 
zvláštne znalosti alebo správanie dieťa-
ťa, dieťa malo rozpoznať z množstva 
ponúkaných predmetov tie „svoje“. O-
sobitú úlohu pri hľadaní nového pre-
vteleného mali i veštby, znamenia, sny a 
hoci i „návod“ toho predchádzajúceho, 
kde hľadať. Známa je báseň 6. dalajlá-
mu, ktorou odkazuje na miesto svojho 
nasledujúceho zrodenia vo východnom 
Tibete: „Žeriav, žeriav, vták môj biely,
máš predsa krídla, požičaj mi ich zatiaľ.
V ďalekých krajoch zdržím sa len chvíľu,
len čo k Lithangu zaletím, naspäť sa vrá-
tim.“ (Čierny mrak v bielom. Mladá fron-
ta, Praha 1976).

Piaty dalajláma a Potala

Jednou z najznámejších stavieb Lhasy 
a celého Tibetu sa nepochybne stala 
Potala, ktorú v 17. storočí nechal ako
svoje sídlo postaviť 5. dalajláma Nga-
wang Lozang Gjamccho (1617 – 1682). 
Potala v sebe spája symboliku nábožen-
skú i svetskú. Ako pozemské sídlo línie 
dalajlámov, považovaných za prevtelen-
cov bódhisattvu Čänräziga, sa stala aj
mocenským sídlom božského vládcu Ti-
betu, ktorý sa práve v osobe 5. dalajlá-
mu dostal na vrchol politickej moci.

Potala je pevnosť aj svätyňa. Vznikla 
pre potreby vlády, ale jej súčasťou bol
tiež kláštor, ktorý mal pre dalajlámu za-
bezpečovať hladký chod náboženských
záležitostí. Hoci sa po odchode 14. da-
lajlámu do exilu zmenila skôr v múzeum
a turistické lákadlo, pre Tibeťanov sa o
to väčšmi stala svätyňou a pútnickým
miestom, kde v osobe dalajlámu uctie-
vajú svojho patróna, božstvo súcitu.

Veľké kláštory školy Gelug

K najvplyvnejším náboženským inštitú-
ciám patrili kláštory školy Gelug, ktoré 
vznikli na začiatku 15. storočia v okolí 
Lhasy. Tri z nich – Sera, Däpung a Gandän 
– sa súhrnne nazývajú Sendägasum (Tri 
piliere učenosti). Ich opáti boli od 17. sto-
ročia vďaka vplyvu školy Gelug nábo-
ženskými ministrami v tibetskej vláde. 
Sera a Däpung patrili medzi niekoľko 
málo tibetských pamiatok, ktoré boli 
aspoň čiastočne uchránené od vyčíňa-
nia najprv čínskej armády po roku 1959
(14. dalajláma utiekol do Indie v mar-
ci 1959) a neskôr červených gardistov
(tzv. kultúrna revolúcia prebiehala v ce-
lej Číne i Tibete v rokoch 1966 – 1976).

Gandän bol v 60. rokoch takmer 
úplne zničený. Z takmer stovky budov 
niekdajšieho kláštorného mesta zostali 
k tyrkysovo modrej oblohe trčať pahýle
kamenných podmuroviek. Rozbitá bola 
i pohrebná stúpa s Congkhapovými os-
tatkami. Od 80. rokov sa Gandän po-
zvoľna opravuje a dostavuje podľa svoj-
ho pôvodného vzhľadu. Do spoločnosti 
týchto kláštorných miest patrí i sídelný
kláštor pančhenlámov Tašilhünpo v Žika-
ce a kláštory Kumbum a Labrang v se-
verovýchodnom Tibete.

Dalajláma a pančhenláma

Termín láma je preklad sanskritského 
termínu učiteľ. V tibetskom prostredí 
označuje náboženského či duchovného
učiteľa, ktorý buď dosiahol vysoké vzde-
lanie a vlastný vhľad a vyučuje žiakov, 
alebo lámu-prevteleného (tulkua), ktorý
je inkarnáciou niektorej z veľkých o-
sobností budhizmu a v súlade s tým
ho taktiež po jeho rozpoznaní tradične 
vzdelávajú a vychovávajú. Piaty dalajlá-
ma poctil svojho staršieho učiteľa titu-
lom pančhen, čo znamená veľký učenec. 
Od 17. storočia sú teda vyhľadávaní aj 
prevtelení s titulom pančhenláma.

Súčasníkom 14. dalajlámu a jeho spo-
lupútnikom historickými zvratmi minu-
lého storočia bol 10. pančhenláma. Ten
z Tibetu po roku 1959 neušiel a usilo-
val sa najprv s Číňanmi spolupracovať. 
Neskôr bol trinásť rokov väznený a zo-
mrel roku 1989 pri návšteve svojho do-
movského kláštora Tašilhünpo v Žikace. 
Po jeho smrti bolo vyhľadané jeho nové 
prevtelenie a v súlade s tradíciou jeho 
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pravosť potvrdil dalajláma z exilu. To bo-
lo pre Čínu dôvodom na to, aby chlap-
ca odpratala do núteného ústrania, kde
ho pod kontrolou držia až doteraz. Do 
pozície pančhenlámu bol zhora dosa-
dený iný chlapec, ktorého vychovávajú
v Pekingu a slúži ako politická figúrka.

Život mníchov v kláštorných 
mestách

Pobyt a štúdium vo veľkých kláštoroch 
v dosahu civilizácie sa vždy líšili od ži-
vota v odľahlých horských kláštoroch a 
pustovniach. Kláštorné mestá obývalo 
v časoch pred rokom 1959 až niekoľko 
tisíc mníchov. K najväčším v počte mní-
chov patril kláštor Däpung so svojimi
8 až 10 tisícami obyvateľov. K najroz-
siahlejším zase Gandän, malebne usade-
ný vo výške 4 200 metrov nad morom
v amfiteátri úbočia hory Dogri. Odhadu-
je sa, že v súčasnosti žije v tibetských
kláštoroch zhruba jedna desatina pô-
vodného počtu mníchov a mníšok. Spo-
lu asi 60-tisíc namiesto niekdajšieho viac 
než pol milióna. Jednotlivé kláštory mu-
sia dodržiavať štátom stanovené kvóty
obmedzujúce počet mníchov v kláštore
aj počet novicov.

Veľké kláštorné komplexy majú po-
dobný charakter. Stred areálu tvorí hlav-
ná chrámová budova (lhakhang) so zhro-
mažďovacou sieňou (dukhang) slúžiacou 
na veľké spoločné obrady. Ďalej sú tu 
hlavné chrámy a študijné priestory jed-
notlivých internátov, záhrady so stro-
mami slúžiace na náboženské dišputy, 
rezidencie lámov a v neposlednom rade 
impozantná kuchyňa s obrími kúrenis-
kami a riadom. Mnísi študovali v niekto-
rom z internátov či fakúlt (dacchang)
a bývali podľa miesta svojho pôvodu
v niektorom z ubytovacích internátov
nazývaných khamcchän (krajanská skupi-
na). Boli ubytovaní najčastejšie po dvoch
až troch v jednotlivých celách viacpo-
schodových budov. Dacchangy i kham-
cchäny mali svoje vlastné chrámové
budovy a hodnostárov, ktorí sa o nich 
duchovne i administratívne starali.

Vzdelanie a štúdium mníchov, 
kniha a písomníctvo

Kláštory boli v starom Tibete hlavný-
mi tradičnými strediskami vzdelanosti.
Podľa budhistických predstáv je pre kaž-
dého muža žiaduce, aby aspoň symbo-

licky prešiel mníšskou etapou života.
Malých chlapcov vo veku okolo päť až
šesť rokov preto posielali do kláštora. 
Niektorí časom zložili náboženské sľuby
a prijali život a štúdium podľa regúl tej-
-ktorej školy tibetského budhizmu, ku 
ktorej prislúchali. Iní sa za kratší alebo 
dlhší čas vrátili do laického života. Po-
byt v kláštore bol však vždy príležitos-
ťou naučiť sa čítať a písať.

V kláštoroch sa knihy sprvu ručne 
opisovali, neskôr boli zhotovované ruč-
né xylografické tlače z drevených mat-
ríc, do ktorých sa písmená ručne vy-
rývali. Predmetom opisovania a neskôr
tlače boli predovšetkým texty dvoch 
zbierok tibetského budhistického kánonu
– Kandžuru (Preklady slov Budhových)
a Tandžuru (Preklady komentárov). Do
týchto dvoch rozsiahlych súborov boli 
začlenené tak texty mahájánového bud-
hizmu, ktoré sa prekladali zo sanskritu 
hneď od začiatku vytvorenia tibetského
písma (7. stor.), ako i niektoré preklady 
z čínštiny a pôvodné diela tibetských 
autorov.

Kandžur a Tandžur boli v 14. storočí 
zrevidované tibetskými učencami a ich 
zrevidované súbory sa stali kanonizova-
ným základom pre neskoršie xylogra-
fické vydanie. Prvé tlačené vydanie Kan-
džuru pochádza síce z Pekingu z roku 
1410, avšak veľké kláštory mávali i svo-
ju vlastnú tlačiareň. Tibetské knihy sa 
skladajú z jednotlivých voľných listov 
pozdĺžne obdĺžnikového tvaru, ktoré sú 
z oboch strán potlačené. Svojím tvarom 
napodobňujú tvar palmových listov, na 
ktoré sa písalo v Indii, odkiaľ do Tibetu 
prešlo jednak písmo, jadnak množstvo
budhistických textov. Zabalené do štvor-
cového plátna a previazané šnúrkou so 
sponou sa uchovávajú medzi dvoma 
drevenými doskami. Tie sú často zdobe-
né maľbou, rezbou, tepaním do kovu či 
vsadzovaním drahých kameňov. V kláš-
torných knižniciach sa potom zväzky u-
kladali po jednom do drevených priečin-
kov a starostlivo sa označili. Knihám a 
kláštorným knižniciam Tibeťania preja-
vujú úctu ako fyzickému vteleniu viery, 
budhistickej doktríny, a najmä múdros-
ti. Preto sa v Tibete často stretneme 
s mnohými personifikáciami Múdrosti, 
medzi ktoré patrí i bohyňa súcitu a vy-
kupiteľka Tára (tib. Dolma).      

(Dokončenie v budúcom čísle)
Foto: Z. ONDOMIŠIOVÁ

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Varovanie pred ohrozením
zdravia v sektách
BELGICKO – Belgické centrum pre po-
zorovanie siekt varovalo pred nebez-
pečenstvom, ktoré hrozí prívržencom 
siekt pre praktiky týchto organizácií. 
Viacerí chorí na aids v bruselskej ne-
mocnici napríklad pod vplyvom siekt 
prerušili svoju liečbu. Informovali o 
tom noviny Le Soir 29. septembra na 
základe správy z tohto centra. Kriti zu -
jú sa v nej najmä Jehovovi svedkovia
za odmietanie transfúzie krvi a Scien-
tologická organizácia za jej sporné
kurzy na odstránenie jedov z tela
ako i zákaz navštíviť profesionálne-
ho psychoterapeuta. Evanjelizačné
a neotu ríčne hnutia zasa vyzývajú
svojich chorých prívržencov, aby sa 
modlili za uzdravenie namiesto vyhľa-
dania le kárskej pomoci.

KIPA /–zg–TK KBS, 4. 10. 2005

Výročná správa MZV USA
o náboženskej slobode vo svete
USA – Americké ministerstvo zahra-
ničných vecí (MZV USA) vydalo vý-
ročnú správu, v ktorej hodnotí nábo-
ženskú slobodu v 197 krajinách sveta. 
Kritizuje v nej mnoho štátov, predo-
všetkým Saudskú Arábiu, Sudán, Irán, 
Barmu, Čínu, Severnú Kóreu, Vietnam 
a Eritreu. Slovensko dostalo podľa in-
formácií Oľgy Bakovej vo všeobec-
nos ti pozitívne hodnotenie.

MZV USA konštatuje, že najhoršia 
situácia je v Saudskej Arábii. Sloboda 
vierovyznania tam neexistuje. Jedi-
ným povoleným náboženstvom je is-
lam. V prípade Slovenska správa kon-
štatuje, že náboženské slobody sú 
zaručené ústavou a vláda ich rešpek-
tuje. V slobode vierovyznania na Slo-
vensku prispievajú i všeobecne pria-
teľské vzťahy medzi jednotlivými 
cirkvami. U niektorých skupín obyva-
teľstva však pretrváva antisemitizmus. 
Správa ďalej konštatuje, že po páde 
komunizmu začali Slováci viac chodiť
do kostola, v susednej Českej repub-
like je situácia celkom iná. V nedeľu
tam chodí do kostola len asi 5 % kato-
líkov, 49 % Čechov tvrdí, že sú ateisti.

RÁDIO SLOVENSKO, 10. 11. 2005
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V prvý pracovný deň konferencie účast-
níkov privítal hlavný iniciátor podujatia, 
evanjelický pastor Thomas Gandow. V ú-
vode svojho príhovoru podotkol, že po 
páde Berlínskeho múra sa v ich krajine 
začala invázia siekt, najmä z krajín vý-
chodnej Európy. Samotných mormónov
tu dnes pôsobí približne 90-tisíc, z čoho
6-tisíc ich žije iba v Berlíne. Ešte počet-
nejšie zastúpenie majú Svedkovia Jeho-
vovi, ktorých v Nemecku žije približne 
165 000. Aj vďaka internetu sa šíri sekta 
rev. Muna (munovci), ktorá tu svoje kon-
ferencie organizovala ešte pred pádom 
Berlínskeho múra. Silný vplyv majú tiež 
scientológovia.

Prvým zo zahraničných prednášajú-
cich bol Zoran Lukovič, policajný kapitán 
a súčasne špecialista v oblasti siekt zo 
Srbska a Čiernej Hory. Je autorom nie-
koľkých tematických publikácií a mno-
hých príspevkov uverejnených v pravo-
slávnom antikultovom periodiku Istina.
Lukovič povedal, že aj za pomoci podob-
ných medzinárodných stretnutí a výme-

ny skúseností, ako je toto, chce vo svojej
krajine iniciovať profesionálnu pomoc ľu-
ďom poškodeným sektami, pretože tá-
to dodnes absentuje. Spomenul tiež, že 
v Srbsku pôsobí pseudohinduistická mi-
litaristická sekta Sanâtan Sanstha.

Jej líder prišiel z Atlanty, kde je sekta 
zaregistrovaná, no svoje nové sídlo bu-
duje v Srbsku. (Jedna z jej odnoží pôsobí 
aj vo Francúzsku.) Pôsobí tu už päť ro-
kov a má okolo tisíc stúpencov. Svojich 
členov verbuje najmä z prostredia mla-
dých hercov, prominentov a pracovní-
kov OSN. Je to paramilitárna skupina,
v ktorej radách sú aj bojovníci schopní
zabíjať. Chce zničiť zlo, ktoré vidí v kres-
ťanstve. Do roku 2022 plánuje vybudo-
vať „Kráľovstvo Pravdy“ na zemi. Na jej 
srbského lídra, Predraga Nikoliča, ktorý 
sa tituluje profesor, a to i napriek to-
mu, že ledva ukončil tri triedy základnej
školy, bol kedysi vydaný zatykač. Nikolič
bol uväznený a teraz sa vyhlasuje za 
svetoznámeho liečiteľa. Srbsko-čierno-
horská polícia sa plánuje dôkladnejšie

zaoberať touto sektou prinajmenej na
základe publikácií, ktoré vydala. Lukovi-
čovu prednášku sprevádzal (i multime-
diálne) psychológ Slobodan Spasič.

Ako ďalší vystúpil Henri Pierre Debord 
z francúzskej medzirezortnej organizá-
cie zaoberajúcej sa pôsobením siekt –
MIVILUDES. Priblížil históriu, metódy pô-
sobenia a spôsoby prevencie tejto inšti-
túcie, ktorú zastupuje. „Máme tri od-
delenia vo vláde, ktorú v tejto oblas-
ti reprezentujeme. Spolupracujeme aj
s prezidentom. Našu radu tvoria pred-
stavitelia všetkých ministerstiev, poli-
tici, psychológovia, finančníci a vedci.
Rada sa stretáva šesťkrát do roka.
Analyzujeme, aké skupiny so svojím
deštrukčným pôsobením „spadajú“ pod
kompetencie toho-ktorého minister-
stva. Pripravujeme podrobné analýzy
pre každé z ministerstiev. Koordinuje-
me činnosti a pomáhame všetkým, ktorí 
pracujú na tomto poli,“ povedal Debord 
a dodal: „Vo Francúzsku máme 90 regió-
nov, v ktorých pôsobia rôzne nábožen-

V dňoch 14. – 16. novembra t. r. sa na zámku Wendgräben (v školiacom a konferenčnom stredis-
ku nadácie Konráda Adenauera) neďaleko nemeckého mesta Magdeburg konal už tretí výcho-

doeurópsky ekumenický seminár s názvom Sekty a kulty vo východnej Európe. Na podujatí, ktoré 
zorganizovala Evanjelická cirkev v Berlíne-Brandenburgu a Dialog Zentrum Berlin, sa zúčastnili poli-
tici, teológovia, psychológovia, pedagógovia, policajní a sociálni pracovníci, účastníci, ktorí na toto 
stretnutie pricestovali z pätnástich krajín Európy.

GRZEGORZ FELS
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ské hnutia. V každom z nich sme vytvo-
rili svoje zastupiteľstvá.“ Svoje vystú-
penie Debord zakončil konštatovaním: 
„Mám nádej, že sme nastúpili novú ces-
tu v aktivizácii svojich síl.“

Po prestávke sa ujal slova pastor
Ingolf Christiansen z Nemecka. Hovoril
o ideológii, internetových stránkach a
pôsobení satanistických skupín v Ne-
mecku. Svoju prednášku často ilustroval 
šokujúcimi fotografiami zmrzačených 
satanistických obetí. „Z približne 6 400 
údajných satanistov je v Nemecku sotva 
1 800 opravdivých satanistov – okultis-
tov či ezoterikov. Medzi nich patrí aj
700 až 800 kanibalov. Až pri ich podrob-
nom skúmaní môžem odhaliť ich oprav-
divé zámery,“ povedal pastor.

Odhaduje sa, že v nemecky hovoria-
cich krajinách pôsobí celkovo približne 
150 satanistických skupín. Ako sa uka-
zuje, satanisti majú dokonca svojho tla-
čového hovorcu, ktorým je akýsi Chris 
Redstar. Rozmach satanizmu stimuluje 
zánik morálnych noriem v spoločnosti, 
ale i rozvoj internetu, ktorý je hlavným 
nositeľom satanistických ideí. So sata-
nistami z iných štátov, vrátane Poľska, 
sa nemeckí satanisti kontaktujú počas 
hudobných metalových koncertov. Je 
známa aj ich spojitosť s neonacizmom. 
Jestvujú tiež kruhy pedofilov, ktorí svo-
je sklony spájajú so satanistickou pseu-
domystikou.

V nemeckých väzniciach neprebýva 
mnoho satanistov. Často sa obyčajní kri-
minálnici vyhlasujú za satanistov, preto-
že nemecké právo im ukladá za ten istý 
trestný čin miernejší trest, ako by dostali 
iní páchatelia. Preto treba odlíšiť skutky 
satanistických stredísk od činov obyčaj-
ných vandalov a pseudosatanistov.

Prečo príslušnosť k satanistom znižu-
je trest za zločin? Ako udiveným účast-
níkom Christiansen vysvetlil, „nemecký
štát sa domnieva, že satanista je tak 
ovládaný ideológiou, ktorú vyznáva, že
si nie je dokonca vedomý ani svojich či-
nov, a to zmierňuje výmer trestu. Avšak 
o tejto otázke sa v mnohých kruhoch 
dnes veľmi diskutuje. Nechceme sa po-
dobať Číne, kde sa ľahko ľudia odsudzujú“.

Na otázku, ako teda možno rozpoz-
nať satanistu, Christiansen odpovedal: 
keď terorizuje svoju obeť satanistickými 
praktikami; keď sa ospravedlňuje tým, že 
daný skutok bol vykonaný na žiadosť sa-
tana; často je taký čin vykonaný na mies-
te špeciálne vymedzenom na ten účel.

Prednášateľ na záver skonštatoval, 
že nie sú mu známe vraždy v rámci tzv. 
organizovaného satanizmu a tie, s kto-
rými má ako policajný poradca dočine-
nia, sa konajú iba pod štítom satanizmu. 
Toto konštatovanie však bolo pre mno-
hých zúčastnených dosť čudné a vyvo-
lalo značný rozruch.

Anna Angelová Marinová, ktorá pred-
náša dogmatiku na Univerzite v Sofii, 
bola oficiálnou zástupkyňou Bulharskej 
pravoslávnej cirkvi. V svojom referáte
spomenula, že keď roku 1990 prišli do
Bulharska prví mormóni, ich kontroverz-
né učenie vyvolalo v spoločnosti roz-
ruch. Rovnako Svedkovia Jehovovi pri-
šli do tejto krajiny až v deväťdesiatych 
rokoch. Čo je zaujímavé, boli aj oficiál-
ne zaregistrovaní, avšak pod podmien-
kou, že nebudú odmietať transfúziu
krvi. Hoci na túto podmienku oficiálne
pristali, život ukazuje, že transfúziu na-
ďalej neprijímajú.

Svojich prívržencov tu má aj sibír-
sky pseudomesiáš Vissarion, alias Sergej 
Torop. V bulharskej televízii sa dokonca 
konala zaujímavá debata medzi ním a 
jedným z pravoslávnych biskupov. Mari-
nová podotkla, že bulharská vláda v no-
vembri minulého roka zakázala Visariono-
vi vstup do krajiny na obdobie desiatich 
rokov a podobný zákaz platí i pre reve-
renda Muna.

V Sofii pôsobia taktiež scientológo-
via a rozličné charizmatické sekty. Jedna 
z nich, Emmanuel, hlásala koniec sveta 
na rok 2005. Koniec koncov táto skupina 
už dnes neexistuje.

Nasledujúcim rečníkom bol maďarský
evanjelický pastor István Sarka, ktorý o-
písal situáciu vo svojej krajine. V Maďar-
sku je zaregistrovaných 260 nábožen-

ských vierovyznaní. Až do roku 1997 
neexistovalo žiadne oficiálne stanovis-
ko týkajúce sa siekt. V malej dedinke 
ležiacej v západnej časti Maďarska, kde 
Sarka pracuje, pôsobí niekoľko nábožen-
ských siekt, a táto situácia je charakte-
ristická pre celý maďarský vidiek. Pastor 
poznamenal, že verejnosť si vysvetľuje 
jav vstupovania ľudí do týchto skupín
„ignoranciou napríklad i evanjelickej cir-
kvi, ktorá sa nezaujímala o ľudí postih-
nutých problémami siekt“. Povedal, že
„viac ako typicky deštrukčné kulty sú
v Maďarsku nebezpečnešie takzvané 
pseudokresťanské sekty“. Súčasne však
skonštatoval, že v poslednom čase sa
utužovala spolupráca medzi tradičnými
cirkvami. Rozmáhajúce sa ekumenické
pôsobenie tak spoločne čelí fenoménu
drog či expanzii siekt.

Sarka tiež poznamenal, že v dvadsia-
tich veľkých maďarských mestách ma-
jú svoje sídlo i scientológovia, ktorí sú

pod prísnym dohľadom štátu. Neďale-
ko Balatonu sa nachádza aj pomerne
veľké Centrum Hare Krišna. Pôsobí cel-
kom verejne s vedomím, že v tejto ob-
lasti pobýva v lete veľa turistov.

Z Českých Budějovíc na konferen-
ciu pricestoval pastor Daniel Matějka,
spolupracovník českého časopisu Dingir
a nemeckého Berliner Dialogu. Ako na
úvod poznamenal, „pätnásť rokov po
prelome sa stalo skutočnosťou, že po-
četnosť nových náboženských skupín
zmenila život Čechov. Pôsobí tu vyše
sedemdesiat náboženských organizácií,
zaoberajúcich sa jogou, psychotronikou
či nekonvenčnou medicínou. V Prahe
pôsobia aj scientologické centrá a ich
atraktívne ponuky nachádzajú odozvu
v spoločnosti.

Sekty a kulty vo východnej Európe

vo východnej Európe
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Dôležitú osvetovú úlohu plní v Čes-
ku i štvrťročník Dingir. Matějka stručne
predstavil jeho históriu a priblížil jeho 
vývoj. Na záver dodal: „Ako farár Česko-
bratskej cirkvi evanjelickej vidím silnú 
potrebu veriacich prahnúcich po no-
vých duchovných zážitkoch. Cirkev mu-
sí tieto ich duchovné túžby uspokojiť.“

Gunar Werner bol niekoľko rokov čle-
nom nemeckých mormónov. Teraz pôso-
bí v Združení rodín postihnutých sekta-
mi so sídlom v Lipsku. Veľmi podrobne 
predstavil mormónske obrady, ktoré po-
znal z osobnej skúsenosti. Ako povedal, 
pre vstup do mormónskej svätyne je 
potrebné patričné rituálne oblečenie a 
špeciálne povolenie. Na to, aby ho adept 
získal, treba zásluhy a to absolvovaním 
predchádzajúceho školenia ukončené-
ho skúškou a kvalifikačným pohovorom
s biskupom. V Nemecku sú dva mor-
mónske chrámy – vo Frankfurte nad Mo-
hanom a vo Freiburgu. Ten druhý je ur-
čený predovšetkým pre ľudí z býva lého 
východného bloku.

Mormóni v zhode so svojím zaklada-
teľom Josephom Smithom učia, že krst 
nie je na spásu potrebný a že prvým 
stvoreným človekom nebol Adam, ale 
archanjel Michal. Podľa mormónskeho 
učenia je najvyšším bohom Elohim a až 
po ňom má byť Jehova. Existujú totiž 
rôzne stupne zasvätenia v božskosť.

Werner v mormónskych ceremó-
niách zasvätenia (ktoré trvajú až 7 ho-
dín), vidí mnoho spoločných čŕt so slo-
bodomurárskymi obradmi. Počas tejto
iniciácie adept dostáva nové meno, kto-
ré nemôže zabudnúť. Na záver rituálov 
sa vysluhovateľ obracia k adeptovi so 
slovami: „Dosiahol si hodnosť byť rov-
ným Bohu. To, čo sa deje v chráme, má 
byť tajomstvom pre ľudí zvonka.“

Prvý deň konferencie si účastníci
pozreli dve ukážky ruských dokumentár-
nych videofilmov venujúcich sa téme 
siekt, guru, pseudoliečiteľom, ako i rôz-
nym veštkyniam pôsobiacim najmä na 
území Ruska.

Nasledujúce ráno po krátkej rannej 
ekumenickej modlitbe, ktorú viedol pra-
voslávny biskup zo Srbska a Čiernej Ho-
ry Peric Porfirije, sa slova ujal Vladimír 
Martinovič z bieloruskej pravoslávnej an-
tikultovej organizácie, ktorá svoju čin-
nosť vyvíja už deväť rokov.

Ako konštatoval, v Bielorusku pôso-
bí 93 nových náboženských hnutí, mini-
málne 23 okultných skupín, 20 liečiteľ-

ských centier a 13 UFO-kultov. Tieto sku-
piny charakterizuje veľká rôznorodosť. 
Svojim potenciálnym čitateľom ponúka-
jú až 92 titulov časopisov.

Príčinou takejto veľkej populárnosti 
siekt v Bielorusku je v spoločnosti po-
merne dosť rozšírená viera v povery a 
spoločenská zaostalosť. „Najväčšie ško-
dy páchajú okultisti, pretože povera má
u nás bohatú tradíciu,“ poznamenal Mar-
tinovič a dodal: „Mnoho je tu tiež rôz-
nych samozvaných prorokov.“

V posledných rokoch je v Bielorusku 
zaregistrovaných okolo 100 nových ná-
boženských hnutí, ktoré prišli najmä zo 
zahraničia (väčšinou z Ruska). Pre bielo-
ruské kulty je typická veľká rotácia ich 
stúpencov. Sami sa často premiestňujú 
po celom kraji a sťahujú i svoje centrá-
ly, čo sťažuje ich kontrolu. Mnoho siekt, 
ktoré sem prišli z Ameriky, už opustilo 
hranice Bieloruska a odobrali sa okrem 
iného na Sibír (napr. Kresťania posled-
ného zákona).

Bieloruská spoločnosť najlepšie pri-
jíma rozličné liečiteľské skupiny. Vychá-
dzajú z veľmi populárnych metód samo-
očisťovania organizmu, čo zapríčiňuje,
že ich je niekedy len ťažko odlíšiť od
oficiálnej medicíny, ktorá tiež tieto
metódy využíva. Veľký vplyv tu majú i
neoturíčni kresťania, ktorých je tu viac
ako katolíkov. (Katolíkov je v Bielorusku
niečo vyše 200-tisíc, no neoturíčnikov
je dvojnásobok, vyše 400-tisíc.)

Manželka a súčasne spolupracovníč-
ka bieloruského prednášateľa, pani Oľga
Martinovičová, hovorila na tému sekta
reverenda Muna. Okrem iného spome-
nula, že predošlý bieloruský predseda
parlamentu, Dr. Stanislav Šuškievič, bol
čestným hosťom na Munovej konferen-
cii. Na jednej z univerzít – patriacej Cirk-
vi zjednotenia – dokonca prijal i titul 
doktora. Martinovičová sa zmienila aj o 
početných Šuškievičových kontaktoch, 
ktoré má s touto kórejskou sektou, ilu-
strujúc svoj výklad fotografiami. Cen-
trum sekty v Bielorusku je v jeho hlav-
nom meste, v Minsku.

Manželia Per a Gundrun Swartlingov-
ci sú psychológovia zo Švédska. Hovori-
li o svojich skúsenostiach s extrémne
charizmatickými skupinami pôsobiacimi
v ich kraji. (Celý ich referát je k dispozí-
cii na webovej stránke www.fecris.org.)
No najväčšiu pozornosť venovali kontro-
verznej a zároveň charizmatickej pospo-
litosti Knutby. Keď sa týmto zoskupením 
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Moslimovia pália kostoly
PAKISTAN – Stovky kresťanov museli
sláviť bohoslužby pod holým nebom.
Po fámach o znesvätení Koránu kres-
ťanom rozhor čení moslimovia zapálili
12. a 13. novembra 2 kostoly na východe 
Pakistanu. Ničenie postihlo aj jednu školu
a katolícku faru, no nikto nebol zranený.

Predseda Biskupskej konferencie Pa-
kistanu arcibiskup Lawrence Saldana (69)
z Lahore hovorí o plánovanom útoku a 
obviňuje miestnu políciu, že dlho vôbec 
nezasahovala. Podľa údajov miestnych
orgánov polícia zatkla asi 25 útočníkov
v Sanga Hill, 80 km severovýchodne od 
Lahore. Ako povedal arcibiskup, kresťan 
obvinený zo znesvätenia Koránu vyhral
od moslimov vysokú sumu peňazí. Korán 
nijako neznesvätil.

Dňa 11. novembra, po obvineniach
kresťanov, ktoré vyhlasovali z reproduk-
torov z miestnej mešity, uchýlilo sa 
všetkých 400 kresťanských rodín do
bezpečia. V minulých rokoch sa stále
opa kovali obvinenia voči kresťanom, že
urazili Mohameda alebo Korán, čo viedlo
k ne pokojom i násilným činom proti kres-
ťanskej menšine v Pakistane. Kresťan-
ské cirkvi obviňujú pakistanskú vládu,
že napomáha násilie zákonom o rúhaní.

ZE, KIPA/–zg–TK KBS, 15. 10. 2005

Vo Vietname stále útoky miestnych 
orgánov proti kresťanom
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské
práva (IGFM) kritizovala rast útokov miest-
nych orgánov proti príslušníkom kres-
ťanskej menšiny vo Vietname. Ako in-
formovala 13. novembra vo Frankfurte, 
komunistické vedenie stále častejšie vy-
diera kresťanov, aby sa zriekli svojej vie-
ry a vrátili sa k tradičným náboženstvám. 
Kresťanské rodiny napríklad vyzývajú,
aby si znova stavali tradičné oltáre pred-
kov. Inak im hrozia, že vymažú mená kres-
ťanov z registra obyvateľstva, čím sa ruší 
ochrana štátu nad týmito občanmi. IGFM 
Vietnam vyzýva, aby dodržiaval Dohodu 
OSN o občianskych a politických právach. 
Podľa výročnej správy o náboženskej slo-
bode uverejnenej vo Washingtone patrí 
Vietnam k ôsmim krajinám, v ktorých je 
náboženská sloboda priamo ohrozená.

KIPA/–zg–TK KBS, 21. 11. 2005



4/2005

M Í Ľ N I K Y  D V O C H  T I S Í C R O Č Í

Kresťanskí heretici
v staroveku  (4)

Oficiálne uznanie kresťanstva zo strany 
rímskeho štátu roku 313 väčšina kres-
ťanov privítala, ale objavili sa i kritici. Tak
to bolo v severnej Afrike v prípade do-
natistov, podľa ktorých by sa cirkev ne-
mala zmierovať so štátnou mocou a
s okolitým svetom vôbec. Vznik tohto 
hnutia spadá do obdobia Diokleciánovho 
prenasledovania kresťanov (284 – 305), 
keď aj mnohí biskupi v ťažkých časoch 
zapreli vieru. Ich zlyhanie mnohí veriaci 
pokladali za zradu.

Keď bol v Kartágu zvolený za bisku-
pa Caecilianus, ktorý sa tešil podpore 
cisára Konštantína (306 – 337) a rímskych 
cirkevných kruhov, postavila sa proti je-
ho voľbe opozičná strana. Táto si zvolila 
namiesto neho Maiorina. Jeho nástup-
com sa potom stal Donatus, ktorý pre-
požičal meno novému hnutiu. Donatisti 
vyčítali Caeciliánovi prílišnú opatrnosť 
počas prenasledovania, ba dokonca, že 
bol zradcom – traditorom. Tak sa dona-
tizmus javí ako prísne hnutie namierené 
proti tým, ktorí nevydržali prenasledo-
vanie. Hnutie prehnane vyzdvihovalo 
mučeníctvo, hlásalo, že krst môže človek 
stratiť (donatisti boli za opakovaný krst) 
a že platnosť sviatosti závisí od osob-
nej svätosti vysluhujúceho.

Na jar roku 313 predložili donatisti
cisárovi Konštantínovi zoznam údajných 
Caeciliánových zločinov, aby ho potrestal. 
Donatove námietky však neboli akcep-
tované, ba naopak, vytkli mu, že pokrs-
tených druhýkrát krstil. Donatisti pred-
kladali ďalšie sťažnosti, ale uznanie
nedosiahli. Konštantín dal podnet na
zvolanie synody v Arles roku 314, kde
bol donatizmus odsúdený.

Nezhody s donatistami však pokračo-
vali, až ich napokon po viacerých ne-
úspešných pokusoch o zmier poslal roku 
316 Konštantín do vyhnanstva. O rok ne-
skôr im odobrali chrámy, čo sa nezaobi-
šlo bez výtržností davu i obetí na živo-

toch. Donatisti sa označovali za svätú 
cirkev, lebo ich duchovenstvo nemalo 
smrteľné hriechy, tiež za cirkev mučení-
kov (ecclesia martyrum), kým ostatných 
nazývali ecclesia traditorum – cirkev 
zradcov. Konštantín proti nim zakročil
aj vojensky, ale roku 321 uznal márnosť 
týchto spôsobov. Ochota k martýriu
donatistov iba posilnila. Mali až okolo
270 biskupov. Konštantínovi nástupco-
via Konštanc, Valentinián a Gracián po-
kračovali v zásahoch proti nim. Za vlá-
dy Juliána Apostatu v rokoch 361 – 363
dosiahli plnú slobodu a zažili rozkvet.

Rímski cisári v odpore voči donatis-
tom podporovali všeobecnú cirkev. Tak 
sa po prvýkrát v dejinách štát postavil
za jednu zo súperiacich kresťanských 
strán a nárokoval si zasahovanie do ich 
sporov. Hádky s donatistami pokračovali 
aj v 5. storočí. Nové ťaženie proti nim je 
spojené s Augustínom. Ako významný 
teológ a biskup v severoafrickom Hippo 
vystupoval proti donatizmu najprv lite-
rárne, v kázňach a dišputách. Až keď tie-
to formy nepriniesli výsledok, pripustil
aj donucovacie prostriedky s výnimkou 
trestu smrti.

Donatisti boli vyhlásení za schizma-
tikov a bludárov, takže sa mohli voči nim 
uplatniť i štátne zákony o kacíroch. Cisár 
Honorius zvolal roku 411 verejnú dišputu 
do Kartága, kde sa zišlo takmer po 300 
biskupov z katolíckej aj donatistickej 
cirkvi. Donatistov zastupoval Petilián
z Cirty, katolíkov Augustín. Cisársky ko-
misár dal za pravdu katolíckej strane a 
sila donatizmu bola zlomená. Nasledovali 
sankcie, násilné nútenie na konverziu a 
prenasledovanie zo strany cisára. Napriek 
tomu sa skupiny donatistov udržali až
do vpádu Vandalov v roku 428, ktorého
sa dožil i Augustín. Posledné zvyšky do-
natistickej cirkvi pretrvali do 7. storočia, 
keď ich zápas ukončil islam.      

PETER GAŽÍK
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začali podrobnejšie zaoberať a ponúkli 
verejnosti i poradenskú pomoc, prihlá-
silo sa im množstvo poškodených ľudí.
Sami boli prekvapení takým vysokým
počtom. Mnohí, ktorí sa dostali do kon-
taktu so skupinou – akýmsi typom bib-
lickej školy – skončili až na psychiatrii.

Swartlingovci vedecky preskúmali
skupinu 34 osôb, majúcich spojitosť
s touto sektou, na ktorú sa ľudia obrátili 
s prosbou o pomoc. Všetci odpovedali 
na rovnaké otázky. Oslovení vykazovali 
psychické poruchy, také, ktoré predtým 
nemali. 85 % z nich prerušilo kontakty
s rodinou, svetom a malo i finančné 
problémy. U mnohých sa prejavoval po-
cit strachu, paniky, mali halucinácie, ne-
dokázali určiť svoju identitu. 50 % skú-
maných malo pocit viny, straty zmyslu 
pre realitu, sprevádzali ich vízie, počuli
rôzne hlasy. Až dve tretiny z nich chce-
li spáchať samovraždu. U siedmich už
predtým boli zistené psychické poru-
chy, avšak ďalších 27 ich získalo po kon-
takte so skupinou a potrebovali pomoc
psychiatra.

V období svojej rehabilitácie ich
Swartlingovci požiadali, aby varovali no-
vých kandidátov pred účasťou na kur-
zoch organizovaných sektou, pretože je 
potrebné vystríhať pred jej následka-
mi. Prednášku dopĺňali i fragmenty filmu
z takéhoto „kurzu“, kde účastníci okrem
iného vydávali zo seba rôzne živelné, 
šialené výkriky. Poniektorí už po prvom 
takomto stretnutí skončili v nemocnici. 
V poslednom čase údajne táto skupina 
svoje extrémne spôsoby správania o 
niečo zmiernila.

Niektorí jej členovia dokonca vstú-
pili do švédskej strany Kresťanských
demokratov, kde mnohí z nich zastávali 
výnosné pozície. Považujú sa za medzi-
národnú skupinu a usilujú sa preniknúť 
medzi turíčnych kresťanov, baptistov
a podobné kresťanské zoskupenia, aby
pôsobili pod ich pláštikom. Založili svoju
mládež s názvom Nová generácia, ktorá 
preniká do škôl ako kresťanská skupina. 
V počiatkoch bolo ľahké vstúpiť do ich 
radov, no teraz sú vo výbere nových 
kandidátov veľmi opatrní. Stúpencom 
hovoria: „Neprezraď naše tajomstvá, le-
bo sa môžeš dostať medzi vyznávačov 
diabla.“ Mesto Knutby, kde sekta vznikla, 
nechce mať s ňou však nič spoločné.   

 (Dokončenie v budúcom čísle)
Foto: G. FELS

Preklad: BORIS RAKOVSKÝ
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Misionári sú prenasledovaní
najmä v Ázii
Pri príležitosti zatknutia kresťanského
vedúceho domova v Indii pranieruje Me-
dzinárodná spoločnosť pre ľudské práva 
(IGFM) pretrvávajúce prenasledovanie 
kresťanských misionárov. Mimoriadne 
mnoho takýchto prípadov je v ázijských 
štátoch. „Činnosť misionárov je chránená 
v rámci článku 18 Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv,“ vyhlásil predseda IGFM 
Karl Hafen. „Štáty ako India, Vietnam a Čí-
na, v ktorých sú misionári prenasledova-
ní, podpísali dohodu OSN zaručujúcu prá-
vo na misijnú činnosť.“ Skutočnosť však 
vyzerá úplne inak, ako ukazujú početné 
príklady: Vietnam patrí ku štátom, kde sa 
misionári systematicky prenasledujú od 
roku 1958, hoci ich cirkvi sú registrované.

Na základe dlhoročného prenasledo-
vania sa IFGM obáva, že vláda v Hanoi už 
nedokáže ovládať miestne orgány. V tom-
to roku tu zapálili alebo zničili viaceré
domy misionárov. Evanjelických misioná-
rov, ktorí pracujú s etnickými menšinami 
v horách na severe a v strede Vietnamu, 
zatýkajú, napádajú, mučia, pokorujú alebo 
im ukladajú horentné pokuty, pretože sa 
nechcú vzdať svojej viery. Napádajú aj
ich rodinných príslušníkov. Nedávno im 
dokonca skonfiškovali ryžové polia a úro-
du rozdelili straníckym kádrom. Niektoré 
oblasti sa pýšia, že sú oslobodené od kres-
ťanstva. V Laose väznia na 15 rokov 65-
-ročného kresťana za úspešnú evanjeli-
záciu medzi vládnymi pracovníkmi a 
bývalými vojakmi. V Indii zatkli za misij-
nú činnosť medzi hinduistickými deťmi
vedúceho detského domova i ďalších
kresťanov. Dňa 13. septembra tu extré-
misti zabili jezuitu Ignáca Baru. V Bang-
ladéši  moslimovia v noci vnikli do domu 
dvoch kresťanov a zabili ich. V Indonézii 
odsúdili 1. 9. pastorku na tri roky väze-
nia, pretože údajne ovplyvňovala islam-
ské deti kresťanskou vierou. V Číne 2. 9. 
zatkli katolíckeho kňaza a seminaristu.

Október sa v Katolíckej cirkvi slávi
ako Mesiac svetových misií. IGFM apeluje
na katolíkov aj ďalších kresťanov, aby si
23. 10. na Svetovú misijnú nedeľu pri om-
ši spomenuli na osud prenasledovaných
kresťanov a hľadali možnosti pomoci
pre nich.    KIPA/–zg–TK KBS, 16. 11. 2005
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Dostali sme do školy ponuku na kurz 
kineziológie pre učiteľov. Po absol-
vovaní by sme mali dokázať lepšie
pomáhať žiakom zvládať problémy
v učení i správaní. Napíšte nám o tej-
to metóde viac, aby sme dokázali po-
súdiť jej užitočnosť a rozhodnúť sa,
či sa na kurze zúčastníme.

Učiteľky základnej školy vo Zvolene

Kineziológiu do Európy priniesla americ-
ká lektorka Carol Ann Hontzová v 80. ro-
koch 20. storočia. Metóda je postavená 
na tvrdení, že stres a negatívne emócie 
spôsobujú zablokovanie energetického 
prúdenia z mozgu do príslušnej časti te-
la cez meridiány, ktoré kineziológovia 
definujú ako „dobre vymedzené jemno-
hmotné kanály životodarnej energie pre 
telo a aktivovanie orgánov“. Dôsledkom 
zablokovania sú rôzne psychické i so-
matické choroby – bolesti hlavy, alergie, 
astma, obezita, vyčerpanosť, úzkosť, de-
presie. Stres blokuje meridiány aj u detí, 
čo je príčinou porúch čítania (dyslexie), 
počítania (dyskalkúlie), zajakavosti, po-
močovania, hyperaktivity a mnohých 
iných chorôb.

Na odblokovanie energetických dráh 
používa kineziológia špecifický systém 
– tzv. One Brain (Jednotný mozog), kto-
rý je základom uzdravenia a vyriešenia 
všetkých problémov. Kineziológovia vy-
užívajú zvláštne „diagnostické“ postupy 
na zisťovanie miery stresu – odčítavajú 
ho z očných zreničiek a veľmi presne
popisujú „liečebné“ postupy (napr. „pre-
pláchnite meridián rýchlym pohybom 
svojej ruky smerom nahor a nadol po 
dráhe toku meridiánu niekoľkokrát“).

Existenciu meridiánov sa však ne-
podarilo dokázať vedeckými metódami 
anatomicky ani funkčne. Neexistuje do-
konca ani cievne ani nervové spojenie 
medzi jednotlivými bodmi a priebeh
meridiánov vôbec nezodpovedá vývoju 
a členeniu tela človeka, ani súčasným

poznatkom anatómie a fyziológie. Po-
stoj klasickej vedy voči kineziológii je
preto odmietavý.

Jednou z mála pozitívnych vecí, kto-
rú môžeme na kineziológii nájsť, je to,
že považuje stres za základnú príčinu 
vzniku mnohých chorôb a zdôrazňuje 
vplyv traumatickej udalosti na ďalší ži-
vot a zdravie človeka. Tieto poznatky 
však vôbec nie sú nové a psychológom 
sú známe od konca 19. storočia, dávno 
pred vznikom kineziológie.

Riziká kineziológie sú však oveľa väč-
šie. Liečiteľom (tzv. facilitátorom) sa mô-
že stať každý, kto sa prihlási, zaplatí a 
absolvuje kurz – bez ohľadu na vzdela-
nie. Tak sa ľahko môže stať, že napríklad
elektromechanik bude „liečiť“ také váž-
ne problémy, ako sú depresie, pomočo-
vanie, poruchy učenia a to bez odborné-
ho vzdelania v pedagogike, psychológii
či medicíne.

Ďalším neprehliadnuteľným rizi-
kom tejto metódy je aj diagnostikova-
nie nesprávnych chorôb a ich príčin. Pri 
vzniku problémov s písaním sa tu ako
príčina uvádza negatívny zážitok z det-
stva, pri ktorom dieťa zažilo výsmech,
čo mu zablokovalo meridiány. Naproti
tomu lekár či psychológ sa snažia získať 
ucelený obraz o všetkých príčinách
choroby, ktoré sú podložené presnými
meraniami či testami v laboratóriách.
Porovnávaním zlepšenia výsledkov si
počas liečby overujú správnosť diagnos-
tiky aj zvolených liečebných postupov.

Na základe uvedených faktov by sme 
vám neodporúčali zúčastniť sa na ponú-
kanom kurze kineziológie – radšej vaše 
problémy so žiakmi konzultujte v peda-
gogicko-psychologických poradniach 
poskytujúcich odborné služby, ktoré sú 
navyše i zadarmo.       

Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
externá spolupracovníčka

Centra pre štúdium siekt pri ERC

Pri príležitosti zatknutia kresťanského
vedúceho domova v Indii pranieruje Me-
dzinárodná spoločnosť pre ľudské práva 
(IGFM) pretrvávajúce prenasledovanie 
kresťanských misionárov. Mimoriadne 
mnoho takýchto prípadov je v ázijských Dostali sme do školy ponuku na kurz poznatkom anatómie a fyziológie. Po-

Otázky, ktoré vás zaujali
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