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Na otázku, čo je na sektárskom myslení najzradnejšie,
často odpovedáme: to, že nás oberá o vlastnú tvár. A je
to pravda. Človek je až príliš rýchlo ochotný vzdať sa
svojej autenticity, svojho originálu, aby vzápätí zo seba 
urobil vernú napodobeninu niekoho iného. Veľmi ľahko 
strácame nielen svoju tvár, ale meníme i hodnoty (ak nám 
ešte nejaké ostali) a city. V mene akejsi idey sa necháva-
me manipulovať a občas nám to robí evidentne dobre. 
Prečo? Žeby z pohodlnosti hlbšie sa zamýšľať nad tým, 
kto k nám z obrazovky, zo stránok novín či od rečníc-
keho pultu vraví, resp. čo nám ponúka? Alebo jednodu-
cho preto, lebo už ani nevieme analyzovať veci, ktoré nás
dennodenne obklopujú, a nedokážeme rozlišovať dobré od
zlého, správne od nesprávneho?

Zámerne hovorím všeobecne, pretože si myslím, že 
problém identity a schopnosti byť samým sebou sa ne-
týka iba obetí deštrukčných kultov, ale všetkých nás,
žiadnu vekovú kategóriu nevynímajúc. Prejavuje sa už
v školských laviciach. Už tí najmenší žiaci si vedomosti 
osvojujú mnohokrát prázdnym memorovaním učiva, bez 
toho, aby sa učili vytvárať na veci vlastný názor, vzťah, 
chýba tu určitá kreativita, unikajú súvislosti. Voláme po 
osobnostiach, no tých je v našej spoločnosti čoraz menej.
Namiesto nich tu máme vyfabrikované idoly rozličných,
často pochybných reality show, ktoré sa nám prenikavo
usádzajú v mysliach. Čoraz intenzívnejšie sme masíro-
vaní vtieravými a iracionálnymi reklamnými sloganmi či
politickými a kultovými frázami – až natoľko, že nám nie-
len uniká ich skutočný zmysel, ale splývajú nám v ťažko
identifikovateľnú masu vyprázdnených slov, gest a po-
nurých klišé. Nestačí, že sa sami nestávame osobnosťami, 
naopak, stávame sa pasívnymi konzumentmi čohosi, čo
by sme pokojne mohli nazvať kultúrou braku.

Naučiť sa orientovať v záplave rozmanitých názorov, 
smerov a ponúk nie je dnes vôbec jednoduché. Okrem rôz-
nych divotvorcov, liečiteľov či spasiteľov sa na nás navyše 
valia i mediálne hviezdy, ktoré vídame pomaly už i na eti-
ketách mliečnych výrobkov. Treba však vidieť viac než len 
obal. Ten je takmer vždy atraktívny – pekné myšlienky, 
vzletné prejavy, sugestívne vízie, známe tváre z obra-
zovky –, avšak obsah je mnohokrát pochybný. Ne-
naletieť preto znamená mať nielen pevnú vieru, ale i
systematickú a poctivú snahu triediť plevel od žita. 
Aby sa časom nestalo, že už nebude čo triediť.
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Tridsať rokov väzenia za satanistické vraždy
RÍM – Za rituálnu vraždu páru mladých milencov vymeral 
taliansky súd v Busto Arsizio neďaleko Milána vodcovi is-
tej satanistickej sekty trest tridsať rokov väzenia. Vyne-
sením verdiktu skončil po siedmich rokoch od spáchania 
činu proces s predákom sekty Satanove beštie. Trest pre 
hlavného obžalovaného, ktorý má 27 rokov, je o desať ro-
kov vyšší, než požadoval štátny zástupca. Jeden komplic 
vodcu sekty pôjde do väzenia na 16 rokov.

Zločin vo svojom čase vyvolal v Taliansku otras. Za-
vraždený pár patril k sekte a v januári 1998 sa vydal na 
„čiernu omšu“ v odľahlom lese. Až vtedy, keď si obaja mla-
dí ľudia všimli čerstvo vykopaný hrob, uvedomili si, že bo-
li vybraní ako obete. „Dievča sme zabili preto, lebo pre nás 
bolo stelesnením božej matky,“ priznal po čine jeden sa-
tanista. Vodca sekty vtedy dievča i chlapca ubil kladivom.

Odborníci odhadujú, že v Taliansku je 2 000 až 5 000 
členov satanistických siekt.

DINGIR 1/2005 (22. 2. 2005)

V Nigérii ďalšie prípady vrážd z rituálnych dôvodov
LAGOS – Po páchateľoch pravdepodobne rituálnej vraž-
dy pátra v týchto dňoch nigérijská polícia. Na frekvento-
vanej diaľnici v juhozápadnom štáte Oyo boli totiž nájde-
né tri bezhlavé a bezruké telá. Oznámila to dnes agentú ra
Reuters s odvolaním sa na policajné zdroje. Zmrzačené
telá ležali neďaleko autobusovej zastávky v Ibadane, kde 
sa končí diaľnica vedúca z prístavného mesta Lagos.

„Máme podozrenie, že traja muži boli zabití z rituál-
nych dôvodov, lebo mali oddelené hlavy a ruky,“ vysvetlil
hovorca polície v Ibadane, asi 100 kilometrov severne od
Lagosu. Príbuzní obetí oznámili, že mužov naposledy bolo 
vidno v Ibadane v pondelok, keď odchádzali za príležitost-
nou prácou do Lagosu.

V najľudnatejšej africkej krajine je rituálne zabíjanie 
pomerne bežnou vecou. V zemi, kde vedľa seba žijú vy-
znávači rôznych náboženstiev vrátane pôvodných animis-
tických, je nemálo ľudí, ktorí veria, že obetovanie častí
ľudských tiel kmeňovým božstvám im prinesie okamžité 
bohatstvo.

Obchod s časťami ľudských tiel je potom živnou pô-
dou pre zločinecké gangy v krajine, ktorá síce oplýva
nerastným bohatstvom, ale väčšina jej obyvateľov žije
v chudobe. Tieto gangy sa zvyčajne zameriavajú na bez-
prizorné deti na uliciach a tulákov – zaujímajú sa najmä o 
lebky, očné buľvy, pohlavné orgány, ale i ďalšie časti tela, 
ktoré vzápätí predávajú osobám vykonávajúcim rituály.

DINGIR 1/2005 (9. 3. 2005)
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„Rovnako ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bu-
de súd, tak sa aj Kristus raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých,
a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú.“ 
(Hebr 9, 27 – 28)

Čo nasleduje po smrti? – to je otázka, ktorá trápi ľudstvo od
počiatku. Každý z nás si ju už položil, a to nielen v čase, keď 
prežíval chorobu či stratu niekoho blízkeho, prípadne na tele-
víznej obrazovke sledoval zábery z dopravnej nehody, teroris-
tických útokov či ničivých prírodných katastrof. Postupne ako 
človek napĺňa svoje dni, čoraz častejšie sa zamýšľa nad tým, kde 
jeho život smeruje a čo sa skrýva za pomyselnou oponou smrti.

Fenomén smrti je ústrednou témou aj vo všetkých nábo-
ženstvách. Napríklad starobylé védy smrť opisujú ako okamih, 
keď sa duša vyzlieka zo svojich starých šiat (tela), aby sa obliek-
la do šiat nových. Z pohľadu takmer nekonečného kolobehu 
rodení a smrti (sansára) je ľudský život, a teda i smrť, iba zane-
dbateľná epizóda, po ktorej vždy nasleduje nové narodenie – ta-
ké, aké si svojimi skutkami (karmou) vytvoríme. Védy dokonca 
učia, že vo vesmíre je až 8 400 000 rozličných druhov tiel (rast-
linné, zvieracie, ľudské, telá démonov, polobohov), do ktorých 
sa môžeme inkarnovať. Až ten, kto týmto strastiplným cyklom 
dospeje k dokonalosti, môže sa navrátiť k bohu.

Teória o opakovanom prevteľovaní duše – reinkarnácia –
má dnes čoraz viac prívržencov i na Západe. Avšak s výnimkou 
stúpencov východných kultov (napr. Hare Krišna hnutie, TM, 
Sahadža joga, kult Šrí Činmoja a i.) sa zväčša prijíma s náde-
jou ako šanca pokračovať v realizácii nenaplnených cieľov. Te-
lo už nie je väzením duše, ale prostriedkom na uspokojovanie 
našich túžob. Ba reinkarnácia sa stala i výnosnou psychote-
rapeutickou liečebnou metódou, ktorá na základe hypnotickej 
či polohypnotickej techniky „návratu do minulých životov“ od-
straňuje u klienta súčasné problémy a traumy (rozličné regres-
né metódy).

Ako sa ale na smrť pozerajú kresťania? Na túto otázku od-
povedá apoštol Pavol, ktorý hovorí, že život je neopakovateľ-
ným Božím darom a že spása nezávisí od našich skutkov, ale
od Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý sa za nás obetoval, aby sňal 
naše hriechy. S touto nádejou, ale aj zodpovednosťou by sme 
preto mali k životu i pristupovať.

Nie je jedno, ktoré z týchto dvoch odlišných postojov člo-
vek zastáva. Uvediem iba jeden príklad. Istého indického guru sa 
spýtali, prečo jeho žiaci v Indii nepomáhajú chudobným tak, ako 
to robila napríklad Matka Terézia. S veľavravným úsmevom od-
povedal: „Nikomu by sme tým nepomohli, každý si svoju karmu 
musí odkrútiť sám.“ Myslím si, že k tomu už niet ani čo dodať.

BORIS RAKOVSKÝ
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Odvrátená tvár  

Kedy a prečo začali na Slovensku 
vznikať tajné cirkevné hnutia a malé 
spoločenstvá na čele s duchovným 
vodcom, ktoré sú dnes známe ako 
beňovci? Stretli ste sa niekedy s ich 
zakladateľom?

Keď príde mladý človek do hlavného 
mesta na štúdiá, zvyčajne v prvé dni 
hľadá, o koho by sa oprel. Všetko je 
neznáme a on sa v novom prostredí
cíti ako cudzí. Preto je rád, keď sa ho 
niekto ujme, uvedie ho medzi ľudí
s podobným zmýšľaním, keď zapadne 
do spoločenského i náboženského
života a nájde spoločnosť seberovných.

Ja som prišla do Bratislavy roku 1972 
z mestečka vo vtedajšom Nitrianskom 
okrese, kde sme už v tom čase mali 
dobré náboženské zázemie i skúsenosti 
s mládežníckym spoločenstvom. Naši 
kapláni, ktorí nás v tom usmerňovali, 
mali osvojené myšlienky, ktoré po
II. vatikánskom koncile rozpracoval
pre potreby vedenia zasvätených osôb, 
katolíckych rodín a slobodných žien 
saleziánsky kňaz Ján Augustín Beňo –
po našom ujo Janko. Treba pripomenúť, 
že toto všetko sa dialo v časoch
hlbokej totality, keď vládli komunisti
so svojimi praktikami prenasledovania
akéhokoľvek náboženského prejavu. 

Knihy s náboženským obsahom sa 
pašovali z Ríma na Slovensko, kde bol
po nich dosť veľký hlad. Aj ja som
z farskej knižnice hltala jednu indexovú 
knihu za druhou.

V tých časoch neslobody sa život 
cirkvi musel stiahnuť do podzemia, 
vydávať sa smeli len samizdaty. Autorské 
knihy sa prepisovali s desiatkami kópií
v domácnostiach na písacích strojoch. 
Medzi takto rozširovanou literatúrou 
boli aj zošitky uja Janka s meditáciami 
na state zo Svätého písma. V jeden 
podvečer k nám prišiel, aby si prevzal 
originál i všetky sestrine odpisy.
To bolo asi naše prvé stretnutie.

BORIS RAKOVSKÝ

Sektárstvo je jav, ktorý pramení z nášho vnútra. Mnohí podľahli pokušeniu ovládať 
iných, ale omnoho viac je tých, ktorí sa v mene nejakej ušľachtilej idey dobrovoľ-

ne nechajú manipulovať a „viesť“. Sektárskym tendenciám sa nevyhlo žiadne zo sveto-
vých náboženstiev, ba ani tradičné kresťanské cirkvi. Tak to bolo v minulosti a tak je 
to i dnes. Dôkazom je i tento rozhovor, ktorý vypovedá o bývalom rímskokatolíckom 
hnutí Nazaret. Spomienky zo života v jednom z jeho bratislavských spoločenstiev nám 
vyrozprávala jeho niekdajšia príslušníčka, pani Alžbeta.

ektárstvo je jav, ktorý pramení z nášho vnútra. Mnohí podľahli pokušeniu ovládať 

poslušnosti 
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Myslím si, že vtedajšia potreba 
vytvárania malých spoločenstiev a 
napokon i celého hnutia vyplynula
z obmedzených možností žiť naplno a 
slobodne náboženský život vo farnosti, 
ako aj zo snahy kňazov uviesť závery 
koncilu do života (tzv. aggiornamento).

Ako ste sa stali členkou spoločenstva 
a hnutia?

Predpokladám, že kňazi našej farnosti, 
s ktorými som bola takmer v dennom 
kontakte, lebo sme bývali blízko 
farského úradu, mali medzi sebou
akési dohovory s prepojením
na „centrálu“, teda na dona Beňa.
Odtiaľ prichádzali pokyny a tam sa
asi aj sústreďovali najrozličnejšie 
informácie o možnostiach vedenia 
konkrétnych mladých ľudí so záujmom
o duchovný život, najmä študentov,
ku ktorým som v tom čase patrila
aj ja a moja sestra. Stačilo chodiť
do kostola a mať záujem.

Prvé duchovné spoločenstvá sa 
vytvárali spontánne v rámci farnosti. 
Kontakty sme nadväzovali buď na fare, 
alebo pred kostolom vždy po svätej 
omši. Samozrejme, stretnutia sa konali 
s veľkou obozretnosťou, lebo vtedajší 
mocipáni neradi videli v kostole či pred 
ním „mládež vernú Kristovi“. Napriek 
vedomiu, že môžeme byť sledovaní
a za svoj prejav viery postihovaní,
sme tu zakladali priateľstvá,
ktoré pokračovali a upevňovali
sa na duchovných cvičeniach. 
Mimochodom, ísť v tom čase so 
skupinou asi dvadsiatich mladých ľudí, 
ktorú viedli dvaja saleziánski kňazi, 
na niekoľkodňové exercície na chatu 
mimo domova, bolo za totality veľmi 
nebezpečné. Nikomu, ani doma rodičom, 
sme nesmeli povedať, kam ideme,
s kým a na ako dlho.

O duchovné vedenie ste niekoho 
dobrovoľne požiadali, alebo to bola 
súhra okolností? Ako prebiehali 
stretnutia?

S odstupom rokov sa mi vidí, že beňovci 
boli skvele organizovaným hnutím,
do ktorého sa mladý človek dostal
bez toho, aby sám presne vedel ako.
Čo sa mňa týka, jednoducho som 
postúpila od jedného duchovného 
vodcu z domácej farnosti k inému 

vodcovi v Bratislave možno na základe 
nejakého kňazského odporúčania alebo 
dohovoru. Ako spoločenstvo duchovne 
založených mladých ľudí sme sa potom 
v prísnej tajnosti každý mesiac stretávali 
s kňazom v bytoch bratislavských 
katolíckych rodín (niektoré mali početné 
potomstvo a tiež boli začlenené
do hnutia). Vedeli sme hodinu stretnutia, 
ale nesmeli sme prísť súčasne,
aby to nevzbudzovalo pozornosť,
takže sme sa trúsili po jednom-dvoch, 
až sme boli kompletní. Zvyčajne sa nás 
v byte stretlo asi desať ľudí. Rodina nám 
poskytla izbu, kde sme sa pousádzali, 
nasledovala modlitba, čítanie zo Svätého
písma, meditácia o tom, čo nám 
hovorí obsah prečítaného a ako ho 
uplatňujeme v živote.

Na tom však nie je nič zlé…

Áno, ale pre viacerých z nás bolo 
vždy dosť traumatizujúce verejné 
referovanie o tom, čo sme duchovne 
za ten mesiac nezvládli, s kým a s čím 
bojujeme, akou cestou sa náš život 
uberá, s kým sa stretávame, kto nás 
ovplyvňuje. Ak boli príčinou našich 
zlyhaní vlastní rodičia, museli sme 
s nimi obmedziť, prerušiť alebo aj 
celkom ukončiť vzťah. Často to bolo 
rozhodnutie vodcu, „o ktorom sa 
nediskutuje“. Po týchto rozhovoroch, 
kde si človek musel vypočuť všetkých a 
aj referovať všetkým, lebo spoločenstvo 
sa chápalo ako naša druhá rodina, 
nasledovali jednotlivé ušné spovede 
u duchovného vodcu vo vedľajšej 
miestnosti. 

Keď sme boli všetci vyspovedaní, 
slávila sa súkromná svätá omša
pri stolíku s bielym obrusom,
so sviečkami a s malým krížom.
Jedni čítali liturgické čítania, iní 
prednášali prosby, chlapci miništrovali. 
Po záverečnom požehnaní sme si 
povedali najbližší termín stretnutia
a ďalšiu adresu, na ktorej sa stretneme 
s naším duchovným. On podliehal 
priamemu vedeniu dona Beňa.

So zakladateľom a „patrónom“ 
vašich spoločenstiev a neskoršieho 
hnutia Nazaret ste sa vy už priamo 
nestretali?

Fungovalo to trochu inak. Bolo tu 
hierarchické rozloženie s „hlavným 

velením“ – don Beňo viedol len tých, 
ktorí viedli nás a ďalšie spoločenstvá. 
Patrila som do komunity, ktorá bola 
založená niekedy v prvých rokoch tejto 
formy pastorácie. Vtedy sme ešte 
nemali meno, respektíve sme tomu 
neprikladali význam, volali sme sa medzi 
sebou čabákovci – podľa priezviska 
nášho duchovného vodcu. Možnosť 
vidieť i rozprávať sa s ujom Jankom tu, 
samozrejme, bola. V mojom prípade 
sám prejavil záujem o osobný rozhovor, 
keďže som sa už vtedy venovala tvorbe 
náboženskej literatúry.

Spomínam si na jedno z našich 
stretnutí uňho v byte. Je to síce už 
dobrých tridsať rokov, ale pamätám si 
niektoré detaily, aj to, o čom sme sa 
rozprávali – o našom spoločenstve,
o rodine a štúdiu, o jeho i mojej 
literárnej tvorbe, pričom som 
spomenula aj to, že sestra okrem 
iných samizdatových kníh prepisovala 
aj jeho zošitky pre naše spoločenstvá 
Deň čo deň a Počuli sme slovo Pánovo. 
Mimochodom, to dodnes na celom
hnutí oceňujem najviac – naučili sme
sa pravidelne študovať Starý i Nový 
zákon a rozjímať nad jeho slovami. 
Nepriamym ovocím stretnutia bolo,
že moji priatelia z východného
Slovenska mi neskôr pomohli vydať 
samizdatom zbierku náboženskej
poézie Úsvit.

To všetko sú pre mladého človeka 
užitočné skúsenosti. Boli aj 
nepríjemné?

Samozrejme. Nepríjemné skutočnosti 
sa v komunite začali objavovať dosť 
zavčasu. Aspoň ja som niektoré veci 
začala vnímať negatívne. Išlo najmä
o psychický nátlak duchovného vodcu 
na nás. Po čase začal striktne trvať 
na tom, aby sme sa podrobne skúmali 
a rozhodli sa buď pre zasvätený 
život, alebo pre manželstvo. Boli sme 
už vekom dospelí, ale v niektorých 
prípadoch ešte značne nezrelí
v zodpovednosti za to, kto si aké 
životné povolanie zvolí.

Keďže ja som sa pre zasvätený 
život v reholi bála rozhodnúť a ani 
k manželstvu som sa vtedy necítila 
byť volaná, mojou reakciou bol 
priam panický strach z toho, čo sa 
tu odo mňa žiada. Zaradila som sa 
medzi nerozhodnutých, a k tým sa 
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spoločenstvo po čase začalo správať 
odmerane. Pre duchovného vodcu 
bolo asi prvoradé rýchlo dosiahnuť 
stanovený cieľ a referovať o ňom 
svojmu „nadriadenému“, ktorým však 
nebol biskup, ako by sa očakávalo,
ale jednoduchý kňaz don Beňo
s charizmou viesť cirkevné spoločenstvá 
inak, ako to robil zvyšok tradičnej cirkvi.

Myslím si, že práve tu sa v mnohých 
prípadoch, konkrétne i v mojom, 
urobila osudová chyba. Z mesiaca na 
mesiac som bola traumatizovaná nielen 
pripomínaním stagnácie v duchovnej 
oblasti (moje spovede sa krútili 
stále okolo tých istých problémov), 
ale aj netrpezlivosťou, ba neláskou 
duchovného, ktorý nešetrne „tlačil
na pílu“, aby som sa konečne rozhodla. 
Podľa nášho (vraj dobrovoľného!) 
rozhodnutia sa k nám totiž malo
neskôr pristupovať – jedni boli vedení 
ako kandidáti na duchovné povolanie 
(budúci bohoslovci alebo rehoľníci), 
iní ako adepti manželstva, pričom 
spoločenstvo úzkostlivo dbalo na 
predmanželskú čistotu a schvaľovalo 
či neodporúčalo dvojici prijať túto 
sviatosť. Boli aj takí, ktorí mali 
duchovné vedenie zamerané na život
v slobodnom stave. Sem patrili katolíci, 
ktorí sa rôznymi formami pomoci 
podieľali na „zdravom vývoji“ prvých 
dvoch skupín.

Ak sa povie slovo „beňovci“, čo sa 
vám najskôr vybaví v pamäti?

Asi postoj nášho duchovného vodcu 
k najcitlivejšej oblasti ľudskej psychiky 
– slobodnej vôli. Jeho ultimatívna 
požiadavka zmeny nášho správania 
smerom k absolútnej poslušnosti,
čiže k delegovaniu našej vôle na 
„múdrejšieho a skúsenejšieho“, ktorý
za nás rozhodne, čo a ako máme, 
smieme či musíme konať, keďže sme 
prijali jeho vedenie.

Pretože ja som v tomto 
smere nebola dostatočne ohybná 
(manipulovateľná), nakoniec sa všetko 
skončilo vyhlásením vodcu pred celým 
spoločenstvom, že „kto sa nechce 
zmeniť, ani sa nevie rozhodnúť, musí 
okamžite odísť!“ Premkla ma hrôza,
že som absolútne zlyhala, lebo mi
došlo, o koho a o čo tu ide. Zo šoku
a z nečakane silného citového 
rozpoloženia som sa rozplakala, a to až 

tak, že spoločenstvo to posúdilo ako 
hystériu. Vodca však ostal neoblomný. 
Buď – alebo. Dodnes mám na túto 
skúsenosť veľmi nepríjemné spomienky. 
Zažila som od týchto nábožných ľudí 
taký silný psychický nátlak, že som 
sa s ním dlho nedokázala vyrovnať. 
V podstate som nič zlé neurobila, iba 
som sa nepodriadila vodcovi totálnou 
poslušnosťou. Dnes si myslím, a asi 
nebudem v tomto názore jediná, 
že požiadavka na poslušnosť by ani 
pri najkrutejšej disciplíne nemala 
prekračovať únosnú mieru.

V čom s odstupom času vidíte hlavnú 
paralelu medzi týmto hnutím a 
spoločnosťami, ktoré označujeme 
nelichotivou nálepkou sekta?

Naše bratislavské spoločenstvo vďaka 
autoritatívnemu vodcovi pripomínalo 
akési bojové cvičisko pre vojakov dobre 
pripravenej duchovnej armády, ktorí 
tak zápalisto pracujú na vlastnom 
zdokonaľovaní, že si nevšímajú odlišnosti 
svojich blížnych ani ich potreby. Pokojne 
ich zašliapnu na ceste vydláždenej 
„dobrými skutkami“, aby sa zaskveli 
na tabuli cti nie pred Bohom, ale pred 
jeho ľudským zástupcom – duchovným 
vodcom. To bola v očiach mnohých, 
ktorí zo spoločenstva odišli, základná 
a zásadná chyba. Vodcovia sa postavili 
pred Ježiša Krista, čím ho zatienili
a prevzali na seba právomoc
rozhodovať o našich životoch.
Tým sa zapísali do zoznamu hnutí
so silnými sektárskymi prvkami.

Je známe, že do sekty je ľahké 
vstúpiť, ale veľmi ťažké je z nej 
vystúpiť. Ako to bolo v prípade 
hnutia Nazaret a s akými pocitmi
ho členovia opúšťajú?

V tom čase „exkluzívneho výberu“
a „nehodného odpadu“ odišlo
zo spoločenstva viacero mladých ľudí
s pocitom, že už nikdy nevstúpia
do žiadneho hnutia. Hoci komunity na 
prvý pohľad vyzerali veľmi príťažlivo, 
lebo človeku zabezpečovali takmer 
všetky jeho duchovné potreby, zároveň 
predstavovali len dve možnosti: buď 
sa člen podriadi autorite vodcu, alebo 
ostane bez duchovného vedenia. My 
sme nepotrebovali nejaké prehnane 
útlocitné vzťahy, ale určite sme 

stáli o láskavé, kresťansky milosrdné 
zaobchádzanie. Žiaľ, tu sa pred láskavým 
a trpezlivým zaobchádzaním uplatnila 
skôr železná disciplína. To v začiatkoch – 
a ako sa zdá i neskôr – zranilo viacerých 
zo spoločenstva. Tieto zranenia sme 
si niesli po celý ďalší život. Uzdravilo 
nás až Ježišovo milujúce, milosrdné, 
chápavé a odpúšťajúce srdce, ktoré nás 
v skutočnosti zachránilo pred tým,
aby sme nezanevreli na celú Cirkev.

Aké ďalšie fanatické prejavy 
praktizovania náboženského života 
ste zaznamenali v tejto skupine?

Fanatici sú tí, ktorí chcú vo svojej oblasti 
za každú cenu vyniknúť, čiže náboženskí 
fanatici sú v podstate obyčajnými 
duchovnými exhibicionistami. V každom 
konaní si človek musí udržať prirodzený 
nadhľad a sebakontrolu. Keď sa však 
mladý chlapec spovedá z toho, že 
sa pozrel dievčine zo spoločenstva 
sediacej oproti na kolená a že sa vzrušil 
pri pohľade, že sa jej čosi modrie 
pod sukňou, a duchovný vodca hneď 
„spucuje“ dotyčné nič netušiace dievča 
pri spovedi, že je zodpovedné za tohto 
chlapca a za jeho nečisté myšlienky, tam 
idú žarty nabok. Bola to moja konkrétna 
skúsenosť zo spoločenstva s mladíkom, 
ktorý neskôr vstúpil do rehole. Mne však 
z nespravodlivého obvinenia ostal nanič 
pocit a zahanbenie na dlhé roky.

Viem, že proti fanatizmu
v komunitách mali výhrady viacerí
ich členovia. V spoločenstve sa 
rozhodovalo na jednej strane
kolektívne za jednotlivca, na druhej 
strane jednotlivo (v rovine vodcu)
za kolektív. Popri všetkom dobrom,
čo v tých smutných časoch neslobody 
komunity priniesli, sa stalo, že spôsob 
života a rozhodovania za iných, ktorý 
praktizovali, sa tuho vžil a preniesol aj 
do čias, keď to už nebolo potrebné. 
Vo vyjazdených drážkach sa človek cíti 
pohodlne, tak načo – hoci aj pri zmene 
režimov – meniť spôsob života?

Spoločenstvo v časoch, keď som 
do neho patrila, ale aj podľa toho, čo 
som sa dozvedela neskôr, rozhodovalo 
o všetkom. Aj o tom, kto s kým môže či 
nesmie chodiť, stretávať sa, kamarátiť, 
dokonca kto má v záujme uchovania si 
čistoty a mravnosti opustiť svoje záľuby, 
hoci by prinášali v tých časoch pre 
študentov taký potrebný finančný zisk.
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Môžete o tom povedať niečo 
konkrétnejšie?

Napríklad ťažko zabudnem na to,
čo sa stalo jednej mojej priateľke, 
výbornej sopranistke, angažovanej
v speváckom zbore súboru Lúčnica, 
ktorá sa spievania (i z neho plynúcej 
gáže a ciest do zahraničia) musela vzdať 
pre nejaký banálny incident s kolegom 
lúčničiarom. V časoch socializmu taký 
finančný obnos znamenal pre študenta 
materiálne zabezpečenie na celý mesiac. 
Toto rozhodnutie v komunite nebolo 
len odporúčaním, ale príkazom, ktorý 
sa bez odvrávania autorite musel ihneď 
vykonať. Poslušná priateľka sa vzdala 
spievania v Lúčnici, hoci nikto z okolia 
vtedy nechápal, prečo.

Myslím si, a tento prípad je toho 
svedectvom, že pri väčšej dôvere 
členovi a menšom uplatňovaní 
autoritatívneho spôsobu vedenia 
komunít by beňovci nemuseli skĺznuť
do sebazničujúceho štádia hnutia
so všetkými znakmi sekty: absolútna 
podriadenosť vedúcej osobnosti, 
fanatizmus s nekritickým dodržiavaním 
stanoveného režimu, vylučovanie sa 
zo svetských štruktúr a uzatváranie 
do komunity sebe podobných, 
pokračovanie v tajne organizovaných 
stretnutiach v rodinách i v časoch 
slobody, obmedzenie až prerušenie 
kontaktov s vlastnou rodinou atď., 
najväčšmi však nesamostatné 
rozhodovanie v osobných veciach 
a pýtanie si povolenia na hocijakú 
činnosť, nielen životné smerovanie. Pre 
tieto poukazy na sektársky charakter 
spoločenstva v rámci Rímskokatolíckej 
cirkvi sa dnes pozerám na svoje 
niekdajšie účinkovanie v komunite 
beňovcov ako na nezdravé, neslobodné 
a vo veľkej miere od nich závislé.

Aké boli vzťahy medzi vami po vašom 
opustení duchovného spoločenstva?

Musím sa priznať, že dosť deprimujúce. 
Ja som ako študentka mala vždy 
zabezpečené pomerne lacné bývanie 
v internáte. Moje bývalé kolegyne 
z komunity mali so spoločným 
ubytovaním väčší problém. Preto ma 
zakaždým požiadali, aby som im buď 
uvoľnila izbu na denné stretávanie, 
modlitby a meditácie, alebo aby som 
prijala na prístelku ešte jedno alebo aj 

dve dievčatá zo spoločenstva. Mohla 
som odmietnuť, ale neurobila som to. 
Spravidla sme to riešili jednoduchou 
výmenou izieb, aby mohli spoločne
viesť každodenný komunitný život.

K spoločným činnostiam ma veľmi 
neprizývali, a tak som si posledné dva 
ročníky VŠ vyskúšala kompromisné 
bývanie s ateistkou z Bulharska. Po čase 
sme si našli k sebe cestu a občas som
jej na požiadanie mohla čosi vysvetliť
zo Svätého písma. Viem, že domov
do Sofie odchádzala obohatená nielen
o poznatky zo slovenskej literatúry, 
ktorú u nás študovala, ale aj
o skúsenosti z praktického kresťanstva 
v časoch totality, s ktorými sa v takej 
živej forme dovtedy nestretla.

Kedy sa vlastne beňovci premenovali 
na hnutie Nazaret?

Na túto otázku nepoznám presnú 
odpoveď. Zdá sa mi, že až oveľa neskôr 
bolo hnutie riadne zaregistrované 
a súčasne sa zlegalizovala činnosť 
komunít, ktorú v rámci Rímskokatolíckej 
cirkvi rozpracoval do výchovno-
-vzdelávacej sústavy Ján Beňo.
Niekoľko rokov sa skúmala aj charizma 
hnutia, kým sa rozhodlo napríklad
o začlenení združenia Betánia medzi 
sekulárne inštitúty.

Mali ste po nežnej revolúcii ešte 
nejaké informácie o ich činnosti? 
Prispôsobili svoje metódy novej 
situácii, ktorá nastala?

Z pôvodného spoločenstva, do ktorého 
som sa už nevrátila, mi ostalo len zopár 
nie príliš pevných kontaktov. Z ich 
rozprávania viem, že sa „dobrovoľne 
– nasilu“ podriaďovali autorite vodcu
a prenechávali mu riadenie celého 
svojho ďalšieho života i v rodinách,
a že sa v istých spoločenstvách neskôr 
riešili aj vážne nešťastné, ba až tragické 
udalosti. Isté slabšie povahy sa
z nezvládnutia takéhoto spôsobu života 
vraj dopracovali až na psychiatriu.

Na druhej strane som si neraz 
vypočula aj živé rozprávanie o tom, 
ako vytypovaným rodinám bolo 
spoločenstvo ochotné zadarmo 
poskytovať pomoc napríklad pri stavbe 
či rekonštrukcii rodinného domu
(pri murárskych a stavebných prácach 
často pomáhali i kňazi).

Model rodiny sa prísne dodržiaval: 
otcovia boli chápaní ako patriarchovia, 
ktorým sa ich manželky i deti z lásky 
podriaďovali. Matky ako plodné
hrušky rodili takmer každý rok, kým 
choroby a vyčerpanie zapríčinené 
niekoľkonásobným, nie vždy 
jednoduchým tehotenstvom,
nezabránili ukončiť toto „maxifertilné“ 
obdobie ich života.

Dokonca len nedávno, pred pár 
mesiacmi, sa mi na zotročujúce 
beňovské praktiky posťažovala istá 
známa, povolaním učiteľka, talentovaná 
výtvarníčka a povahou veľmi citlivá 
osobnosť, ktorej rodina sa takmer 
rozpadla. Prečo? Ako matka bola 
sústavne pod psychickým tlakom,
lebo syn sa vďaka odporúčaniu 
beňovcov natoľko odcudzil vlastnej 
rodine, až sa jej napokon zriekol.
Otec mal totiž slabosť na alkohol a
na syna mal vraj veľmi zlý vplyv…

Ako sa pozeráte na zrušenie činnosti 
týchto komunít po takmer 30 rokoch 
činnosti v Banskobystrickej diecéze?

V záujme objektivity by v tejto kauze 
bolo potrebné položiť na misky váh 
naozaj všetky klady i zápory ich činnosti. 
Ja určite nie som dosť kompetentná 
posudzovať ani odsudzovať ich praktiky. 
Bola som síce nejaký čas priamo
v dianí, to áno, ale hovoriť môžem
iba o tom, čo som zažila. Moje 
svedectvo je spomienkou oslobodeného 
človeka, katolíka, ktorý sa nebojí načrieť 
do minulosti, hoci nebola ružová.

Súhlasím s konštatovaním, že tieto 
cirkevné zoskupenia urobili v časoch 
totality pre svojich členov veľa dobrého, 
keďže ponúkli duchovnú pomoc 
hľadajúcim, ale nazdávam sa,
že ich poslanie sa zrejme malo 
prirodzene ukončiť alebo prejsť na inú 
formu pôsobenia, aby sa neuzavreli 
samy do seba a nevytvorili „cirkev
v Cirkvi“, ktorej cesty sa čoraz viac 
začali rozchádzať s tým, čo je pre 
slobodného a duchovne zrelého 
človeka naozaj dobré. Myslím si, že tieto 
zoskupenia v našich časoch už stratili 
nielen svoju duchovnú silu, ale aj svoje 
opodstatnenie.

Ďakujem za rozhovor.

Foto: B. RAKOVSKÝ
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Hnutie Nazaret neprežilo svoju inštitucio -
nalizáciu a zabsolutizovanie zásad, ktoré 
niektorí jeho členovia objavili ako indivi-
duálnu cestu k plnšej duchovnosti. „Bis-
kupi Slovenska pri osobných rozhovoroch 
alebo v listoch zakladateľovi hnutia do-
novi Jánovi Beňovi často pripomínali po pri 
kladnom hodnotení toho, čo bolo dobré, 
absenciu prijatia kritických pripomienok a 
ich praktických uplatnení,“ napísal biskup 
Baláž v komentári k dekrétom, ktorými 
zrušil všetky tri združenia hnutia: združe-
nie rodín, kňazské združenie a združenie 
slobodných žien, z ktorého neskôr usta-
novil sekulárny inštitút Betánia. Zároveň 
vyjadril sklamanie z toho, že nedostatky, 
ktoré považoval za vplyv totalitných okol-
ností alebo chyby jednotlivcov a ktoré 
zhrnul po konzultáciách s Pápežskou ra-
dou pre laikov v Ríme a s apoštolským 
nunciom J. Nowackým do smerníc pre ďal-
šiu spoluprácu hnutia s hierarchiou, pred-
stavitelia Nazaretu odmietli odstrániť.

„Overovanie cirkevnosti charizmy ma-
lo trvať päť rokov. Veľká väčšina kňazov a 
rodín sa toho radostne ujala. No, žiaľ, za-
kladateľ to nevydržal ani tri mesiace a na 
veľké prekvapenie všetkých zaintereso-
vaných a v priamom rozpore s našimi 
osobnými dohovormi zarážajúcim spôso-
bom 7. novembra 2004 osobným listom 
vylúčil z kňazského združenia a z hnutia 
Nazaret 14 kňazov vrátane hlavného zod-
povedného a dve tretiny hlavnej rady, 

právoplatne zvolenej podľa stanov. Boli to 
práve kňazi, ktorí sa horlivo snažili reali-
zovať pripomienky Pápežskej rady pre 
laikov, erigujúceho biskupa a apoštolské-
ho nuncia. Členky sekulárneho inštitútu 
Betánia ešte v tú noc a nasledujúci deň 
rozniesli tento list všetkým členom hnutia 
Nazaret, ktorí museli jeho prevzatie po-
tvrdiť podpisom,“ konštatuje v súvislosti 
so zrušovacími dekrétmi R. Baláž.

Okrem zakladateľovho postupu k bis-
kupovmu ráznemu rozhodnutiu prispelo 
aj konanie sekulárneho inštitútu Betánia. 
Po plenárnom zasadnutí kňazov Nazaretu 
27. augusta 2004 biskup zvolal aj zasvä-
tené ženy, no hlavná zodpovedná v spolu-
práci so zakladateľom a jeho radkyňami
stretnutie odmietla a členkám prikázala
nezúčastniť sa na ňom, na základe čoho 
vzápätí viaceré inštitút opustili.

Neposlušnosť hierarchii

Neposlušnosť voči cirkevnej hierarchii
nebola v Nazarete ničím novým. „Duchov-
ní vodcovia išli tak ďaleko, že fakticky na-
vádzali na neposlušnosť voči diecéznym 
biskupom a Svätému Otcovi. Najčastejšie 
sa to robilo skrytým spôsobom, keď sa
na stretnutiach opisovali chyby, podsú-
vali mystifikované prepojenia so slobo-
domurármi pri rozhodnutiach, ktoré ne-
zapadali do záujmovej línie hnutia. Takáto 
morálna likvidácia cirkevnej autority vy-

znievala dobromyseľným členom hnutia 
ako záujem o čistotu Cirkvi,“ píše sa v do-
kumente Výhrady voči hnutiu Nazaret 
(Výhrady), ktorý vypracovala Teologická 
komisia Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) na základe poverenia z plenárneho 
zasadnutia 4. júna 2002.

„S ohováraním hierarchie, rádov na 
čele s jezuitmi a odmietaním niektorých 
vatikánskych dokumentov som sa stretla, 
no nevedela som to vnútorne prijímať a 
aj som sa z toho spovedala. Považovala 
som to za súdenie, ktoré nie je správne,“ 
hovorí členka hnutia pani Mária.

Hovorca KBS Marián Gavenda však 
upozorňuje na druhú stránku mince – dô-
raz na hierarchickosť Cirkvi v spiritualite 
hnutia. „Práve kňazi hnutia často zdôraz-
ňovali, že kde je biskup, tam je Cirkev, 
takže oficiálne zrušenie je pre nich veľ-
kou skúškou aj šancou vyznať túto vie-
ru,“ povedal pre te levíziu TA3.

Deklarovanie, že všetko v hnutí sa
robí podľa Svätého Otca, a súčasné zu-
žovanie pohľadu na podstatu a komplex-
nosť učenia Cirkvi a svojský výklad Ma-
gistéria konštatuje aj dokument KBS. 
„Pápežské a cirkevné dokumenty, ktoré 
neboli v ich línii, odmietali a i tie ‚vyhovu-
júce‘ boli prijímané, šírené a podávané iba 
s komentárom Jána Beňa. On a jeho spo-
lupracovníci vôbec nehľadeli na to, že 
riadnymi učiteľmi viery a mravov v miest-
nych cirkvách sú biskupi.“

pochovali vlastné extrémy
Hnutie Nazaret 

Hnutie Nazaret vzniklo v Rímskokatolíckej cirkvi ako jedno z moderných laických hnutí,
ktoré majú vo všeobecnosti silnú podporu bývalého aj súčasného pápeža ako prvky 

vnútrocirkevnej obrody a oživenia. Od 50. rokov poskytovalo v totalitnom prostredí veriacim
usmernenie a oporu. No postupne zabsolutizovalo vlastné ideály a už od 80. rokov ho pre psy-
chický nátlak a následné psychické ujmy mnohí otvorene nazývali sektou vnútri Cirkvi. Po 
neúspešnom pokuse o ozdravenie ho banskobystrický biskup Rudolf Baláž na území svojej 
diecézy, ktorá hnutiu ako jediná na Slovensku poskytla oficiálny status, 17. januára zakázal.

TERÉZIA KOLKOVÁ
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Niektorí bývalí členovia hnutia dokon-
ca upozorňujú na kult osobnosti Jána Be-
ňa. „Išlo v podstate o hierarchický systém 
– zakladateľ, pod ním kňazi, slobodné že-
ny, ostatní členovia, deti. Týmto prepra-
covaným systémom sa pokyny vodcu 
spoľahlivo šírili do rodín a on mal zasa 
spätnú väzbu o tom, kto ako žije. Takto 
získal nesmierne veľký priestor na mani-
puláciu ľudského myslenia a psychiky.
Bolo niekedy neuveriteľné, čo dokázali 
niektorí manželia splniť len preto, lebo to 
vyžadoval vodca. Absolútna poslušnosť 
bola kľúčom k jeho priazni. Jeho častý vý-
rok bol: ,Kto poslúcha, ten sa nikdy ne-
mýli,´“ hovorí mladá mamička Petra, kto-
rá v hnutí vyrastala do ranej dospelosti.

Teória verzus prax

Už rozpor medzi deklarovanou a skutoč-
nou poslušnosťou cirkevnej hierarchii na-
značuje základný problém hnutia Nazaret 
– nesúlad medzi dobrou teóriou a pokri-
venou praxou. „Na konkrétne výčitky sa 
kňazi hnutia odvolávali na svoju teóriu, 
ktorú fakticky často priamo negujú,“ kon-
štatujú Výhrady, ktoré hneď v prvom 
odseku upozorňujú na „veľký rozdiel me-
dzi uhladenou teóriou a konkrétnou pra-
xou“. Aj podľa M. Gavendu vzniklo hlavné 
napätie medzi vlastným sebadefinovaním 
hnutia a praxou: „Tu kdesi bolo aj dlho-
dobé napätie medzi biskupom Balážom
a zvyškom biskupskej konferencie. Za-
kladateľ aj ostatní poukazovali na svoje
vnútorné dokumenty, kde sa to, čo im 
bolo vyčítané, naozaj nenachádzalo, ale 
nechceli pripustiť, že v praxi niektorí čle-
novia hnutia, hlavne duchovní vodcovia, 
sú pápežskejší ako pápež, alebo beňov-
skejší ako Beňo – aby som to aplikoval
na slovenskú situáciu.“

Zradná inštitucionalizácia

Základný rozpor medzi teóriou a praxou 
hnutia sa vyostril najmä po jeho inštitu-
cionalizácii, keď to, čo niektorí veriaci spo-
znali ako svoju špecifickú duchovnosť, 
dostalo formu pravidiel a noriem ponúka-
ných v hotovej podobe ľuďom, ktorí dlhú 
cestu poznávania toho, prečo by naprí-
klad mohlo byť vhodné nevlastniť tele-
vízor, neprešli. „Nie je to ojedinelý jav
v dejinách a v živote Cirkvi. Nová myšlien-
ka si obyčajne nájde najskôr spontánnych 
zástupcov, ktorí sa s ňou stotožnia, no
v istom momente je potrebné ju určitým 

spôsobom inštitucionalizovať a vtedy 
obyčajne nastáva prvá kríza. Ľudia potre-
bujú zadefinovať to, na čo prišli spontán-
ne ako na svoj duchovný objav, ale tí noví, 
ktorí prichádzajú oslovení ich spôsobom 
života, neprešli 10 až 15-ročným vývo-
jom, nedorástli do niektorých rozhodnu-
tí, tam sa začínajú podľa mojich skúse-
ností napätia a problémy,“ vysvetľuje
M. Gavenda a dodáva: „Takmer všetky cir-
kevné hnutia prechádzali takouto krízou 
rastu, fokolaríni i ďalší. Veľkým rizikom je 
neuzatvoriť sa do seba. Pôvodná chariz-
ma je ako elektrická sila – keď niečo ťahá 
dopredu, je pozitívna, keď sa umelo uza-
tvorí, je deštruktívna.“

Zotročujúce duchovné vedenie

Štýl života v hnutí možno prirovnať k is-
tému druhu rehole s osobitným poslaním 
– tu však vstupovali celé rodiny a deťom 
sa hnutie predkladalo ako jediná správna 
cesta pre toho, kto chce brať svoju vieru 
vážne. „Videla som chyby a cítila nejaké 
krivdy, ale zotrvať napriek ťažkostiam
ma povzbudzovala časť Listu Hebrejom: 
„Veď tým, čo už raz boli osvietení a okúsi-
li nebeský dar, a tí, čo sa stali účastníkmi 
Ducha Svätého a okúsili dobré Božie slovo 
a sily budúceho veku a potom odpadli, tým 
nie je už možné, aby znova boli privedení 
k pokániu, pretože nanovo križujú Božieho 
Syna a vystavujú ho posmechu“ (Hebr 6, 
4–6),“ vyznáva pani Mária. „Osobitná, ra-
dikálna cesta hnutia sa členom neponúka-
la ako alternatíva,“ upozorňujú Výhrady.

No aj v prípade, ak bol vstup slobodný 
a dobrovoľný, nevyhli sa členovia hnutia 
zásadnému nedostatku, za ktorý Teolo-
gická komisia KBS označila nerozlišovanie 
medzi externým a interným fórom.

„Spovedník rozhodoval aj o praktic-
kých otázkach a robil z nich záležitosť 
svedomia, čo je v priamom protiklade
so všeobecnou skúsenosťou a legislatívou 
Cirkvi.“ Hnutie zabsolutizovalo jednu vetu 
z denníka Jána XXIII. o duchovnom vodco-
vi: „Nedovolím si ani tú najmenšiu vec bez 
jeho rady alebo schválenia.“

Ako konštatujú Výhrady, život členov 
hnutia bol koncentrovaný okolo osoby a 
úlohy duchovného vodcu. „Celé roky mu-
seli prijímať bez akejkoľvek námietky ale-
bo skúmania všetko, čo sa predkladá,
v duchu slov: Kto vás počúva, mňa počú-
va. Svedomia členov hnutia boli formo-
vané zásadou, že neposlušnosť voči 
duchovnému vedeniu i bratskému spo-

ločenstvu je neposlušnosťou voči Bohu. 
Teória duchovného vedenia bola v hnutí 
rozpracovaná a zahŕňala mnohé elemen-
ty spoločnej cirkevnej skúsenosti, chýbal 
však primát Ducha Svätého, rešpektova-
nie slobody pôsobenia Božej milosti i ľud-
skej odpovede.“

Proklamovanou zásadou zakladateľa 
bolo, že vedenie dosiahlo cieľ, keď sa sta-
lo zbytočným. V praxi však k tomuto cie-
ľu zväčša nedošlo. „Naopak, duchovné 
vedenie chtiac-nechtiac systematicky 
smerovalo k zlomeniu osobnosti človeka 
a produkovalo ľudské trosky, ktoré sa ne-
odvažovali samy myslieť, hovoriť, konať. 
Mechanizmus spočíval v emocionálnom, 
vieroučne nesprávnom naviazaní, zotro-
čení vedeného. Keď takto naviazaný člo-
vek urobil nejakú zlú vec, v prvom rade sa 
v duchu pýtal: Čo mi na to povie duchov-
né vedenie? Nepýtal sa, čo hovorí jeho 
svedomie, a najmä, čo hovorí Pán Boh.
Aj tí, čo dokázali z hnutia odísť, mali dosť 
dlhý čas problém naučiť sa slobodne a 
zodpovedne rozhodovať,“ píše sa vo Vý-
hradách. Vodcovia pritom neprechádzali 
teoretickou ani praktickou prípravou
v oblasti teológie a spirituality vo schvá-
lenej cirkevnej inštitúcii, kde by spoznali 
prax všeobecnej Cirkvi a nie len parciál-
neho hnutia. „Neraz sa novokňaz bez
základnej odbornej prípravy stával du-
chovným vodcom a s božskou autoritou 
odvážne rozhodoval o závažných duchov-
ných i ľudských otázkach.“

To nepriamo vytváralo silnú navia-
zanosť členov na hnutí. Vylúčení alebo 
dobrovoľne odídení členovia svorne kon-
štatujú veľké problémy so začlenením sa 
do „normálneho“ farského i bežného ľud-
ského spoločenstva a so samostatným 
rozhodovaním sa v bežnom živote. Pri-
spieval k tomu aj dôraz, ktorý sa v hnutí 
kládol na vzájomné vzťahy a pomoc, vrá-
tane finančnej. Tieto kontakty boli po 
vystúpení z hnutia až drasticky pretŕha-
né. „Hnutie trvalo na úplnom ignorovaní 
zradcov. Zakázaný bol aj pozdrav na uli-
ci. Kto odišiel alebo bol vylúčený, ostal 
často sám, izolovaný od diania v Cirkvi, od 
pokrvnej rodiny, od všetkých dovtedaj-
ších známych. Tento traumatizujúci stav 
umocňovalo často aj to, že od iných
boli naďalej odmietaní ako ‚beňovci‘. Ak
ne dostali pomoc, neraz sa z nich stávali
zatrpknutí kritici a prechádzali do opač-
ných extrémov,“ píše sa vo Výhradách.

„Odísť z hnutia bolo veľmi ťažké, lebo 
som bol vedený k budovaniu kontaktov 

Hnutie Nazaret pochovali vlastné extrémy
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iba v tomto spoločenstve. Keď som odi-
šiel, ostal som v podstate sám, lebo nik -
to z hnutia so mnou nechcel komuniko-
vať. Potom som pochopil, že ak má byť 
priateľstvo len o vzájomnom spoločen-
stve a nie o vzájomných myšlienkach, 
názoroch, je v tom naozaj niečo zlé,“ po-
vedal pre TA3 bývalý člen hnutia Juraj 
Látečka.

Extrémy v praxi hnutia

Z izolácie a priširokých právomocí du-
chovných vodcov vyplynuli niektoré ty-
pické anomálie hnutia, na verejnosti často 
stotožňované s jeho podstatou, ako od-
mietanie televízora či telefónu v domác-
nosti, predpisy o dĺžke sukní dievčat, ne-
vhodnosti riflí alebo krátkych rukávov a 
trenírok na telocviku, odporúčanie eli-
minovať aj obyčajné podanie rúk, aby
z neho nevzniklo zmyslové pokušenie, od-
deľovanie detí zo školského a z farského 
kolektívu neúčasťou na triednych výle-
toch, lyžiarskych zájazdoch, slávnostiach 
prvého svätého prijímania či birmovky, 
zákaz chodenia na kúpaliská, neodporú-
čanie vysokoškolského štúdia dievčatám, 
podrobné referovanie o intímnych ve-
ciach v spoločenstve, bezmedzná pod-
riadenosť žien mužom atď. To všetko má 
však korene v hlbších prvkoch spirituality 
hnutia: v chápaní hierarchie v rodine,
v urýchľovaní rozhodnutia o životnom 
povolaní zúženom na alternatívu man-
želstvo – rehoľa, v domnení o vlastnej 
výlučnosti v cirkevnom spoločenstve,
v prehnanom vysvetľovaní mravnosti,
v prístupe k osobnosti ženy, v skreslených 
predstavách o Bohu.

Rodinný život formovali podľa Výh -
rad dva hnutím živené extrémy: bez-
medzná podriadenosť ženy a nekontro-
lovateľné plodenie detí. „Hnutie prehnane 
zdôrazňovalo hierarchický rozmer v ro-
dine. Žena, manželka musela poslúchať 
‚vo všetkom, okrem hriechu‘, a to na
prvom mieste na manželskom lôžku. Od-
borník Denis Sonet nazýva takýto prístup 
‚fagocytózou manželského partnera‘. Ani 
manželka, ktorá čaká v ťažkých podmien-
kach a v neľahkom duševnom rozpoložení 
siedme dieťa, nemohla nič povedať. Ak si 
z vlastnej iniciatívy preštudovala Familia-
ris consortio, apoštolskú exhortáciu Jána 
Pavla II., interpretovalo sa to ako nedôve-
ra. V hnutí sa propagovala plodnosť do 
krajnosti. Zdeformovaná otvorenosť po-
čatiu skĺzla až do odmietania prirodze-

ných metód, čo bolo priamym protireče-
ním náuke Svätého Otca. Manželský život 
bol podľa materiálu hnutia Slovo manže-
lom životom nadmernej a zbytočnej zdr-
žanlivosti alebo životom rezignovanej 
ženy plodiacej jedno dieťa po druhom,“ 
uvádza Teologická komisia KBS.

„O podriadenosť ženy mužovi sme sa 
naozaj usilovali. Keď sa niečo nedarilo, 
hneď sa videl dôvod v neposlušnosti že  -
ny. Ja som to brala ako Božiu vôľu, lebo 
inak by som to nebola zvládla,“ pripúšťa 
pani Mária. Sama má deväť detí, ale pri ich 
prijímaní sa necítila neslobodná. „Pán Boh 
nám ich daroval aj bez toho, že by sme
sa pre ne sami rozhodli, ale všetky sme 
prijali ako Boží dar, sme radi, že ich máme, 
a cítime voči hnutiu vďačnosť, lebo nám 
poskytlo pomoc a podporu.“

Ako však prijímali cestu svojich rodi-
čov deti počas výchovy? Vývoj v hnutí 
naznačuje, že práve ďalšia generácia na-
stupujúca po tej, ktorá sa na cestu vy-
dala dobrovoľne v osobitných totalitných 
podmienkach, neuniesla mnohé nároky. 
„Deti mali ťažký život, ktorý viedol k pre-
tvárke alebo odporu voči náboženstvu. 
Rodičia totiž museli bazírovať na nepod-
statných veciach, čo deti zbytočne dráž-
dilo. Aj učitelia a vychovávatelia mali
s deťmi z týchto rodín problémy, lebo sa 
ťažko začleňovali do kolektívu. Nechápali 
zmysel pravého spoločenstva, trpeli in-
dividualizmom, samotou a ostatní ich od-
mietali,“ hovoria Výhrady.

Podľa pani Márie nemali v rodine prob-
lémy so staršími deťmi, mladšie duch do-
by ovplyvnil viac. Štyri najstaršie sú už 
osamostatnené: jeden syn sa počas po-
bytu v seminári rozhodol pre odchod
z hnutia, ostatní v ňom zatiaľ ostali. Jedna 
dcéra je členkou Betánie, ďalší syn a dcé-
ra si založili vlastné rodiny s členmi hnutia, 
no duchovné vedenie mali u kňazov, kto-
rých v novembri 2004 J. Beňo vylúčil. 
„Dôverujú im a zatiaľ nevidia dôvod, pre-
čo by s nimi mali prerušiť kontakt,“ ho-
vorí pani Mária. S dcérou, ktorá napriek 
rozkolu v Betánii ostala, má veľmi zried-
kavý kontakt. „Poznám ju a viem, že všet-
ko robí podľa svedomia a je verná tomu, 
čo cíti ako pravdu a Božiu vôľu. Teraz je 
na východe, trochu bokom, všetko sa 
viac zomlelo na strednom Slovensku…“

Bývalá členka hnutia Petra si ale na 
výchovu spomína ako na istý druh ideo-
logického tlaku s množstvom zákazov a 
príkazov na jednej strane a dosť silnými 
prostriedkami na kontrolu ich plnenia na 

strane druhej. Za násilnú „pomoc“ hnutia 
pri výchove označuje práve pôsobenie 
slobodných žien združených v Betánii. 
„Pod vplyvom J. Beňa neadekvátnym spô-
sobom zasahovali do výchovného pro-
cesu v rodinách, radili rodičom, ako majú 
riešiť rôzne konfliktné situácie s deťmi.“ 
Keď ona aj brat z hnutia vystúpili, Beňo 
poslal ich rodičom list, ktorým ich z hnu-
tia jednoducho vyhodil, pretože sa im
nepodarilo vychovať deti v duchu jeho 
ideológie…

V hnutí sa pestovala veľká citlivosť
v otázkach šiesteho prikázania. „Ohľadom 
jeho vysvetľovania možno hovoriť o dep-
taní ľudí,“ konštatujú Výhrady, podľa kto-
rých dostávala táto oblasť jansenistické 
črty. „Sexualita bola hlavnou témou káz -
ní, v rámci spovede dochádzalo k ne-
vhodnému kladeniu ‚vyšetrujúcich‘ otá-
zok na telo, akoby iných hriechov nebolo. 
Sexualita sa spájala len s mnohopočet-
ným rodičovstvom a zodpovednosť za 
možné pohoršenia v pohlavnej oblasti
sa často zvaľovala výlučne na ženy. As ké-
za, zameraná na pochovávanie ‚staré -
ho človeka‘, bola akýmsi ničením identity 
jednotlivca. V boji proti vlastným chutiam 
sa likvidovala aj chuť do života.“

O veciach patriacich do spovednice 
alebo aspoň do súkromia boli členovia 
hnutia nútení rozprávať aj na tzv. refe-
rovaní v spoločenstve. „Hnutie zahan-
bujúce vyznania odôvodňovalo tým, že 
spoločenstvo musí poznať problémy svo-
jich členov, aby sa mohlo za nich inten-
zívnejšie modliť,“ píše Teologická komisia 
KBS. Hnutie zasahovalo aj do osobného 
vzťahu človeka s Bohom, kam sa votrel 
duchovný vodca. Zdôrazňovala sa tvrdá 
spravodlivosť na úkor milosrdnej lásky, 
strach z diablovej moci, nutnosť spasiť sa 
množstvom dobrých skutkov.

K dokonalosti bez lásky

„Hnutie Nazaret je bez lásky. Tvrdí, že vie-
ra je racionálne prilipnutie mysle k Bohu 
a poslúchnuť cit je slabosť,“ konštatuje sa 
vo Výhradách. Členovia hnutia boli pod ľa 
nich povzbudzovaní neustále, bez akej-
koľvek ľudskej miery robiť dobré skutky
v stave bezhriešnosti, akoby spása závi-
sela len od nich, čo do hnutia vnášalo čr-
ty neopelagianizmu. „To bol naozaj môj 
problém, Boha som vnímala viac ako prís-
neho sudcu než ako lásku,“ priznáva sa 
pani Mária. „Chcela som všetko podľa lite-
ry, ale to záleží aj od povahy jednotlivcov.“

Hnutie Nazaret pochovali vlastné extrémy
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Jansenistické a neopelagiánske črty 
sa spájali s chápaním vlastnej výlučnosti 
v Cirkvi. „Podľa náuky hnutia všetci tí,
ktorí z neho odišli, konali pod vplyvom 
diabla. Ak sa im prihodilo niečo zlé, čle-
nom hnutia sa to taktne interpretovalo 
ako trest,“ konštatujú Výhrady. Hnutie 
malo podľa nich vlastnú literatúru a ne-
odporúčalo samostatné štúdium pápež-
ských encyklík, ba ani Katolíckych novín
a Rodinného spoločenstva.

„To by som netvrdila, ja Katolícke no-
viny čítam,“ poukazuje pani Mária na to, 
že nešlo o absolútne pravidlo. Rovnako 
odmieta absolutizáciu nepriateľského 
správania voči odídeným členom hnutia. 
„My sa s takými rodinami stretávame
normálne ako s ostatnými ľuďmi, dobre
si rozumieme, sme dokonca kmotrovci. 
Veď každý má právo na svoju cestu.“ Vy-
deľovanie sa z farského spoločenstva
tiež podľa nej nebolo všade rovnako in-
tenzívne. „Na birmovku sme deti dávali 
vždy vo farnosti, na sväté prijímanie ma-
li možnosť ísť individuálne v rámci hnu-
tia, ale vždy sme sa spýtali nášho pána 
farára. Pri jednom synovi nám povedal, 
nech len ide pekne s ostatnými deťmi, tak 
šiel. Pri ostatných to nechal na nás.“

Kňazom z hnutia sa často vyčítalo aj 
zanedbávanie vlastných farností. „Vedú 
separovaný život od ostatných kňazov a 
veriacich rozdeľujú na svojich a davo-
vých,“ píše sa v posudku Teologickej ko-
misie KBS. „Neradi vyučujú v školách a 
náboženskú výchovu prenechávajú ka-
techétom, spovedajú len ‚pravoverných‘, 
čiže členov hnutia, nedostatočne sa ve-
nujú vlastným farníkom a radšej cestujú 
do iných farností za členmi hnutia. Pre-
hnane zdôrazňujú nepodstatnosť for -
my pri slávení náboženských sviatkov – 
napríklad Vianoce bez umeleckého
koncertu, odmietajú prácu s mládežou 
– tematické zájazdy, púte, výlet, kultúrne 
a športové akcie, nepovoľujú ani kontro-
lované farské zábavy (napr. mládežnícke 
Silvestre). Netransparentne nakladajú
s peniazmi, ktoré spravujú vo farnosti.
Ozývali sa hlasy, že polovicu peňazí zo 
zbierok odvádzajú na svoje ciele. Vraj
je lepšie použiť ich na pomoc rodinám,
než ich premárniť na drahé autá alebo
do volenky, ako to robia mnohí iní kňazi.
Sú samostatnou ‚diecézou‘ na Slovensku,“ 
zhŕňajú pripomienky Výhrady.

Skúsenosť pani Márie však znova uka-
zuje, že to tak nebolo vždy: „My sme ma-
li bližší kontakt s dvoma kňazmi a obaja 

boli naozaj obetaví vo svojej farnosti.
Pokiaľ viem, kňazi boli vždy povzbudzo-
vaní zakladateľom: Jedno robte, druhé 
nezanedbávajte.“

M. Gavenda v tejto súvislosti zdôraz-
ňuje, že práve služba cel ku je skúškou 
pravosti hnutia. „Aj keby členovia boli ak-
tívnejší, iniciatívnejší kresťania, nemajú sa 
považovať za lepších než bežní farníci. 
Kardinál Joseph Ratzinger, súčasný pápež 
Benedikt XVI., pri svetovom stretnutí 
hnutí v 90. rokoch povedal dôležitú vetu: 
‚Hnutie je natoľko od Ducha Svätého,
nakoľko napomáha farskú pastoráciu‘.“

Nezabudnúť ani na pozitíva

Zhrnutie negatív hnutia Nazaret by však 
nemalo vzbudzovať dojem, že ide o ob-
jektívnu charakteristiku. „Predložené vý-
hrady sú prevzaté viac z praxe ako z te-
órie hnutia. Ich zosumarizovanie nechce 
podávať celkové hodnotenie hnutia, ne-
govať dobrú vôľu, obetavosť i to dobré, 
čo sa vykonalo, najmä kým došlo ku kŕ-
čovitému prilipnutiu na litere interných 
materiálov hnutia, ani tvrdiť, že všetci
v ňom sa dopúšťajú len a všetkých tých-
to chýb,“ píše Teologická komisia KBS
v úvode svojich Výhrad. Zároveň však 
konštatuje, že sú to nedostatky také roz-
šírené, že sa stávajú charakteristikou 
hnutia a nielen omylmi jednotlivcov.
„Hnutie, ktoré malo na začiatku nádher-
né ideály, nadobúda postupne mnohé 
charakteristiky sekty,“ uzatvára.

„Biskup Baláž sa neraz vyjadril, že
s mnohými kňazmi z hnutia má veľmi dob-
ré skúsenosti, a preto sa viem vžiť do 
jeho kože. Bol vo veľkej dileme, ako ne-
poškodiť to, čo bolo dobré, hoci neraz 
premrštené, a zároveň zamedziť nega-
tívnym extrémom, pretože on zodpo -
vedá za celok,“ konštatuje M. Gavenda. 
Sám pritom priznáva, že v kontakte
s hnutím prežil radostné a krásne det-
stvo. „Mám množstvo zážitkov, robili sme 
tábory, hry. Vtedy to vyznievalo ako cir-
kev mladá a svieža.“

Pani Mária označuje za hlavný prínos 
hnutia do svojho života nasmerovanie
pri hľadaní Božej vôle. „Počas vysoko-
školských štúdií v Nitre začiatkom 70. ro-
kov som sa cítila sama a potrebovala som 
kňaza, ktorý by mi vedel akosi rukolap-
nejšie povedať, čo je Božia vôľa. Modlila 
som sa a hľadala. A vtedy som stretla kňa-
za vo výrobe, ktorý vyhovoval mojim túž-
bam. Mal práve prednášku o duchovnom 

vedení, tak som to brala, akože Pán Boh 
vypočul moju prosbu.“ Vyzdvihuje dobrý 
vzťah k Božiemu slovu, každodenné ranné 
rozjímanie, večerné hodnotenie, mesačné 
duchovné obnovy. „To nás nútilo stále 
prehodnocovať svoj život, nedať sa stiah-
nuť materiálnymi starosťami.“ Hnutie
Nazaret bolo podľa nej prvou konkrétnou 
pomocou Cirkvi u nás rodinám. „Do rodiny 
prišiel kňaz, porozprával sa…“ Neskôr si 
navzájom pomáhali aj samotné rodiny, 
ktoré vytvorili určitú sieť.

„Nemožno poprieť, že v hnutí bolo aj 
niečo dobré – napríklad ochota jednotli-
vých členov navzájom si pomáhať,“ pri-
púšťa aj Petra, hoci táto pomoc mohla 
podľa Výhrad zároveň posilňovať navia-
zanosť na hnutie. „Máš problém s býva-
ním, s financiami, s prácou? Celé spolo-
čenstvo sa zmobilizuje, aby pomáhalo,
ale neraz je to riešenie práve tých ťaž-
kostí, ktoré spôsobilo hnutie. Táto nezišt-
ná pomoc sa potom stáva prostriedkom
nátlaku. Viacerí, už vnútorne disponovaní 
odísť, nemajú kam, veď hnutie im pomoh-
lo nadobudnúť dom…“ odkrýva dokument 
KBS druhú stránku.

Ako ďalší prínos hnutia uvádza M. Ga-
venda duchovnú literatúru, ktorej bolo
v období jeho vzniku v 50. rokoch a jeho 
rozvoja v nasledujúcich desaťročiach ne-
dostatok. „Sám si pamätám na mnohé 
diela dona Beňa, cyklus duchovných cvi-
čení, meditácie Deň čo deň, Počuli sme 
slovo Pánovo, Hovor, Pane, tvoj sluha po-
čúva… Kolovali po celom Slo vensku,
nielen v nejakej úzkej radikálnej sku-
pine, formovali aj rehoľníkov a kňazov
v seminári. V tom čase to bolo niečo nao-
zaj moderné, čo malo vietor v plachtách.“

Hodnotná šťava z ovocia totality
v hnutí podľa neho ostala doteraz, ale 
treba ho radikálne očistiť od toho, čo tam 
naniesla falošná horlivosť a nepriznanie
si chýb. „Ešte nemám v sebe jasno, lebo 
je toho veľa. Aj dobrého, za ktoré mu -
síme byť vďační,“ povedala pani Mária a 
na záver sebakriticky dodala: „Veľmi som 
sa potešila, že pán biskup sa toho ujal, 
cítim to ako obrodu, minikoncil, odstra-
ňovanie toho, čo nebolo správne. Vnímam 
to ako príležitosť priznať si chybu, napra-
viť sa. Vzniklo veľa napätí, chaos v rodi-
nách, v spoločenstvách aj vnútri v srd-
ciach… Sama som mala dosť problémov 
spamätať sa, veď som to do seba dostá-
vala tridsať rokov. Musíme sa naučiť hľa-
dať Božiu vôľu, prijímať zodpovednosť a 
naučiť sa sami žiť v slobode.“      

Hnutie Nazaret pochovali vlastné extrémy
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Česká republika

Správa uvádza, že Česko je krajina s do-
minantnou kresťanskou tradíciou a cel-
kovou populáciou 10,2 milióna obyvate-
ľov. Hoci je faktorov nepochybne viac, 
na súčasnú podobu religiozity tu výraz-
ne vplýva 40-ročný komunistický režim, 
ktorý zapríčinil, že väčšina Čechov sa ne-
považuje za členov žiadnej náboženskej 
skupiny či cirkvi. Podľa štatistického zis-
ťovania z roku 2001 vyjadrilo 38 % res-
pondentov, že veria v existenciu Boha, 
pričom 52 % opýtaných sú ateisti. Avšak 
väčšina sa zhodla, že cirkvi sú pre spoloč-
nosť prospešné. Hoci po nežnej revolúcii 
roku 1989 vzrástol záujem o náboženský 
život, v súčasnosti je odliv veriacich a
postupný nezáujem o vieru hmatateľný 
vo všetkých regiónoch krajiny.

Pred časom bol v tejto súvislosti u 
našich západných susedov publikova ný
zaujímavý sociologický prieskum, podľa 
ktorého má česká mládež vo veku 15 až
18 rokov v porovnaní s ostatnými nábo-
ženstvami najsilnejšie zakotvený vzťah 
ku katolíckej cirkvi. V porovnaní so star-

šími vekovými skupinami však pozícia ka-
tolicizmu u tejto mládeže neustále slab-
ne. Vo vekovej skupine 15 až 30-ročných 
Čechov má po katolíckej cirkvi ich naj-
väčšiu dôveru paradoxne joga, New Age 
a budhizmus. Po značnom uvoľnení re-
žimu po roku 1989, keď nastal boom ná-
boženských otázok, prinieslo formovanie 
českej občianskej spoločnosti aj čoraz
citeľnejší fenomén trvalo zhoršujúceho
sa vzťahu mládeže k tradičným cirkvám. 
Jedným z charakteristických rysov je, že
majoritná spoločnosť ustupuje od for-
málneho prihlásenia sa k cirkvi a v spo-
ločnosti prevláda masívna sekularizácia,
ktorej nositeľom je predovšetkým mla-
dá produktívna generácia. Avšak v pro-
tiklade s týmto vývojom je badateľný po-
hyb a aktivizácia minoritných duchovne
orientovaných skupín, kde sa kladie dô-
raz na kvalitu pred kvantitou či už
v rámci tradičných cirkví (najmä katolíc-
kej), alebo nástupe tzv. novej spirituality
inšpirujúcej sa predovšetkým východný-
mi duchovnými smermi.

V rámci demografických a štatis-
tických ukazovateľov správa uvádza, že

pravidelná návštevnosť bohoslužieb ka-
tolíckej cirkvi je na úrovni 5 % a pozície 
cirkvi sú stabilnejšie v moravských die-
cézach. Počet praktizujúcich v protes-
tantských cirkvách je ešte nižší a pohy-
buje sa len na úrovni 1 %. Predstavitelia 
moslimskej komunity odhadujú, že v Če-
chách žije asi 20 až 30-tisíc moslimov 
a správa uvádza, že nie sú oficiálne re-
gistrovanou náboženskou spoločnosťou. 
Keďže správa pokrýva obdobie od júna 
2003 do júna 2004, nie je v nej zachy-
tená zmena z 2. septembra 2004, keď 
Ústredie moslimských obcí splnilo všetky 
zákonné podmienky a zaradilo sa medzi 
ostatných 25 štátom registrovaných cir-
kví a náboženských spoločností.

Česká ústava zaručuje náboženskú 
slobodu a vláda toto základné ľudské 
právo rešpektuje. Výkon štátnej správy 
v tejto oblasti vykonáva odbor cirkví na 
Ministerstve kultúry ČR.

Významný priestor poskytuje správa
udalostiam z marca 2004, keď po kon-
zultácii s Českou biskupskou konferen-
ciou ministerstvo kultúry zamietlo žia-
dosť Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 

V     predchádzajúcom čísle som sa venoval Výročnej správe o stave náboženskej slobody 
vo svete, ktorú minulý rok publikovalo Ministerstvo zahraničných vecí USA. Ide o do-

kument, ktorý každoročne dôkladne analyzuje stav náboženskej slobody vo všetkých kra-
jinách sveta a tiež poukazuje na prípady najvypuklejšieho porušovania náboženskej slobo-
dy. Tentoraz by som chcel priblížiť americké vnímanie najzaujímavejších pohybov a vývoja 
na poli religiozity a vzťahov štátu a cirkví v dvoch krajinách spojených spoločnou históriou 
– v Čechách a na Slovensku.

RADOVAN ČIKEŠ
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o registráciu na základe nesplnenia pod-
mienky dostatočného počtu podpisov 
potrebných na akceptovanie žiadosti. 
Biskupská konferencia sa vyjadrila, že 
tento subjekt nebol konštituovaný v sú-
lade s kánonickým právom a nie je od-
vodený ani od Gréckokatolíckej cirkvi pô-
sobiacej na Ukrajine.

Ústrednou problematikou americkej 
výročnej správy (podobne aj v prípade 
Slovenska) sú otázky spojené s podmien-
kami registrácie a pôsobením nových ná -
boženských spoločností. Od roku 1991 
do roku 2002 bol princíp registrácie ná-
boženských spoločností v Českej aj Slo-
venskej republike rovnaký a líšil sa len
v počte veriacich, ktorým sa cirkev mu-
sela pri žiadosti o zaregistrovanie preu-
kázať. Systém registrácie cirkví sa v Čes-
ku oproti situácii na Slovensku zmenil
od roku 2002, keď legislatíva zaviedla
princíp dvojstupňovej registrácie. Tieto
nové podmienky znamenajú liberalizá-
ciu doterajšieho systému práve možnos-
ťou jednoduchého nadobudnutia práv-
nej subjektivity.

Prvý stupeň registrácie, ktorým cir-
kev získava právnu subjektivitu a isté da-
ňové zvýhodnenie, je podmienený preu-
kázaním sa cirkvi, že sa k nej hlási aspoň 
300 dospelých občanov ČR (predchádza-
júca úprava vyžadovala až 10 000 pod-
pisov občanov). Prístup k financovaniu
zo strany štátu alebo k vyučovaniu ná -
boženstva na štátnych školách, možnosť
duchovenstva pôsobiť v ozbrojených si -
lách a zboroch, možnosť zriaďovať cir-
kevné školy, ako aj uzatvárať cirkevné
so báše (2. stupeň registrácie – zvláštne 
práva) môže cirkev získať až po splnení 
dodatočných podmienok, vrátane pôso-
benia aspoň počas desiatich rokov.

Na získanie týchto zvláštnych práv
musí cirkev zároveň zverejňovať každo-
ročne počas desiatich rokov výročnú 
správu o svo jej činnosti a tiež preukázať
v žia dosti podpisy toľkých občanov ČR či 
cu dzincov s trvalým pobytom v krajine, 
koľko ich predstavuje 1 promile obyva-
teľstva ČR. V podstate ide o 10 000 ob-
čanov, čo sa dá vysvetľovať aj ako umož-
nenie cirkvi, aby počas desiatich rokov
svojou legálnou činnosťou zvýšila počet
svojich veriacich, prípadne sympatizan-
tov z 300 na 10 000. Od dňa účinnosti
nového zákona boli v rámci prvého stup-
ňa registrované nasledovné náboženské 
spo ločenstvá: Cirkev Kresťanské spolo-
čenstvá, Obec kresťanov v Českej repub-

like, Hnutie Hare Krišna, Česká hinduis-
tická náboženská spoločnosť a Ústredie
moslimských obcí. Žiadosť o registráciu
si podali aj Ekumenická cirkev svätého
Jána Jeruzalemského, rádu rytierov Ro-
dosu a Malty, Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev a Židovské centrum Chai, avšak tie 
nesplnili zákonom stanovené podmienky.

Zavedením tohto systému sa čias-
točne riešil problém, na ktorý poukazo-
vali Američania a ostatné organizácie 
venujúce sa ľudským právam, keď ne-
registrované náboženské skupiny, ako 
napríklad moslimská minorita, nemohli 
vlastniť legálne majetok ako samostatný 
právny subjekt pod vlastnou hlavičkou. 
Ako dočasné riešenie slúžilo zakladanie 
občianskych združení za účelom správy 
majetku, prípadne iných nevyhnutných 
administratívnych potrieb komunít, pri-
čom štát toto riešenie ticho toleroval. 
Samozrejme, treba dodať, že neregistro-
vané náboženské spoločnosti sa mohli 
a môžu stretávať a realizovať svoje du-
chovné potreby bez ohľadu na to, či boli 
alebo sú štátom registrované.

Americká správa uvádza, že regis-
trované cirkvi v Čechách dostávajú zo 
štátneho rozpočtu ročne približne 3 mi -
liardy korún, ktoré sú proporčne roz-
delené medzi 21 registrovaných cirkví 
a náboženských spoločností okrem šty-
roch subjektov, ktoré dotácie nepoža-
dujú (mormóni, Náboženská spoločnosť 
Jehovovi svedkovia, Kresťanské zbory a 
Novoapoštolská cirkev). Z celkovej sumy 
je na financovanie platov a odvodov du-
chovných určených približne 818 milió-
nov korún a zvyšok je určený na sociál-
ne, charitatívne a vzdelávacie aktivity,
ako aj na údržbu sakrálnych pamiatok 
vo vlastníctve cirkví.

Otvorenou a doteraz neriešenou zo-
stáva v Čechách otázka reštitúcií cirkev-
ného majetku, ktorý bol zoštátnený po 
roku 1948. Sčasti sa táto otázka riešila 
v prvej polovici 90. rokov, keď sa rešti-
túcia týkala predovšetkým rehôľ, ktorým 
sa vrátilo 175 kláštorov. Avšak reštitúcie 
sa netýkali pôvodných cirkevných ne-
hnuteľností vrátane hospodárskych bu-
dov, ktoré by mohli byť v súčasnosti 
zdrojom príjmov. Práve tieto nehnuteľ-
nosti by tvorili základ finančnej sebe-
s tačnosti cirkví, ktoré o tento majetok 
prišli po roku 1948. Roku 1998, keď moc 
prevzala sociálna demokracia, bol zasta-
vený proces už schváleného vrátenia 
viac ako 175 000 hektárov pôdy a na-

vrátenia 700 cirkevných budov, pričom 
tento proces je aj v súčasnosti na mŕt-
vom bode. V tejto súvislosti možno kon-
štatovať, že v Čechách je na rozdiel od 
situácie na Slovensku proces legislatívne 
neuzatvorený, čo vo vzájomných vzťa-
hoch spôsobuje medzi štátom a cirkvami 
trvalé napätie. Prirodzene sa preto stá-
va prioritnou otázka hľadania komplex-
ného modelu finančného zabezpečenia 
cirkví.

Slovensko

Aj v prípade časti venujúcej sa situácii 
na Slovensku začína americká výročná 
správa tzv. náboženskou demografiou. 
Údaje vychádzajú z posledného cenzu 
obyvateľstva, ktorý uskutočnil Štatistic-
ký úrad SR. Podľa neho sa na Slovensku 
hlási k jednej z registrovaných cirkví
spolu 84,1 %, čo je oproti predchádzajú-
cemu sčítaniu z roku 1991 nárast o tak-
mer 12 % veriacich. Ten sa zdôvodňuje
predovšetkým väčšou ochotou Slová-
kov uviesť svoje vierovyznanie bez oba -
vy z možného zneužitia tohto citlivého
osobného údaja.

Podľa štatistických ukazovateľov je
12 % obyvateľstva bez vyznania a 2 %
boli nerozhodnuté. Podľa odhadov žije 
na Slovensku početná skupina moslimov,
od 500 do 5 000 jednotlivcov, pre-
važne imigrantov a študentov z krajín
Blízkeho východu. Správa aj tohto ro-
ku, podobne ako vo svojich predchá-
dzajúcich vydaniach, publikuje prieskum
Sociologického ústavu Sloven skej aka-
démie vied z roku 1998, podľa ktorého 
54 % katolíkov a 22 % evanjelikov pra-
videlne navštevuje bohoslužby. Je však 
otázne, či tieto čísla ešte v súčasnosti 
zodpovedajú realite.

Značný priestor sa venuje rozdeleniu 
neregistrovaných náboženských skupín, 
ktoré sú zoradené do troch základných 
kategórií a tvoria približne 30 stabilnej-
ších skupín. Ide o netradičné nábožen-
stvá (prevažne východného duchovné-
ho smerovania ako Ánanda márga, Hare 
Krišna, Sahadža joga, Joga v dennom ži-
vote, Šrí Činmoj, Zazen atď.), synkretic-
ké náboženské spoločnosti (napr. Cirkev 
zjednotenia – munisti, scientológia, Hnu-
tie Grálu, Bahai atď.) a iné kresťanské
skupiny (napr. Cirkev Kristova, Kresťan-
ské spoločenstvá, nazaréni, Slovo života, 
mormóni, Slobodná ľudová misia – bran-
hamisti atď.).
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Náboženská sloboda ako podpultový tovar

Američania zvlášť pozorne sledujú aj 
pôsobenie misionárov a prekážky, ktoré 
im vo svete zo strany štátov znemožňujú 
ich činnosť. V prípade Slovenska sa však 
konštatuje, že misionári na svoju činnosť 
nepotrebujú od vlády povolenie a ne-
existujú ani žiadne štátnymi orgánmi
vedené štatistiky ich počtu. Zahraniční
misionári pôsobia hlavne v rámci Rímsko-
katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku a metodistov. Z neregistro-
vaných cirkví sú to predovšetkým mor-
móni, ktorých možno pravidelne stret-
núť napríklad v bratislavských uliciach.

V časti zaoberajúcej sa právnym a le-
gislatívnym rámcom usporiadania vzťa-
hov štátu a cirkvi na Slovensku sa kon-
štatuje, že naše štátne orgány a platné
právne predpisy dodržiavajú a plne reš-
pektujú náboženskú slobodu v krajine, a
zároveň sa netolerujú žiadne zneužitia
tohto základného ľudského práva. Ústa -
va SR zaručuje právo na praktizovanie
náboženskej viery podľa vlastného vý be-
ru jednotlivca, právo na zmenu viery, ako 
aj právo byť bez vyznania.

Hoci na Slovensku neexistuje štát-
ne náboženstvo ani štátom preferovaná 
cirkev, na základe počtu veriacich zostá-
va dominantnou Rímskokatolícka cirkev.
V nadväznosti na uvedené správa uvá-
dza a rekapituluje kroky vedúce k úprave 
vzťahov medzi štátom a Svätou stolicou 
v podobe Základnej zmluvy, ktorá bola 
podpísaná ešte roku 2000. Jej podpisom 
sa zavŕšil niekoľkoročný proces prípravy 
medzištátnej zmluvy a aj hľadanie vhod-
nej formy úpravy vzájomného vzťahu 
medzi Slovenskom a Svätou stolicou, 

ktorá zastupuje miestnu katolícku cir-
kev. Na rámcovú úpravu majú v zmysle 
zmluvy nadväzovať štyri čiastkové do-
kumenty medzinárodného práva, ktoré 
presne špecifikujú oblasti spolupráce 
medzi štátom a cirkvou v oblasti služby 
duchovných v ozbrojených zložkách štá-
tu, školstva a vyučovania náboženstva, 
uplatňovania výhrad vo svedomí a fi-
nancovania cirkevných aktivít. Čiastková 
zmluva upravujúca pôsobenie duchov-
ných v armáde, polícii a justícii, ako aj 
parciálna zmluva o katolíckej výchove a 
vzdelávaní sú už v platnosti.

Americká administratíva pozitívne 
hodnotí aj iniciatívu štátu umožniť rov-
naké, zákonom garantované postavenie 
a možnosti aj pre ostatné registrova-
né cirkvi, ktoré obdobnú vnútroštátnu
zmluvu podpísali v apríli 2002 ako „vy-
váženie vatikánskej zmluvy“. Táto zmlu-
va dáva možnosť týmto jedenástim
cirkvám uzavrieť so štátom dohody 
obdobného charakteru a rozsahu tak, 
ako to umožňujú čiastkové vatikánske 
zmluvy. Tieto zmluvy nie sú hodnote-
né ako moment, ktorý by narúšal laický 
charakter štátu zaručený Ústavou SR,
a to zrejme aj na základe faktu, že po-
dobné zmluvy má Vatikán podpísané
so 43 národnými štátmi. Postoj USA sa 
však k Svätej stolici vyvíjal postupne a
len pre zaujímavosť uvediem, že oficiál-
ne diplomatické zastúpenie bolo nadvia-
zané až počas vlády prezidenta Ronalda
Reagana, čo súviselo s podobnými cieľ-
mi oboch subjektov v boji proti komu-
nizmu. Svätá stolica má v súčasnosti dip-
lomatické vzťahy so 174 štátmi sveta.

Z hľadiska dodržiavania náboženskej 
slobody je najdôležitejšou časťou sprá-
vy problematika registrácie cirkví na 
Slovensku. Konštatuje sa v nej, že „regis-
trácia náboženských skupín sa síce ne-
vyžaduje, ale v zmysle zákonov len re-
gistrované cirkvi majú výslovné a jasné
právo realizovať verejné bohoslužby a 
iné aktivity“.

Na tomto mieste je potrebné vy-
svetliť, ako to na Slovensku v tejto ob-
lasti funguje. V súčasnosti v SR pôsobí
šestnásť registrovaných cirkví a nábo-
ženských spoločností, ktoré registruje
ministerstvo kultúry. Podstatným mo-
mentom registrácie je predovšet kým
možnosť požadovať od štátu finančnú 
dotáciu na svoju činnosť. Cirkvi, ktoré
vyvíjali činnosť zo zákona alebo na zá-
klade štátneho súhlasu do roku 1991,
sa automaticky považujú za registrova-
né bez ohľadu na počet svojich členov,
pričom 10 týchto cirkví nedosahuje po-
čet príslušníkov požadovaný na registrá-
ciu nových náboženských spoločností.
Cirkev sa totiž môže uchádzať o regis-
tráciu, ak preukáže, že sa k nej hlási
najmenej 20 tisíc dospelých osôb s tr-
valým pobytom na Slovensku. Tieto re-
latívne prísne kvantitatívne podmienky
zatiaľ splnila len Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia, i to ešte roku 1993.

Súčasťou ponovembrového vývoja
v našej spoločnosti je okrem iných
demokratických vymožeností a slobôd
aj právo každého nezávisle vyznávať a
realizovať svoje duchovné potreby sa-
mostatne alebo spoločne s ostatnými, 
súkromne či verejne. Takúto možnosť, 
samozrejme, u nás ústava garantuje tak 
tradičným (historickým) cirkvám, ako aj 
novým náboženským hnutiam, ktoré sa
stali už každodennou realitou priná-
šajúcou pozitívne, ale v niektorých prí-
padoch i negatívne momenty.

Jedným z podstatných faktorov e-
xistencie je pre tieto nové spirituálne 
subjekty nadobudnutie právnej subjek-
tivity, ktorá je možná v ich prípade podľa 
platnej legislatívy len registráciou na mi-
nisterstve kultúry, vrátane splnenia po-
četného cenzu. Právna subjektivita je
totiž podstatným kľúčom k etablovaniu
sa v spoločnosti a získaniu akejsi „dôve-
ryhodnosti“ v očiach verejnosti, ale na
druhej strane aj k nevyhnutnému kroku 
v prípade praktického fungovania, vrá-
tane možnosti otvorenia bankového úč-
tu či kúpy alebo stavby nehnuteľností.Viaceré kulty možno každoročne vídať aj na bratislavskom Ezoterickom festivale.
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Keďže je v podmienkach relatív-
ne konzervatívneho Slovenska značne
problémové splniť podmienku 20 000 
príslušníkov, nechali sa niektoré tieto 
nové náboženské spoločnosti zaregis -
trovať na ministerstve vnútra ako ob-
čianske združenia podľa príslušného zá-
kona o združovaní občanov, aj keď sa 
tento zákon nevzťahuje na združovanie 
občanov v cirkvách. Takto pôsobia v na-
šej spoločnosti prostredníctvom vše-
obecne uznávaných verejnoprospeš-
ných aktivít (napr. rôzne vzdelávacie,
kultúrne, mierové a ekologické poduja-
tia), a to často aj pod menom, pri kto -
rom je komplikované určiť väzbu na
zahraničné ústredie náboženskej spo -
ločnosti.

Aj z publikovaných článkov Rozmeru 
môžu čitatelia vidieť prípady poukazu-
júce na niektoré netradičné náboženské 
zoskupenia s kontroverznou činnosťou 
hraničiacou s deštruktívnym vplyvom, 
ktoré v skutočnosti neraz vystupujú 
ako občianske združenia alebo nezisko-
vé organizácie. Preto v tejto súvislosti 
vyvstáva otázka, či by zavedenie dvoj-
stupňovej registrácie, tak ako je to
v susednom Česku, neviedlo k sprehľad-
neniu duchovnej scény na Slovensku a 
väčšiemu vplyvu štátu nad ich „prob-
lematickou“ činnosťou. Na liberalizáciu 
podmienok registrácie Slovensko už dl-
hodobo vyzývajú medzinárodné orga-
nizácie (napr. OBSE a Rada Európy), ako
aj americká administratíva, čo opako  -
vane potvrdzuje aj tohtoročná správa.

V neprospech zavedenia dvojstup-
ňovej registrácie hovorí verejná mienka 
občanov štátu, ktorých veľká väčšina
(84 %) sa hlási k tradičným a registro-
vaným cirkvám. V našom kultúrnom 
prostredí zatiaľ nenachádzajú misijné
aktivity týchto spoločností širší ohlas 
a ich členská základňa je takmer zane-
dbateľná. Pri sčítaní ľudu roku 2001 sa 
k neregistrovaným cirkvám prihlásilo 
len 6 294 respondentov, čo tvorí 0,11 %
z celkového počtu.

V neprospech systému hovorí aj 
fakt, že v Rakúsku a Českej republi-
ke, kde zaviedli takýto dvojstupňový
systém registrácie, sú tieto kraji ny aj
napriek tomu predmetom ostrej kritiky
najmä zo strany USA, pretože Američa-
nia v podstate neuznávajú opodstatne-
nosť akéhokoľvek cenzu na registráciu.
Takáto úplná liberalizácia podmienok re-
gistrácie (v USA si môžu prakticky za-

ložiť vlastnú cirkev už traja ľudia) 
zrejme nie je v našich podmienkach
možná, aj pre rozdielnu kultúru, histo-
rické špecifiká a pretrvávanie modelu
finančného podporovania cirkví štátom.
Výročná správa konkrétne uvádza, že
na neúmerné podmienky registrácie sa
sťažujú najmä moslimovia, menšie pro-
testantské cirkvi, komunita Hare Krišna
a Scientologická cirkev.

Medzi ďalšie „reštrikcie“, resp. nedo-
statky náboženskej slobody, sa považu-
je nedoriešenie niektorých reštitučných 
káuz súvisiacich so zoštátnením cirkev-
ného majetku po roku 1948. Kriticky sa 
vníma taktiež fakt, že tento pôvodný
cirkevný majetok bol navrátený často
v dezolátnom stave a cirkvi nemajú do-
statok vlastných financií na jeho opä-
tovnú revitalizáciu. Konečnú realizáciu
reštitúcií cirkevného majetku doteraz
nebolo možné ukončiť z dôvodu, že
reštitučné nároky sa dodnes vymáha-
jú súdnou cestou, ale aj preto, lebo
pôvodný zákon bol novelizovaný v ro-
koch 2002 a 2005, keď došlo k rozšíre-
niu týchto možností.

Správa venuje pozornosť aj životu a 
problémom židovskej komunity – najmä 
reštitúciám, prejavom antisemitizmu a 
problémom v prípade nájmu Múzea ži-
dovskej kultúry v Bratislave. Korektne 
sa však uvádzajú aj skutočnosti okolo 
vytvorenia kompenzačného fondu na 
odškodnenie židovských obetí holokaus-
tu v SR, ktorý vytvorila vláda SR ešte 
roku 2002. Z tohto fondu sa uhrádzajú 
priame kompenzácie jednotlivcom a fi-
nancujú sa sociálne a kultúrne programy 
židovskej komunity.

V závere správy sa vysoko pozitívne 
hodnotí komunikácia a vzájomné vzťa-
hy medzi americkým veľvyslanectvom a 
kompetentnými štátnymi orgánmi, ako i
kooperácia so širokým spektrom mimo-
vládnych organizácií a ústrediami jed-
notlivých cirkví.

Výročná správa o stave nábožen-
skej slobody vo svete patrí k užitočným 
zdrojom informácií z oblasti, ktorej sa
v slovenských médiách nevenuje príliš 
veľa pozornosti. Napriek značne odliš-
nej koncepcii vnímania a posudzovania 
náboženskej slobody je však zaujímavé 
sledovať aplikáciu amerických vzorcov
a štandardov na našu súčasnú religióz-
nu scénu.        

Foto: B. RAKOVSKÝ
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Prívrženci vúdú uniesli
misionárove deti 
BENIN – V západoafrickom štáte Benin 
prívrženci kultu vúdú uniesli dve deti
misionárov. Ako oznámila organizácia 
Christian Aid Mission (Misia pomoci kres-
ťanom) z Kanady, členovia tohto okultné-
ho prírodného náboženstva na počiat-
ku mája prepadli kresťanské sídlisko, 
pričom zničili kostol, misionárov dom a 
ďalšie budovy ľudí, ktorí iba nedávno
prestúpili na kresťanskú vieru. Misionára 
zajali a zbili. Jeho manželka dokázala ujsť 
a informo  vať políciu. Obe deti manželov 
sú na neznámom mieste.

Kresťania sa obávajú, že budú teraz 
musieť poslúžiť ako ľudské obete prívr-
žencov kultu vúdú. Títo boli rozhnevaní, 
pretože misionári získali za rok pre kres-
ťanskú vieru viacerých prís lušníkov ich 
kmeňa Fon. Od kresťanov žiadali, aby sa 
vzdali svojej viery, inak musia opustiť
dedinu. Keď to odmietli, zavreli ich a zbili. 
Polícia misionára aj ostatných kresťanov 
nakoniec oslobodila. Deti však zmizli bez 
stopy.

Z 5,5 milióna obyvateľov Beninu je
asi 65 % prívržencov prírodných nábo-
ženstiev, predovšetkým kultu vúdú. 
Okrem nich v krajine žije 18,5 % katolíkov 
a 15 % moslimov. Počet protestantov sa 
odhaduje na 60 000 (cca 1,1 %).

KATH-NET/–zg–TK KBS, 11. 5. 2005

Zatknutie kresťanov v Saudskej
Arábii
SAUDSKÁ ARÁBIA – Saudská polícia za-
tkla 23. apríla 2005 až 40 pakistanských 
kresťanov, ktorí boli prítomní na svätej 
omši v súkromnom byte. V Saudskej Ará -
bii je zakázané praktizovať akékoľvek ná-
boženstvo okrem islamu. Polícia vtrhla
do bytu v hlavnom meste Rijáde, kde
skupina veriacich, medzi nimi ženy a deti, 
slávila bohoslužbu. Nateraz nie je jasné,
z čoho budú zadržané osoby obvinené. 
Saudská Arábia bola už viackrát obvine-
ná z vážneho porušovania náboženskej 
slo body. Naposledy tak urobil Kongres
Spo jených štátov amerických, ktorý ju
vo svojej Výročnej správe o náboženskej
slobode zaradil medzi krajiny, kde je ná-
boženská sloboda silno obmedzovaná.

RV/TK KBS, 2. 5. 2005
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Satan        izmus  
fenomén čiernej revolty   (2)

„Satanizmus nie je sekta a nie je to ani organizácia s jednotnou štruktúrou, napriek ofi-
ciálnej existencii Cirkvi Satanovej. Satanizmus je skôr hnutie, ktorého jednotlivé sku-

piny vznikajú a zanikajú bez akýchkoľvek väzieb na skupiny predchádzajúce. Jeho podsta-
tou je život človeka v prirodzenej rovnováhe prírody a ľudskej spoločnosti. Satanizmus sa 
stavia proti každej filozofii alebo náboženstvu, ktoré proti rozumu a citom stavajú dogmy, 
preto je považovaný za vzburu. V spoločnosti sa prejavuje ako vierouka, filozofia, životný 
štýl a mágia. (…) Nie je antináboženstvom, a keďže neverí v žiadneho boha, nie je ani nábo-
ženstvom, je iba vieroukou, ktorá učí o usporiadaní sveta, ktorý poznáme…“1

ANTON SOLČIANSKY

Takto a podobne neškodne prezentujú
početné internetové stránky satanizmus 
predovšetkým ako racionalistický smer. 
Zdá sa však, že napríklad v Taliansku väč-
šina satanistov prináleží k typu, ktorý 
odborníci definujú ako kyslý satanizmus 
(satanismo acido). Ten vytvára prostre-
die, v ktorom sa väčší dôraz dáva na po-
žívanie drog, ako na démonské praktiky
a protikresťanské myšlienky.

Hlavné satanistické skupiny – „cirkvi“ 
sú amerického pôvodu. Okrem The First 
Church of Satan existujú i početné ďal-
šie skupiny inšpirujúce sa myšlienkami
Antona LaVey, ako sú: Church of Satan,
Temple of Set, Church of Satanic Libe-
ration, Order of the Black Ram, Were-
wolf Order, Worldwide Church of Satanic
Liberation, Church of Satanic Brother-
hood, Brotherhood of the Ram.

Scénu ďalej dopĺňajú: Temple of Vam-
pirs – medzinárodná cirkev od roku 1989 
uznaná vládou USA, ktorá má svoju bibliu 
a štatút; Church of Eutanasy – vzdelá-
vacia nezisková organizácia, ktorej cie-
ľom je upraviť a nastoliť rovnováhu me-
dzi ľudstvom a satanom. Vedie ju Scott 
La Morte a medzi základy jej ideológie 
patrí, že Zem nie je schopná uživiť ľud-
stvo množiace sa geometrickým ra dom.
Preto prívrženci tejto „cirkvi“ vyzývajú
k „do brovoľnému“ zníženiu ľudskej po-
pulácie potratom, samovraždou, respek-
tíve kanibalizmom. Svoje vetvy má tiež
v jednotlivých štátoch Európy.

V Španielsku pôsobí okolo 55 satanis-
tických skupín.2 Zaujímavou je Los Pira -
tas de Satán (Satanovi piráti) – skupi na
so zameraním na hackerstvo a deštruk-
ciu kresťanských portálov.

V Taliansku medzi naj známejšie, ale 
i najaktívnejšie satanistické kulty patria 
Bambini di Satana (Satanove deti) – ve -
rejne najznámejšia talianska racionalis-
tická satanistická skupina, ktorou sa bu-
deme zaoberať samostatne; Chiese di
Satana di Torino (Satanove cirkvi v Tu-
ríne) – v hlavnom meste Piemontu sa 
sami satanisti chvália počtom 40 tisíc 
stúpencov; podľa výskumu CESNUR-u 
však ide iba o 5 až 6 000 stúpencov roz-
delených do menších skupín. Ich čierne 
om še majú miernejší rituál, nie sú orgia-
mi a neprebiehajú na nich sexuálne zneu-
ž itia, ale na ich sláveniach sa vyvolá -
va nená visť k Bohu, znevažovaný je kríž
a používajú sa rozličné amulety.

Ďalšou talianskou skupinou je Con-
fraternita Luciferiana (Luciferove brat-
stvo) so sídlom v Ríme. Skupinu vedie 
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okultista Efrem del Gatto, ktorý vykoná-
va kult Lucifera, považovaného za „doko-
nalé knieža“ – lepšie od samého Satana. 
V rámci obradov sa uskutočňuje dobro-
voľné bičovanie a počas čiernych omší 
si členovia robia rezné rany do rúk a ra-
mien, aby obetovali krv svojmu pánovi. 
Ich počet je približne 150 osôb.

V talianskom mestečku Bassano del 
Grappa má svoje sídlo Cerchio satanico 
(Satanistický kruh) – tajná sekta, ktorá sa
inšpiruje myšlienkami a skutkami Charle-
sa Mansona. Hlavnej „náplni“ znesväco-
vaniu cintorínov vidieka sa zase venuje
piemontská sekta Figli di Satana (Sata-
nove deti). Z množstva satanistických 
skupín operujúcich v tejto juhoeuróp skej 
krajine môžeme ešte spomenúť Ieru do -
le di Ishtar – tajomnú, čisto ženskú sku-
pinu pôsobiacu v okolí mesta Pescara.

Satanistické kulty sú niekedy pozna-
čené zločinmi, ako sú fyzické násilie, ri-
tuálne vraždy či znevažovanie hrobov.
Vo všeobecnosti tieto skupiny vyhľadá-
vajú mladí, ktorých priťahuje možnosť 
prekračovať zabehnutú morálku a zauží-
vané spoločenské konvencie, a to v me-
ne absolútnej slobody.

Profesor Introvigne vyzýva však k o-
patrnosti v posudzovaní číselných úda-
jov, ktoré sú často nadnesené. Pravých 
satanistov nie je až tak veľa, ako sa o tom 
píše. Tých organizovaných v rôznych cir-
kvách a hnutiach je na celom svete me-
nej než 5 000, ďalšie skupiny, ktoré je 
niekedy ťažké identifikovať – mládežníc-
ke alebo tzv. „divoké“ skupiny – by nemali 
mať viac ako 10 000 členov.

V Taliansku sa v rokoch 1980 – 1985 
dokázateľne konala v priemere jedna sa-
tanististická obeta ročne, avšak predpo-
kladá sa, že ich mohlo byť i viac, pretože 
treba brať do úvahy aj tie, ktoré neboli 
nikdy objavené. Je tiež nevyhnutné odli-
šovať ich od ľudských obetí, ktoré vyko-
návajú okultné, no nie satanistické sku-
piny. Preto je len málo pravdepodobný
údaj istej americkej antikultovej organi-
zácie, ktorý hovorí, že na celom svete
sa spácha až 50 000 podobných, sata-
nis ticky motivovaných prípadov ročne.3

Oveľa častejšie ako vraždy sa však 
vyskytuje fyzické násilie, páchané naj -
mä na maloletých. Satanistické skupi-
ny, predovšetkým tie racionalistické, sa
väčšmi venujú pornografii ako kultu zlé-
ho ducha. Napriek tomu je stále platný 
výrok prof. Introvigneho: „Zloba a zvrá-
tenosť satanistov sú tie isté, či zabijú

alebo znásilnia desať či desaťtisíc ľudí 
– stačí jeden zločin, aby bol niekto zlo-
činec“.4

Žiaľ, najlepším prostriedkom na pro-
pagovanie satanistov sa často stáva te-
levízia. Maco Dimitri, vedúci a zaklada-
teľ Bambini di Satana z Bologne, ktorý
je v Taliansku známy svojimi mnohými 
významnými škandálmi, priznáva, že bez 
jeho častého vystupovania v rôznych
televíznych talkshow by jeho skupina
piatich či šiestich zakladajúcich členov
len ťažko získala vyše dvesto stúpencov
tak rýchlo. Na to, aby sme satanizmus
vytlačili na okraj spoločnosti, by bolo
potrebné zatvoriť mu dvere do televí-
zie, aby sa tak neumožňovalo „malým
rebelantom oblastí či národov a šarla-
tánom bez škrupúľ“ robiť si reklamu a 
priťahovať ďalších nasledovníkov.

Satanizmus Satanových detí

Zastavme sa teraz pri spomenutej sku-
pine Bambini di Satana a pozrime sa
na ňu trochu bližšie. Profesor Introvigne 
o nej píše: „Predovšetkým treba pove-
dať, že celé meno tejto skupiny je Bambi-
ni di Satana Luciferiani (BSL – Luciferské 
Satanove deti) a v súčasnosti predsta-
vuje jednu z najväčších skupín na verej -
ne známej talianskej satanistickej scéne. 
Ich zakladateľom a vedúcim je Marco Di-
mitri (nar. 1963). Predtým, ako okolo
roku 1980 založil BSL, zúčastňoval sa
na stretnutiach ufologickej skupiny Fra-
tellanza cosmica (Kozmické bratstvo)
v Bologni, ktorého vodcom bol Roberto
Negrini, nadšený nasledovník anglického
mága a otca moderného satanizmu Alei-
stera Crowleyho (1875 – 1947)“.5

Dimitri bol skutočne veľmi silno ov-
plyvnený crowleyovskou ideológiou, naj-
mä čo sa týka absolútnej moci jedinca, 
ktorej prejavom je sex. Dnes vyhlasuje, 
že od najútlejšieho veku sa u neho pre-
javovali satanistické tendencie, ktoré ho
postupne privádzali k pravému sataniz-
mu. Už od roku 1982 organizoval satan-
ské rituály v provincii Forlí, Pesara a vo 
svojom meste, v Bologni. Spočiatku sa
rituály odohrávali na opustených mies-
tach, neskôr sa skupina vytvorená oko-
lo Dimitriho schádzala v chráme, kde
sa slúžili čierne a červené omše. Počas 
nich, ako sám tvrdí, sa uskutočňovali
heterosexuálne i homosexuálne styky
so sadomasochistickými praktikami, aby 
sa uvoľnila potrebná energia. Uvedenie 

(iniciácia) nového kandidáta, ktorý je 
nahý, sa uskutočňuje tak, že zakladateľ, 
hovoriaci si „veľká šelma“, poznačuje
svojou krvou čelo kandidáta číslom 666
– číselné vyjadrenie mena šelmy, o kto-
rom hovorí apoštol Ján (Zj 13, 18). Kan-
didát potom vlastnou krvou podpi suje 
zmluvu, v ktorej sa zaväzuje zachovať 
všetko v tajnosti a zlého ducha vyhlasu-
je za svojho boha počas celého života i 
po ňom.

Na oficiálnej stránke BSL6 nájdeme
aj túto sebadefiníciu: „Nie sme nasledov-
níci satana ani vyznávači viery v Zlého, 
nie sme skupina fideistického štýlu,
nechválime božstvo okrem nás samých. 
Sme umelci, vodcovia, osoby, ktoré žijú 
samy pre seba, slobodné osobnosti, 
ktoré sa spájajú v mene Umenia, Krásy, 
Radosti, pretože pre pohodlie boli ume-
nie, krása a radosť potierané, zničené a 
zabité. Nedostatok základných hodnôt, 
ktoré spoločnosť nebola schopná dať, 
nás pohýna, aby sme zohrávali svoju
úlohu, pretože dnes chýba niečo, čo 
nás robí šťastnými, krásnymi, žiariacimi. 
Máme všetko, no nie sme sami sebou. 
Toto sú Bambini di Satana, skupina ľudí, 
ktorí chcú byť sami sebou, používať 
vlastnú energiu. Zbožšťujúc sa sme sa-
tanom, pretože na miesto boha sme
postavili seba samých. Poznanie nás pri-
vádza byť bohom, umením, krásou, ra-
dosťou, pretože umenie, krása, radosť 
boli potierané. My sme sa vyzdvihli
v Poznaní. Satan je teda Moc, Krása, 
Umenie, Vôľa, Tvorivosť, Energia. Preto-
že nedostatok osobných hodnôt splo di-
la smrť, chceme prekročiť našu smrť, 
tak ako chceme prekročiť naše inštink-
ty a obmedzenia. Sme teda Veľmajstri, 
Marco Dimitri je iba ten, kto založil sku -
pinu s veľmi presným cieľom byť sata-
nom, žiť satana, predstavovať ho. Viac 
zaváži jedna osoba, ktorá verí v seba 
samu, ako sto hlupákov, ktorí nasledujú 
božstvo. Zmluva podpísaná vlastnou kr-
vou, v ktorej v sebe spoznáme božstvo, 
spoznáme satana, to je spôsob, ako sa 
začleniť do skupiny.“

BSL svojim členom a kandidátom po-
núka celú škálu rituálnych služieb. Týkajú 
sa uzatváraní „manželstiev“ medzi muž-
mi a ženami, medzi mužmi alebo medzi 
ženami navzájom, ale sú známe aj zväz-
ky uzatvárané v trojici, a to v rôznych 
kombináciách: muž – muž – muž; žena 
– žena – žena; muž – žena – muž; žena 
– muž – žena. Vytvárajú sa zväzky medzi 
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dvojicami akéhokoľvek typu, ale i medzi 
príbuznými akéhokoľvek stupňa. Pre ka-
tolíkov a príslušníkov iných vierovyznaní 
zase BSL ponúka zrušenie kresťanského 
krstu, čo predchádza satanskému krstu, 
ako aj rôzne služby a obrady zabezpeču-
júce diabolskú posadnutosť alebo zniče-
nie predmetov či osôb.

Základným textom pre takéto obra -
dy je Pekelné evanjelium (Vangelo Infer-
nale), dielo, ktorého obsahom je opis se-
xuálnych praktík rôznych typov a zoznam 
mien zlých duchov. Na záver sú v ňom 
uvedené dôvody pre oprávnenosť má -
gie a magických rituálov. Vidieť v tom 
výrazný vplyv Crowleyových spisov, no 
takisto je zrejmá satanistická filozofia,
ktorá oduševňuje členov BSL.

Tá sa dá zhrnúť do šiestich bodov:
1. oslava neresti; 2. oslava umenia, ktoré 
je vzorovo „démonické“; 3. vojna je pozi-
tívna sila; 4. oslava vedy, ktorá sa pova-
žuje za nepriateľa náboženstiev; 5. duch
je prejavom pyšnej sebadôvery; 6. oslava
bohatstva. Potom nasleduje tzv. „amorál-
ny katechizmus“ vyhlasujúci, že iba v sa-
tanizme je možné uskutočňovať svoje
materiálne túžby. Dimitri nie je vo svo-
jich očakávaniach vôbec skromný – sám 
seba vyhlasuje za jediný styčný bod sve-
tového démonického kultu.

 BSL sa dostali do konfliktu s prá-
vom roku 1992, keď karabinieri počas
obradu, pri ktorom kňažka ležala nahá
na oltári, obsadili ich chrám. Pre Di mit ri  -
ho však právne následky neboli až ta ké
závažné. Prišiel síce o prácu v štátnej 
správe, kde bol strážcom pod prísahou,  
no od vtedy má živnosť ako mág. Neskôr 
sa však jeho skupina stala predmetom
viacerých zá važných obvinení.

Napriek svojej satanistickej ideológii
patria Dimitri a jeho stúpenci medzi sa-
tanistov „druhej triedy“. Pravých sata-
nistov je málo a žijú v diskrétnosti a
v nepoznaní, pretože ich úspech je daný 
predovšetkým ich dvojitou tvárou. Ne-
vystupujú v televízii, nechodia oblečení
v satanistických tričkách so znakmi sa-
tana a nenosia ani žiadne symboly. Po-
hybujú sa zväčša v módnych oblekoch
s viazankou vo vyššej spoločnosti. Ak
vychádzame z talianskych skúseností, 
nie náhodou do dvoch satanských cirkví
v Turíne, z ktorých každá má okolo 60 až
70 členov, patria podnikatelia (do prvej,
ktorá sa včleňuje do prúdu racionálneho
satanizmu), alebo obchodníci, živnostníci 
či štátni zamestnanci (do druhej, patria-
cej do skupiny tzv. osobného satanizmu).

Aby sa problém, ktorý satanizmus 
na verejnosti jednoznačne predstavuje, 
vyriešil, treba odmystifikovať pôsobe-
nie satanistov v spoločnosti. Satanisti sa
totiž javia skôr ako nevyrovnané osob-
nosti, dávajúce voľný priebeh svojim se-
xuálnym túžbam a exhibicionizmu – a to 
v oveľa väčšej miere, než by naozaj mali 
záujem stretnúť sa s bytosťou, o ktorej 
hovoria, že ju uctievajú. Aj právny po-
stih voči satanistom je nevyhnutný, hoci 
všetky procesy v zahraničí zväčša skon-
čili rozhodnutím v ich prospech – pre
nedostatok dôkazov.

Satanizmus a rocková hudba

Prostredie, v ktorom sa satanizmus mi-
moriadne šíri, je tzv. satanistická hudba. 
Roku 1969, tri roky po založení Prvej sa-
tanovej cirkvi v San Franciscu, keď bola 
verejne vyhlásená éra vzývania sata-

na, vystupuje okultizmus a kult satana
do popredia aj na rockovej scéne. Zača-
 la s tým anglická formácia Black Sab -
bath. Svojou pódiovou show, pri ktorej 
je rocková hudba dokresľovaná čiernou 
omšou, zariekaním diabla s čarodejníc-
kym obradom, sa stala prototypom a 
stelesnením okultného rocku.

Pre šesťdesiate roky je typické zno-
vuoživenie satanizmu v jeho rozličných 
podobách. Je známe, že na obale platne 
The Beatles (Sergeant Pepper) je medzi 
osobnosťami, ktoré skupina obdivova-
la, zobrazený aj Crowley. V rocku, hea-
vy metale a iných štýloch tvrdej hudby
sa satanizmus začal používať (a dodnes 
sa používa) ako osvedčený prostriedok 
na šírenie jeho posolstva.

Neskôr na scénu nastupuje blackme-
talová hudba. Jej začiatok spadá do ro-
ku 1988, keď hudobná skupina Venom 
vydala svoju druhú LP platňu. Táto sku-
pina udáva trend black metalu. Rúhavé 
znázornenia Krista možno nájsť na via-
cerých obaloch LP skupín (Torr, Celtic 
Frost atď.). Na obale jedného LP skupi-
ny Deliverance je fotografia dievčatka,
ktoré má na čele napísané „devil’s meat“ 
(mäso pre diabla). Mnohí speváci sa čas-
to objavujú na koncertoch so satanis-
tickými a protikresťanskými symbolmi. 
Popri diskotékach sa šíria i veľké stret-
nutia, tzv. „rave“ (delírium) diskoték. Na
nich sa okrem tvrdej hudby s mnohými
okultnými, satanistickými a tiež proti-
kresťanskými témami vo veľkom množ-
stve vyskytuje alkohol a drogy.

Väčšina rockových hudobníkov však 
tvrdí, že ich voľba okultných, satanistic-
kých a protikresťanských tém je pre-
dovšetkým záležitosťou biznisu, pričom 
využívajú tendenciu mladých prekračo-
vať zaužívané hranice. No sú hudobníci a
skupiny – patrí medzi nich napríklad aj
Jimmy Page z Led Zeppelin či King Dia-
mond, ktorí sú priamo zainteresovaní na 
okultizme či satanizme.

Taktiež je známe, že na LP alebo CD 
niektorých spevákov a skupín (okrem
Led Zeppelin aj AC/DC, Judas Priests,
Kiss atď.) sa nachádzajú priame alebo 
skryté posolstvá typu: „Satan je boh, 
klaňaj sa mu!“, „Môj sladký satan, iba ty 
si vyznačil cestu!“ a i. Príkladom je i text 
jednej z piesní skupiny Slayer z platne 
Hell Awaits (Peklo čaká), ktorá otvorene 
propaguje satanistické učenie.

Dostať sa do ktoréhokoľvek kultu
vôbec nie je ťažké. Ale opustiť ho je 
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takmer nemožné. Účastník satanského 
kultu je viazaný účasťou na rítoch, ale
i svedectvom mučenia tzv. zradcov. 
Preto si mnohí ako jedinú cestu úniku 
volia – samovraždu.

Satanistické prvky z 80. rokov boli 
v súčasnosti umocnené témami konca 
vekov a potom sa zmenili na smer trash 
metalu charakteristického medzi iným
i perverznosťou. Na začiatku 90. rokov
sa objavuje death metal. Hrdlový hlas, 
basové gitary, obsah hovoriaci o smr-
ti alebo o všetkých druhoch nekrofílie. 
Tento smer existuje aj v Poľsku a má ve-
ľa prívržencov. Prezentuje ho napríklad 
hudobná skupina Maiem, ktorá spája 
black metal s fašizmom, ďalej skupina
Kat z Katovíc, Akona a veľa ďalších do-
mácich hudobných skupín s medziná -
rodným dosahom. V tejto súvislosti
možno vysloviť dve závažné obvinenia:

1. Predovšetkým posledných dvad-
sať rokov zaznamenalo explóziu záujmu 
o skupiny tzv. metalu, ktorého symboli-
ka aj tvorba má často satanistické ale-
bo démonické prvky. Nimi sa snaží šo-
kovať a vytvoriť si tak individuálny štýl 
vlastnej tvorby, a najmä stať sa sláv-
nejším. Ak berieme do úvahy texty 
niektorých piesní, nemožno prehliadnuť, 
že určitá časť súčasného rocku propa-
guje okultizmus, satanizmus, ale i násilie 
a samovraždu;

2. Druhé obvinenie, ktoré sa týka 
niektorých foriem rocku, súvisí s posol-
stvami ukrytými na LP platniach či CD
nosičoch obsahujúcich myšlienky a ve-
ty satanistického obsahu. Jedným z vý-
znamných odborníkov v tejto oblasti je
taliansky novinár Carlo Climati, ktorý
zhrnul svoje výskumy vo viacerých svo -
jich publikáciách7 a vyjadril ich aj v nie-
ktorých rozhovoroch.8

Podľa neho existujú dva základ-
né typy skrytých posolstiev: prvý typ
predstavujú tzv. opačné posolstvá, kto -
ré sú zaznamenané opačne (technikou 
backward masking). Keď sa bežne po -
čúva daná pieseň či hudba, možno vní-
mať len zvuky, avšak keď sa nosič pre-
hráva pomocou špeciálnej techniky, už 
je možné počuť riadne vety, často sa-
tanistického obsahu. Jedným z často ci-
tovaných príkladov je pieseň One vision
od skupiny Queen, v ktorej sa nachádza 
veta „Môj sladký satan, videl som sabbu!“9

Druhým typom posolstiev sú mes-
saggi bifronti. V tomto prípade, keď sa 
nosič púšťa zvyčajným spôsobom, ob -

sahuje normálne vety, ktoré – ak sa pre-
čítajú odzadu – dostávajú satanistický 
význam. Známy je príklad textu skupiny 
Led Zeppelin v piesni Over the hill and far 
away, ktorý takto prečítaný znie: „Sme 
naozaj bohatí. Všetko je pre satana.
Áno, on je skutočne pán. Zostaneme
navždy v ňom“. Je zrejmé, že pokiaľ sú 
takého vety krátke, niekto by mohol
dávať násilne textu zmysel, ktorý mu 
autori nedali, ale pokiaľ ide o dlhé vety, 
v ktorých sa opakovane vyskytuje slovo 
satan, nemožno už hovoriť o náhode.

Je potrebné vedieť, že ukryté po-
solstvá nie sú nevyhnutne schopné o-
vplyvňovať poslucháča. Mnohí povrchne 
bez veľkého rozlišovania tvrdia, že po-
solstvá platní a CD sú schopné priviesť 
poslucháča k satanizmu, droge, násiliu 
či samovražde. Výskumy a aj súdne po-
sudzovania prípadov vrážd a samovrážd 
spojených s hudbou ukazujú, že príči-
ny smrti nemožno spájať len s nejakou
piesňou, ale vždy ide o súčinnosť via-
cerých činiteľov.

Zločiny

Nie všetky satanistické skupiny (sekty)
sú samy osebe zločinecké – žiadna z nich 
nemôže byť považovaná za nezákonnú 
alebo škodlivú pre spoločnosť, pokiaľ nie 
je dokázané, že koná nezákonne alebo
zločinne. Avšak mnohé preukázateľné
fakty z viacerých štátov Európy vypo -
vedajú o tom, že satanistické skupiny
bývajú zapletené do mnohých zločinov, 
ako napríklad svojvoľná prax v oblasti
medicíny a psychológie, podvody, pedo-
fília, týranie zvierat, sexuálne zneužíva-
nie, rasová nenávisť, používanie drog, 
ľudské obete a iné.

V súčasnosti sa tieto informácie
iba zbierajú. Problém možno prirovnať 
k skladaniu častí puzzle s názvom sata-
nizmus, ktoré ešte nikto nedal dokopy. 
Keďže medzi týmito časťami sú aj mŕt-
vi, vyvstávajú mnohé otázky, na ktoré 
sa hľadajú odpovede: Aký je skutočný 
počet vyznávačov jednotlivých prúdov 
satanizmu? A koľkí z nich prináležia me-
dzi tvrdé a vraždiace skupiny? Existuje
v skutočnosti tretí, riadiaci stupeň, kto -
rý tvoria bohaté osobnosti, o ktorých
by to nikto nepredpokladal?

Známym sa stal prípad 16-ročného 
Američana Seana Sellersa, ktorý roku 
1985 zavraždil predavača v obchode a
v spánku svoju matku a nevlastného 

otca. Vo svojom životopise napísanom
v cele smrti uvádza, že „už ako veľmi 
mladý sa začal zaoberať satanizmom, 
vyvolával diabla a pil ľudskú krv; nako -
niec dostal od satana príkaz, že musí
porušiť všetky články Desatora, aby mu
mohol pomáhať“. Posledným príkazom
bola práve vražda uvedených troch ľudí. 
Sean bol popravený roku 1999.

Nemožno nespomenúť vraždu rehoľ-
nej sestry Marie Laury Mainettiovej, kto-
rú v mestečku Chiavenna zabili tri do-
spievajúce, iba 16 – 17-ročné dievčatá. 
Tie sa priznali, že svoju obeť najprv zra-
nili kameňmi a potom ju každá 6-krát 
bodla, aby sa naplnilo číslo 666. Po vraž-
de dve z nich odišli do zábavného par -
ku, tretia domov, kde umyla nôž použi-
tý pri vražde a uložila ho medzi ostatné 
nože v kuchyni…

Fenomén satanizmu sa nedá pod-
ceňovať, pretože napríklad v Taliansku 
prudko vzrástol počet pátraní a proce-
sov zviazaných s týmto nebezpečným 
hnutím. V septembri 2004 sa objavilo 
šesť mladých ľudí, ktorí boli zodpoved-
ní za zneuctenie hrobov a krádež tiel
mŕtvych. Pátranie sa začalo až po tom, 
ako 16-ročné dievča obvinilo svojho snú-
benca a skupinu jeho priateľov zo sexu-
álneho zneužívania počas čiernych omší 
organizovaných po krádeži kostí z cin-
torína v meste Rottofreno.

Od marca 2004 talianske médiá ve-
novali dlhé týždne pozornosť blackme-
talovej skupine Bestie di Satana (Sata no-
ve beštie), ktorej členovia Nicola Sapone 
a Andrea Volpe boli zatknutí za vraždu 
Mariangela Pezzotta. Následne 28. mája 
boli v lesoch pri Somma Lombardo náj-
dené kostry ďalších ich obetí, Fabia Tol-
lisa a Chiary Marinovej, zavraždených
pred šiestimi rokmi.

To však nebolo všetko; pátranie sa
rozšírilo na ďalších 28 obetí z miest a 
obcí medzi Varese a Mi lánom a hľadajú
sa ďalšie telá zmiznutých ľudí.

Vraždy či samovraždy ?

Okolo tejto satanistickej skupiny je stá-
le závoj tajomstva a tabu. Skúmajú sa 
viaceré samovraždy ľudí, ktorí prichá-
dzali do kontaktu s vodcom tejto sekty, 
Nicolom Saponem. Jedným z nich boli
aj Luca Colombo, 20-ročný mladík, kto-
rého našli obeseného 5. mája 2004, či 
26-ročný Angelo Lombardo, ktorý sa 
upálil 14. decembra toho istého roku
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na cintoríne v Legnano. Hľadá sa vy-
svetlenie aj pre tragický „odchod“ ďal-
šieho známeho, iba l8-ročného Alberta 
Scaramozzina, ktorého vlani 23. mája 
našli zuhoľnateného v aute.

Tieň satanizmu je aj nad smrťou 
viacerých osôb z okolia mesta Voghera: 
Fabio Rapalli zmizol z domu 19. mája 
1996. Jeho telo sa našlo o štyri mesia -
ce neskôr, 7. septembra, mumifikované
v zrúcaninách v okolí Pontremoli, neďa-
leko pozostatkov po čiernej omši. V ro-
ku 1998, niekoľko sto metrov od mies-
ta, kde bolo nájdené Fabiovo telo, našli 
telo ďalšieho mladíka, Roberta Bossiho. 
Oba ja chlapci sa poznali a podľa viace-
rých svedkov bola posadnutosť diablom 
charakteristická pre ich posledné dni.

Takisto sú mnohí, ktorí pochybujú
o samovražde psychológa Maurícia An-
tonella († 12. mája 2003), odborníka 
na ezoterické sekty a spolupracovníka 
Centra pre výskum nových siekt. Keď
ho našli, pozícia jeho tela o samovražde 
veľmi nenasvedčovala…

Určitú predstavu o tejto otázke nám 
môže vytvoriť svedectvo talianskeho 
kňaza dona Oresta Benziho z Rimini, kto-
rý je jedným z hlavných predstaviteľov 
boja proti organizovanému zločinu a ob-
chodu s ľuďmi (kupliarstvo, prostitúcia, 
záchrana obetí satanizmu). Jednoznačne 
tvrdí: „V správach končia len obete a 
malé ryby, v pozadí je horná vrstva mo -
ci, ktorá ich pomáha chrániť“. A k tomu 
varovne dodáva: „V satanistických sek-
tách sú veľmi cenené panny a deti a my 
si ani nevieme predstaviť, koľko zmiz-
nutých detí bolo v skutočnosti obeto-
vaných satanovi! Už pred dvoma rokmi, 
keď prokuratúra v meste Pescara zatkla 
štyroch členov skupiny Angeli di Sodo-
ma (Anjeli zo Sodomy) – zabezpečo-
vali deti a mladých, aby ich podviedli a 
robi li účastnými na satanistických obra -
doch –, vznikla organizácia Pomoc pro-
ti okultným sektám (Servizio anti sette
occulte) s bezplatným telefónnym čís-
lom, na ktorom sa zachytávali mnohé 
oznamy a zúfalé volania o pomoc.“

Pomocou tejto linky nádeje sa poda-
rilo nájsť a zachrániť i neplnoleté diev-
čatko, ktoré sa stalo obeťou sekty. Diev-
ča bolo podvedené svojou učiteľkou –
kňažkou satanistickej skupiny –, ktorá ju 
presvedčila, že je reinkarnáciou jej mŕt-
vej dcéry. Dievčatko muselo podstúpiť 
veľmi kruté uvádzanie do sekty, keď 
muselo piť krv svojej „matky“, aby boli 

spojené neoddeliteľným putom; okrem 
toho bolo rituálne znásilnené štyrmi za-
kuklenými mužmi v opustenom kostole.

Žiaľ, ani Slovensko už nie je ušetrené 
od ľudských obetí satanistov.

Niektoré závery

Satanizmus predstavuje určite jav, kto -
rý vyvoláva mnohé obavy a ktorého
nebezpečenstvo pre spoločnosť sa ne -
dá podceňovať. Hoci je nesprávne zve-
ličovať číselné údaje, treba dôsledne 
monitorovať a analyzovať situáciu. Ak 
budeme ale o satanizme hovoriť zjed-
nodušene negatívne, dosiahneme iba 
jeho propagáciu. Príliš veľký priestor,
aký týmto skupinám poskytujú masmé-
diá (ako to bolo s BSL), môže skôr pri-
lákať ďalších záujemcov. Preto sa v tej-
to súvislosti ukazuje byť veľmi dôležité 
seriózne štúdium a získavanie presných 
informácií, no ich medializovanie sa mu -
sí robiť kompetentne, aby sa nevyvolá -
val zbytočne nezdravý záujem o nejakú 
satanistickú skupinu.

 Aj zo sociologického pohľadu pred-
stavuje satanizmus vo všetkých ukazo-
vateľoch a dôsledkoch extrémny jav.
Medzi magickými hnutiami sa umiest  -
ňuje na posledné, štvrté miesto. Sa -
ta nistické hnutia a skupiny vznikajú
zo sklamania ich členov, lebo nemohli
dosiahnuť schopnosti a moc Božiu, na-
priek všetkým námahám typickým pre 
okultizmus a obradnú mágiu. Z toho sa 
rodí nenávisť voči Bohu alebo jeho po-
pieranie a následne uctievanie satana 
(diabla, Lucifera), ba i seba samého.

 Podľa biblického pohľadu sa tak sa-
tanizmus, ako aj kult zlého ducha javí 
ako skutok ťažkého hriechu, pretože sa
protiví prvému Božiemu prikázaniu „Ne-
budeš mať iného Boha okrem mňa“.
Kult satana a kult seba samého je for-
ma modloslužby; píše sa o tom i v Kate -
chizme Katolíckej cirkvi (bod č. 2113).

Čo robiť?

Existenčná prázdnota, postrádanie hod-
nôt, nuda, túžba mať nové skúsenosti
a zážitky – to sú hlavné faktory príťaž-
livosti voči magickému svetu. Preven-
cia a výchova mladých ku kritickému 
poznaniu tohto javu je to najlepšie, čo 
možno urobiť. Ani samotné oboznáme-
nie sa s javom satanizmu nemôže byť 
škodlivé. Poznanie, kritické hodnotenie, 

schopnosť posúdenia môžu byť uži -
toč né pre osobné rozhodnutia, ktoré 
och ránia mladých pred príťažlivosťou
ta jomnosti týchto skupín. Sú však aj 
ohrození jednotlivci, obzvlášť náchylní, 
ktorí nemajú vysoký stupeň sebakon-
troly. Tým treba osobitne pomáhať, aby 
sa nestali obeťami deštrukčných skupín.

Kto rozlišuje, nenaletí…

…a rozlišovať môže len ten, kto si pre-
hlbuje poznanie aj o nebezpečenstve, 
ktoré naňho číha, aby nenaletel na lá-
kavé ponuky satanistického štýlu živo -
ta. Nemyslite si, že pokušenia a nástra -
hy majú iba formu pozvania na tajné 
stretnutia satanistov. Často sa rafino-
vane skrývajú za diskotéky, filmy, knihy, 
piesne či články v obľúbenom časopise. 
Je to víťazstvo egoizmu a zneváženie 
iných.

Na to, aby bol niekto satanistom,
nepotrebuje veriť v diabla, stačí, keď 
uverí, že ako človek môže zaujať mies -
to Boha. Na to, aby sa niekto postavil
na stranu satana stačí, keď bude odmie-
tať pravidlá, Ježišovo prikázanie lásky,
za akúkoľvek cenu uspokojovať svoje 
chúťky a túžby. Diablovi nejde o to, aby 
ho ľudia uctievali, jemu predovšetkým 
záleží na šírení zla vo svete. Vie, že čím 
viac duší získa, tým viac ľudí sa dostane 
do pekla. Už v prvých správach o poku-
šiteľovi vo Svätom písme vidíme, že dia-
bol človeka nezvádza preto, aby ho uc-
tieval, ale pozýva ho, aby jedol ovo cie,
ktoré mu umožní byť ako Boh.      

Foto: B. RAKOVSKÝ
Poznámky:
1 www.duna.sk/archa/odborne/satanizmus.php
2 www.geocities.com/hemerosectas/st39.htm 
3 Pozri Introvigne, M.: Il sacro postmoderno. 

Chiesa, relativismo e nuova religiositi. Gribaudi, 

Milano 1996, s. 141–253
4 Pozri: Introvigne, M.: Indagine sul satanismo.

Satanisti e anti-satanisti dal seicento ai nostri

giorni. Mondadori, Milano 1994, s. 220
5 Pozri: Introvigne, M.: Indagine sul satanismo. 

Satanisti e anti-satanisti dal seicento ai nostri 

giorni. Mondadori, Milano 1994, s. 216–226
6 www.bambinidisatana.com
7 Napr.: Climati, C.: Inchiesta sul rock satanico, 

Piemme, Casale Monferrato. Alessandria 1996
8 Napr.: Satanismo e musica moderna. In: Venite

e vedrete No. 43–1/1995, alebo Un pericolo 

concreto. In: SIR No. 58–4/9/1996
9 V magickej tradícii je sabba nočné stretnutie 

stríg a strigôňov, ktorému predsedá diabol.
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TIBOR MÁHRIK

V čase svojho vzniku bola i cirkev po-
va žovaná za sektu. Samotný apoštol
Pa vol vydal o tom svedectvo: „Prizná  -
vam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu 
svojich otcov, podľa zásad Cesty, ktorú
tí t o nazývajú sektou, a že verím všet -
ké mu, čo je napísané v Zákone a u Pro -
ro kov“ (Sk 24, 14). Pôvodné grécke slo-
vo hairesis2 malo význam sekta, herézia.
Vtedy sa používalo vo význame výbe-
rová skupina, strana, frakcia, názor, či
náboženská, resp. filozofická škola. Vply-
vom latinského prekladu Vulgáty sa do-
stalo slovo sekta do európskych jazy-
kov3 a postupným vývojom došlo k jeho 
dvojakému vymedzeniu. V širšom zmys-
le slova je sekta výsledkom náboženskej 
diferenciácie. Neželateľné štiepenie je
totiž nielen v kresťanstve, ale aj v bud-
hizme, hinduizme, islame a iných nábo-
ženstvách či politických stranách. Užší
a dnes ustálenejší význam tohto slova 
preto označuje religionistický fenomén, 
ktorý zvykneme nazývať tiež deštruktív-
ny kult.

Nejde pritom o to, či je taká spoloč-
nosť, resp. komunita oficiálne zaregis-
trovaná, alebo nie je (napr. Náboženská
spoločnosť Jehovovi svedkovia), taktiež 
nie je rozhodujúci počet členov ani to, 
či ide o komunitu historickejšiu (Baha´i) 
alebo mladšiu (Manna, Slovo života, Šrí 
Činmoj), veď nové duchovné spoločen-

stvá sa tešia na Slovensku rozmachu a 
prosperite a xenofóbia nesmie byť vý-
chodiskovým postojom pri posudzovaní 
nových náboženských skupín. Samotná 
odlišnosť nie je ani religionistickým ani
teologickým kritériom sektárstva. Sú-
časné snahy o uspokojivú definíciu poj-
mu sekta vychádzajú skôr z analýzy 
deštruktívnych dopadov na jednotlivca
(TM, Silvova metóda) či skupinu ľudí
(kult osobnosti, šikana, manipulácia) a 
porozumenia ich mechanizmov, aby bo-
lo možné vytvoriť účinnú a efektívnu 
prevenciu pred nimi.

Antropológia – problém človeka

Problematika deštruktívnych nábožen-
ských kultov je nesmierne aktuálna a
naliehavá. Je ilúziou myslieť si: mne sa
to nemôže stať. Joachim Keden4 tvrdí:
„Východiskovým bodom pre deštruktív-
ne kulty sú najrozličnejšie nedostatky
jednotlivcov. Týmto skupinám však nej-
de o to, aby nedostatky odstránili ale-
bo pomáhali zvládnuť problémy, ale vý-
lučne o to, aby zdanlivými odpoveďami
na všetky otázky získali nového člena.“

Z antropologického hľadiska je kaž-
dý človek potenciálnou obeťou kultu 
rovnako ako jeho možným zdrojom. Má
totiž svoje nenaplnené túžby, zranenia,
túžbu po „svojej“ spravodlivosti, ktorú

si môže vynucovať od svojho okolia
alebo uspokojovať v interpersonálnych
vzťahoch. Autoritársky otec či matka
devastujú vzťahy v rodine podobne ako
vodca sekty. Ich biologické deti vykazu-
jú podobné syndrómy ako „duchovné
deti“ kultu. Na druhej strane mládežník,
ktorý v rodine prežíva len konflikt, ale
nie aj jeho riešenie, je bezbranný v kon-
frontácii s „láskavými“, „vzdelanými“ či
„citlivými“ protagonistami kultov.

Steven Hassan, známy americký vý-
stupový poradca, tvrdí, že „dnes je
možné získať do zhubných kultov prak-
ticky každého. V sedemdesiatych a o-
semdesiatych rokoch to boli prevažne
študenti, ale už koncom osemdesiatych
rokov padli kultom za obeť ľudia všet-
kých vekových kategórií.“5 V geopolitic -
kom priestore strednej Európy sa v de-
väťdesiatych rokoch neubránili zvodom 
politických či komerčných kultov ani dô-
chodcovia.

Psychológia – problém závislosti

Závislosť (angl. addiction) má latinský
koreň v slove addicene a znamená sú-
hlasiť, podpísať, poddať sa. V staroveku 
tak označovali nepriateľov, ktorí sa do-
stali do zajatia. Tento obraz je veľmi 
vhodný na pochopenie javu závislosti. 
Človeka s prehnanou, nadmernou a o-

a tí druhí

Slovo sekta má dnes veľmi negatívnu konotáciu a používa sa, žiaľ, bez toho, aby sme 
poznali jeho obsahové vymedzenie. Vo všednom živote a nezriedka i v médiách1 sa 

stáva, že ako sekta sa označuje spoločnosť, organizácia, ktorá sektou nie je, ale zároveň 
sa odporúčajú stretnutia a rozmanité akcie spoločností, ktoré sektami bezpochyby sú. 
Problém nie je ani tak v princípe otvorenej spoločnosti, ako v používaní pojmov.



2/2005

21

pakujúcou sa túžbou po nejakých lát-
kach, objektoch, pocitoch, činoch, sku-
pine ľudí alebo jednotlivých osobách
možno považovať za závislého. Taký člo-
vek stráca kontrolu nad sebou, prichá-
dza o slobodu v rozhodovaní, začína sa
správať iracionálne, stráca proporcio na -
litu v životnom štýle. Objekt závis los-
ti, ktorý je určujúcim faktorom pre čas,
peniaze, vnútornú energiu a silu, inves-
tovanú závislým človekom do neho, sa 
tak stáva výraznou prioritou v jeho ži-
vote. Podľa Dr. Collinsa človek môže byť 
závislý aj od náboženstva.6

Dr. Hart, profesor psychológie na 
Fullerovom inštitúte v Passadene (USA), 
rozdeľuje závislosti do dvoch veľkých
kategórií: substančné – zahŕňajú závis-
losti od látok ako drogy, alkohol, nikotín,
kofeín alebo isté druhy jedla, a proces-
né, t. j. také aktivity a interakcie, kto-
ré človeka „chytia“ a postupne zotročia,
pričom sa človek stáva od nich závislý.7

Podľa Dr. Harta ku skrytým závislostiam
možno okrem typických ako gambling
zaradiť i žartovanie, neustále argumen-
tovanie, perfekcionizmus, sex-fantázie,
masturbáciu, krádeže v obchodoch, na-
kupovanie, adrenalínové športy, pomoc
núdznym, zbieranie známok či mincí a 
mnohé iné.

Nedávne štúdie ukazujú, že tam,
kde prepukne závislosť (substančná aj 
procesná), dochádza k takým chemic -
kým procesom v tele človeka, ktoré
narušujú jeho prirodzený chemický ob-
raz vytvorený v normálnom stave. Te-
lo, kto ré si samo prirodzene vytvára
rôzne drogy a látky, sa začne prispôso-
bovať novej zmene a očakáva opätov-
ný che mický impulz. Vzniká tzv. kruh zá-
vislosti.

Zjednodušene povedané, nedostatok 
látky (napr. alkohol, vonná tyčinka) ale -
bo istej činnosti (napr. extatický tanec,
meditačné cvičenie, opakovanie mantry)
telu začne chýbať, čo je spôsobené
vzniknutou nerovnováhou v chémii, pre
ktorú sa človek cíti nesvoj, má rôzne
nutkania vedúce k danej činnosti ale-
bo látke, od ktorej je závislý. Následné
realizovanie takejto túžby ešte viac pre-
hlbuje narušenie „chémie v našom moz-
gu“, čím sa závislosť zhoršuje. Závislosť
človeka od deštruktívneho kultu tak
zasahuje jeho vedomie i podvedomie,
avšak zároveň činnosti súvisiace s ná-
boženským kultom túto závislosť ešte
väčšmi prehlbujú.

Multičinnosť – problém doby

V našej spoločnosti prebiehajú debaty
o súčasných civilizačných trendoch a 
ich dopade na človeka. Pracovná vý-
konnosť nie je dostatočná, často je ne-
tvorivá. Kvalita vzdelávania radikálne
klesla. Študenti sa učia množstvo infor-
mácií, nie sú však schopní rozlišovať sú-
vislosti, zaujať kritické postoje k javom.
Stres ako syndróm dneška ovládol nie-
len zamestnaných, ale aj nezamestna-
ných. Pod jeho tlakom klesajú rovnako 
nižšie a stredné riadiace vrstvy, ako aj 
manažérske špičky. Psychické vypätie 
zasiahlo každého. Syndróm vyhorenia, 
únavy, impotencie z prepracovanosti a
mnohé iné sa stali súčasťou denného 
slovníka. Výrazne poklesla kvalita komu-
nikácie a emocionálna stabilita v rodine.

Americký profesor psychiatrie Ed-
ward M. Hallowell na začiatku roku 2005 
prvýkrát identifikoval syndróm ADT (At-
tention Deficit Trait)8 a publikoval jeho 
mechanizmus. Na rozdiel od dávnejšie
známeho syndrómu ADD (Attention 
Deficit Disorder), ktorý je dedične via-
zaný na činnosť mozgu, neurologický 
syndróm zníženej pozornosti ADT je sti-
mulovaný prostredím jednotlivca. Pod 
dlhotrvajúcim tlakom termínov, rôz nych 
úloh, viacerých činností naraz (napr. 
browsovanie + mobil + rozhovor) ale-
bo životných faktorov, ktoré nevieme
ovplyvniť, sa ľudský mozog dostane do 
zvláštneho modu činnosti. Počiatočná 
tvorba adrenalínu postupne slabne, vý-
kon mozgu sa saturuje, pričom fóbia 
strachu a „túžba mozgu“ prežiť spúšťa 
zvláštny proces selekcie.

„Mozog len odpovedá na momen-
tálne podnety, no pravdepodobne ne-
vyprodukuje žiadnu hlbokú myšlienku
alebo originálny nápad. Ľudia sú len za-
mestnaní, ale vlastne nerozmýšľajú“ –
tvrdí profesor Hallowell. Začíname mys-
lieť čierno-bielo, zároveň postupne strá-
came schopnosť analýzy a rozsudzova-
nia. Totiž mať prístup k informáciám 
a myslieť nie je to isté. Zároveň však
platí, tvrdí profesor, že ADT sa vytrá-
ca, pokiaľ človek na istý čas odchádza
do samoty, do ticha, do prostredia e-
mocionálne bezpečného, s jednoduch-
ším životným štýlom.

Zdá sa, že ADT je jednou z odpo-
vedí na paradox, prečo v súčasnej do-
be médií, informácii a globalizácie sme

takí zraniteľní a otvorení čoraz väčšie-
mu počtu deštruktívnych kultov a psy-
chickým manipuláciám, pre ktoré je
príznačné čierno-biele vnímanie sveta a 
neprimeraná simplifikácia obrazu sveta.9

Dnešný človek, ktorý chce všetko
stihnúť, sa môže veľmi ľahko stať obe-
ťou nielen náboženských, komerčných
(multi-level marketing) a psychoterape-
utických kultov či reklamných agentúr,
pretože nedokáže rozpoznať riziká, kto-
ré so sebou ich produkty prinášajú, ne-
dokáže „ponuku“ analyzovať, nedokáže 
kriticky myslieť.

Mechanizmus ADT tiež naznačuje i
princípy možnej prevencie: 1. vytvárať
psychologicky bezpečné prostredie tak
v rodine ako na pracovisku či v škole,
kde je sloboda povedať „nevládzem“,
„nerozumiem“, „nestačím“; 2. rozvíjať
programy sebadisciplíny, pretože naozaj
„menej je niekedy viac“; 3. vzdelávať 
celú spoločnosť v oblasti duševnej hy-
gieny, ktorej súčasťou je zdravý život-
ný štýl, kvalitný oddych a dovolenka.

Znaky sekty – problém diagnózy

Relativizmus a pluralizmus v našej sú-
časnosti prináša mnohé riziká, keď sa 
správne princípy môžu postaviť do ta-
kého svetla a kontextu, že namiesto 
osvetlenia problému ho ešte viac za-
hmlia, dokonca môžu byť aj cieľavedo-
me zneužité. Povrchné poznanie cha-
rakteristík kultu či sektárskeho myslenia 
môže skĺznuť do toho, že fenomén kul-
tu či sekty správne neidentifikujeme 
tam, kde naozaj je, ale falošne ukáže-
me prstom smerom, kde nič nehrozí.

Za charakteristický znak sekty sa 
považuje to, že je autoritársky riadená. 
V snahe rozpoznať sektu musíme roz-
lišovať, čo sa tým myslí. Princíp autority 
je legitímny v spoločnosti a je namies-
te nielen v škole a práci, ale v celej ľud-
skej spoločnosti. Bez autorít by žiadna
spoločnosť nemohla existovať. Problém
tkvie v tom, že ohľadom teoretických 
otázok máva vodca alebo kolektívne
vedenie sekty čosi ako trvalé božské 
zjavenie o všetkých oblastiach ľudské-
ho poznania. Ak nie je vodca priamo bo-
hom, tak je mesiášom alebo živým pro-
rokom. O jeho pokynoch sa nediskutuje, 
majú božskú garantovanú záväznosť.

Typický pre sekty je tiež fundamen-
talizmus, pričom ide o premietnutie pre-
bujneného autoritárstva do doktrinálnej
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stránky náboženstva. Nie je preto vhod-
 né spájať ho s konkrét nymi denomi-
náciami, pretože tento fe nomén pre-
chádza naprieč konfesiami.10 Všeobecne 
ide o literarizmus, teda doslovné chá-
panie Biblie medzi kresťanmi a obdob-
ných prameňov u mimokresťanských 
fundamentalistov. Opäť tu nie je prob-
lém legitímnej úcty k posvätným tex-
tom, ale nekritická práca s nimi.

Fundamentalisti nerozlišujú literárne 
druhy, formy a štýl, ignorujú nutnosť
interpretácie podľa zásad hermeneuti-
 ky, odmietajú odborné pramene exegé-
zy. Všetko sa rieši poučkami a zjedno-
dušeniami, ktoré na intelekt nekladú 
prílišné nároky. Kritická diskusia sa ne-
pripúšťa. Na druhej strane seriózna teo-
lógia či náboženská filozofia si je vedo-
má, že o transcendentnej skutočnosti
nevypovedá jednoznačne,11 preto sa ne-
bráni novému formulovaniu odpove dí
na nové i staré otázky.

Aby sa bezvýhradná autorita dobre 
uplatnila, je výhodné rovnako vo sfé-
re náboženskej, ako aj v oblasti politiky 
uzavrieť hranice, obmedziť pohyb ľudí
a informácií. Tento typ uzavretosti sa
pokladá za ďalší znak sekty.12 Jeho dô-
sledkom vzniká silná skupinová menta-
lita, keď sa človek dobre cíti „medzi
svojimi“, kým svet okolo je nebezpeč-
ný a zlý. Krajnou podobou je spoločné
bývanie, spoločná práca, nezriedka spo-
ločné financie. Selekcia informácií je nie-
kedy taká dôsledná, že niektoré sa prís-

ne utajujú. Ponúka sa analógia s totalit-
ným systémom, v ktorom bolo tajné
čokoľvek, čo mocní uznali za vhodné.

Konta kt so svetom často býva jedi -
ný – je ním propagácia. Netransparent-
nosť finančných tokov, organizačných
štruktúr a učenia, ako aj nemožnosť ich
verifiká cie je vážnym indikátorom kultu.
V dôsledku absencie diskusie a kritic-
kej spätnej väzby často učenie, filozo-
fia či vyhlásenia strácajú vnútornú ko-
herenciu a integritu.

Nekonzistentnosť myšlienkového 
sveta

Nedávno naše médiá13 uviedli rozsiahly
rozhovor s Ole Nydahlom, populárnym
dánskym budhistickým lámom a medi-
tačným majstrom, ktorý sa opäť chys-
tá na Slovensko. Keď tu bol vlani, v Žili-
ne sa s ním uskutočnilo celoslovenské 
stretnutie, na ktoré prišlo asi 700 ľudí.
Sedeli sme väčšinou na zemi, atmos-
féra bola typická pre také stretnutia.
Účastníci vo veku 20 až 30 rokov prišli 
nielen z celého Slovenska, ale aj z Čiech,
Poľska i Maďarska, čím sa potvrdilo, že
budhizmus je už dlhší čas medzi mla-
dými na vzostupe.

Aj letmý pohľad na učenie či vyhlá-
senia tohto vzdelaného majstra Dia-
mantovej cesty ukazujú na nekonzis-
tentnosť myšlienkového sveta, ktorý
reprezentuje a učí, navyše je zrejmé,
že budhizmus v podaní majstra Nydah-

la je hodne vzdialený od pôvodného 
učenia zakladateľa budhizmu Siddhartu
Gautamu (560 p. n. l.) a skôr má charak-
ter komerčne prepracovaného pseudo-
budhizmu.14 Urobme teraz stručný ex-
kurz do myšlienkového priestoru, ktorý 
nám tento meditačný majster ponúka.

1. Misia – áno, či nie?
„Budhizmus nikdy nemal misionárov...“ 
– tvrdí médiám Ole. Znie to veľmi post-
moderne, vzniká imidž úplnej slobody
ako za čias hippies, ktorého bol Ole čle-
nom. Ako však nazvať úlohu, ktorou 
oboch čerstvých manželov Ole a Hannah 
poveril na ich svadobnej ceste v Nepále 
(1969) predstaviteľ starej tibetskej ško-
ly Gjalwa Karmapa – totiž aby priniesli 
budhizmus na Západ –, ak nie misijným 
poverením?

Manželia Nydahlovci sa snažili dobre.
Založili vyše 370 centier15 – v USA, Ka-
nade, Rusku, Poľsku, Japonsku, Austrálii
atď. Svoje misijné úsilie formulujú veľ-
mi rafinovane. Nechcú nikoho nič učiť, 
oni len „nechcú, aby sa dôležité psycho-
logické a filozofické znalosti stratili“.
Skupina okolo Nydahla tak vlastne „za-
chraňuje svet“. Samotný vodca deklaru-
je misionársku pasivitu svojho hnutia,
zatiaľ čo svoje krédo sformuloval nasle-
dovne: „Povedz ľuďom, že myseľ je ako 
vesmír – otvorená, čistá, bez hraníc – a 
hovor o ceste a cieli…“ Ole Nydahl nemá 
tiež problém sobášiť budhistické páry
v rôznych krajinách sveta.

2. Elita, či šeď?
Slovník a imidž, na ktorom stavia láma 
svoju propagandu, je priehľadný. Zod-
povedá elitárskym trikom súčasného 
marketingu: „Najväčší záujem prejavu-
jú vzdelaní ľudia.“ „V San Franciscu je 
veľké centrum a 27 žiakov má titul dok-
tora alebo profesora.“ „Diamantová ces-
ta je pre tých ‚naj‘! Pre teba, ak chceš
byť vzdelaný a ‚in‘. Vzdelanie a adrena-
lín, to dnes letí. Chodia k nám ľudia, kto-
rí sa chcú rozvíjať, tí druhí nie.“ V roz-
hovore láma pripúšťa, že ľudia, čo tvrdo 
pracujú, vlastne záujem o budhizmus ani 
nejavia a nárok na šťastie tak nemajú.

3. Viera, či učenie?
„Budhizmus totiž nie je viera, budhiz-
mus je učenie o tom, ako sa veci majú, 
je to súbor rozvoja mysle,“ tvrdí majster. 
Odmieta dogmy, odmieta vieru, odmieta 
bohov, odmieta realitu mimo nás. Tro-Láma Ole Nydahl
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chu neskôr však tvrdí: „Jediné, čo človek 
potrebuje na to, aby bol budhistom, je 
dôverovať…“. A ako definuje predmet
dôvery? „…dôverovať tomu, že existuje 
cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť, že sú metó-
dy, ktoré k tomu vedú.“ V mene odmie-
tania viery a dogmy Ole Nydahl formu-
luje absurdnú dogmu a očakáva slepú
dôveru od svojich nasledovníkov – dôve-
ru v niečo, čo verifikovať ani nemá zmy-
sel. Niet čo a niet ako. 

4. Populista, či expert?
„Každý hľadá šťastie a budhizmus pri ná-
ša trvalé šťastie,“ trvá na svojom láma.
Takýto slogan je lákavý. Predstava šťas-
tia je však bizarná – „radovať sa z vlast-
nej inteligencie“. Je to predstava zakri-
vená do seba, egoistická, kde niet miesta
pre nikoho. Vytvára priestor indiferent-
nosti k šťastiu či nešťastiu iných. Naviac, 
„trvalosť šťastia“ je v kontradikcii s kon-
ceptom reinkarnácie. V kolobehu karmy
niet dôvodu na ďalší cyklus, ak sa stav 
dokonalosti (šťastia, harmónie mysle) už 
raz dosiahol. Ole jedným dychom svojim 
žiakom sľubuje „trvalé šťastie“, no záro-
veň ich vyzýva „snažiť sa, aby tá situácia 
v budúcom živote bola dobrá“.

5. Charizma oslepuje?
Dánsky láma je šarmantný človek s ne-
popierateľnou charizmou. Prvé minúty
jeho rozprávania znesú veľmi prísne kri-
tériá integrity a vnútornej koherencie.
Postupne však atmosféra „mäkne“ a
objavujú sa ťažko obhájiteľné tvrdenia:
„Kresťania sa starajú o telo, my o my-
seľ“ (pričom je už všeobecne známy bib-
lický obraz jednoty tela, duše a ducha).
„Myslím si, že je veľa bohov, ale sú smieš-
ni.“ (…) „Budhisti želajú bohom veľa šťas-
tia, ale držíme sa od nich ďalej“ (pričom
Budha bol agnostik a v žiadnych bohov
neveril, ani sa o nich dôsledne nevyjad-
roval). „Kresťania opisujú iba prvé ob-
dobie, ktoré sa odohráva tesne po smr-
ti. Budhizmus opisuje dlhšie obdobie.“

Namietať racionálnymi argumentmi
asi nemá význam, hoci je zrejmé, že lá-
move informácie o kresťanstve zďaleka
nekorešpondujú s akademickou pocti -
vosťou, ktorá by tomuto držiteľovi dip-
lomu filozofie z Dánskej univerzity mala
náležať. Takto ponúkaný „tovar“ zabale-
ný v „charizmatickom obale“ však ľudia 
„kupujú“, biznis funguje. Nad cenou a
dôsledkami sa, žiaľ, fascinovaní mladí ľu-
dia už ani nezamýšľajú.

Doktrína – problém miesta
a obsahu

Odborníci z oblasti psychickej manipulá-
cie sa zhodujú v tom, že postavenie i 
obsah doktríny sú v kultoch kľúčové. 
Názory ľudí už prestávajú byť spôso-
bom, ktorým sa hľadá alebo interpretu-
je realita. Doktrína sa stáva realitou,16 
ktorej netreba rozumieť, iba ju prijať. 
Preto doktríny bývajú také nejasné, ne-
overiteľné, odhaľované postupne. Záro-
veň sa členovi kultu odporučí, aby viac 
pracoval a veril, lebo len tak „pravde“
lepšie porozumie. Ak on po takom po-
znaní pravdy túži, stáva sa ľahkou ko-
risťou kultu.

Vo verejných debatách ľudia z mimo-
kresťanského, obzvlášť ateistického pro-
stredia, zvyknú prirovnávať kresťanské
denominácie k sektám a kultom. Argu-
mentácia býva sofistikovaná. Napríklad:
Ako viete, či aj kresťanstvo nie je kul-
tom, keďže:

a) apoštol Pavol prežil obrátenie,
ktoré sa podobá zmene identity u tých, 
čo prepadli kultu – tzv. vymývaniu moz-
gov (Sk 9, 1–19);

b) apoštol učí doktríny, na ktoré si
robí exkluzívny nárok: „Ale keby sme hlá-
sali aj my, alebo čo aj anjel z neba, iné 
evanjelium namiesto toho, ktoré sme 
vám zvestovali, nech je prekliaty! (Gal 1, 8);

c) prvé kresťanské zbory boli uzav-
reté skupiny ľudí: „A to práve pre faloš-
ných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špe-
hovať našu slobodu, ktorú máme v Kristu 
Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu 
sme im neustúpili a nepodriadili sme sa,
len aby pravda evanjelia zostala pre vás“
(Gal 2, 4–5);

d) prví kresťania používali termino-
lógiu „my – oni“, dokonca svojho člena
„vydali satanovi na záhubu tela“ (1 Tim
1, 20);

e) apoštol Pavol učil ľudí „lapať lás-
kou“ (love bombing): „Venujme pozornosť 
jeden druhému, aby sme sa pobádali
k láske a dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24);

f) Pavlovo odmietnutie zobrať so se-
bou Marka na svoju druhú misijnú cestu 
len preto, lebo sa nedokázal prispôso -
biť na predošlej ceste (Sk 15, 38) je psy-
chický nátlak typu „zmrazenie“, ako ho 
popisuje S. Hassan;17

g) prví kresťania venovali celý svoj 
majetok apoštolom podobne, ako sa to 
stáva v kultoch: „…všetci, ktorí vlastni-

li polia a domy, predávali ich a čo za ne 
utŕžili, prinášali a kládli k nohám apošto-
lov“ (Sk 4, 34–35) a tí, ktorí neodovzdali 
všetky peniaze a časť z nich si ponecha-
li, zomreli (Ananiáš a Zafira, Sk 5, 1–11).

Poctivé hľadanie odpovedí

Obrátenie Pavla nie je z psychologické -
ho hľadiska diskontinuitou, ako sa to stá-
va pri „vymytí mozgu“. Pavol pochá dzal
z Tarzu, bol Žid, patril k farizejom, bol
žiakom rabína Gamaliela, ale i rímsky ob-
čan. Obrátenie nastalo pri nadprirodze-
nom zjavení, nie v kontakte so „silným
vodcom“. Neskôr ako horlivý misionár sa
stále vracia k svojej minulosti, neodmie-
ta ju. Naopak, keď je prenasledovaný za 
zvestovanie evanjelia, bráni sa rímskym 
občianstvom, tzn. identifikuje sa so svo-
jou minulosťou spred konverzie. Taktiež
viackrát rozpráva svoj príbeh ako kon-
tinuum udalosti, neupravuje svoj príbeh
tak, aby pasoval do novej identity. Vymy-
tie mozgu rozbíja vnútornú koherenciu
príbehu obete kultu.18 Súčasťou pasto-
račnej pomoci takýmto obetiam je pre-
to preklenutie diskontinuity a kritické
zhodnotenie „pred“ a „potom“. Ak je obeť
kultu schopná tohto mentálneho kroku,
je nádej na vyslobodenie z moci kultu.

Exkluzivita učenia Pavla nemá cha-
rakteristiky centrálnej doktríny v zmysle 
kultu. Pavol totiž tvrdí, že nielen iný člo-
vek či anjel, ale aj „my sami, ak by sme 
zvestovali iné evanjelium,“ nech sme 
prekliati. Exkluzivita doktríny prvej cirkvi 
súvisela s Ježišom Kristom (jediná cesta 
k Otcovi), nie s postavením apoštolov a 
cirkevných autorít. Vodcovia si nemohli 
meniť evanjelium ako im to vyhovovalo. 
Jeho obsah bol objektívny (Kristova smrť 
a zmŕtvychvstanie) a verifikovateľný –
vyše 500 ľudí videlo vzkrieseného Krista.

Židovsko-kresťanské náboženstvo je 
o zjavení Boha v histórii, preto je histo-
rické a overiteľné. Kresťanstvo nezme-
nilo obsah a postavenie zvesti evanjelia 
počas celej svojej existencie, na rozdiel 
od kultov, ktoré doktríny menia s dobou 
(Svedkovia Jehovovi niekoľkokrát zmeni-
li termín oznámeného príchodu Krista a 
konca sveta – 1914, 1919, 1920, 1925, 
1975).19 Je však pravda, že kresťanstvo 
so zvesťou o spasiteľnom diele Ježiša 
Krista za záchranu človeka si zachováva 
svoje exkluzívne postavenie v medziná-
boženskom dialógu navzdory pluraliz-
mu a na rozdiel od koncepcie New Age
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s rôznymi modifikáciami tvrdenia – všet-
ky cesty vedú k tomu istému bohu.20

Uzavretosť prvých kresťanských ko-
munít súvisela s prenasledovaním jed-
nak zo strany Ríma, jednak od Židov.
Stovky kresťanov skončili život ako mar-
týri. Prvá cirkev sa musela skrývať a 
chrániť. Hrozba bola reálna, nie fiktívna,
ako je to pri kultoch. V kulte je fikcia 
„hrozby zvonka“ stimulovaná a živená 
preto, aby členovia kultu zostali v sku-
pine. To nie je prípad cirkvi. Tá bola od 
prvej chvíle otvorená pre Židov, Grékov i 
pohanov. Jednotlivci mali slobodu do cir-
kvi prísť, alebo z nej odísť (Hebr 10, 25). 
Prví kresťania, okrem krátkeho obdobia
cirkvi v Jeruzaleme, nežili v uzavretých
komunitách, ako sú napríklad ášramy
v hnutí Hare Krišna. Žili všedným ob-
čianskym životom.

Terminológia „my – oni“ v prostredí 
kultu slúži na psychickú manipuláciu, na 
prehĺbenie izolovanosti medzi prostre-
dím vo vnútri komunity a okolitým sve-
tom. To nie je prípad prvej cirkvi. Ozna-
čenie „my“ korešpondovalo so skupinou
apoštolov, respektíve so skutočnosťou,
že išlo o tých, ktorí uverili v Ježiša Krista.
Podobne „oni“ boli ľudia so židovským
pozadím. Používanie zámen „my“ a „oni“
je v rovine technickej, nie však manipu-
latívnej.

„Vydanie človeka satanovi“ je hebrej-
ským vyjadrením disciplinárneho kona-
nia v praxi prvej cirkvi. Išlo o ľudí, ktorí
sa vážne previnili (napr. incest) a nereš-
pektovali napomenutia. Tí boli vylúčení
z cirkevného spoločenstva vnímaného
ako „územie, na ktoré satan nemá do-
sah“. Cieľom teda nebolo človeka odsú-
diť, ponížiť či zastrašovať, ako to býva
v kultoch, ale umožniť mu uvedomiť si
problém a svoje nesprávne konanie na-
praviť. Vzápätí bol taký človek cirkvou
opätovne prijatý do jej radov.

Koncept lásky v kresťanstve je uni-
kátny a úplne odlišný od kultovej me-
tódy love bombing. Láska je postojom 
obety, dávania sa, milovania bez pod-
mienok, je hľadaním dobra iných. Výzva 
Ježiša Krista milovať aj svojich nepria-
teľov nemá analógiu v žiadnom inom
náboženskom systéme. Takejto lásky je
schopný iba človek, ktorého srdce je
premenené mocou Ducha Svätého.

Motívom teda nie je poslušnosť voči 
vodcovi, ani marketingový trik na udr-
žanie chodu spoločnosti či „pasca úsme-
vu“ na získanie klienta.

Pavlovo odmietnutie zobrať Marka 
na druhú misijnú cestu bolo technickým 
opatrením, nemalo charakter manipulač-
ného „zmrazenia“. Marek neutrpel trau-
mu, naďalej bol aktívne zapojený v mi-
sii spolu s Barnabášom, čo by v prípade 
„zmrazenia“ nebolo možné, vzťahy by sa 
neprirodzene ukončili. Navyše, po istom 
čase Pavol s Markom opäť spolupracovali.

Finančné dary v prvej cirkvi v Jeru-
zaleme boli skutočne unikátnym feno-
ménom. Neinicioval ich však vodca či 
apoštol, ani nikto z ľudí, ale Duch Svätý. 
Nebola to premyslená stratégia, ale je-
dinečný nadprirodzený impulz, ktorý sa 
viackrát už nezopakoval. Na rozdiel od 
siekt a kultov, ktoré finančné prostried-
ky zväčša použijú netransparentne, čas-
to na osobný prospech vedenia (Sved-
kovia Jehovovi, munisti a pod.), peniaze,
ktoré mala k dispozícii prvá cirkev, sa 
používali na pomoc núdznym tak, aby
nikto netrpel. Išlo teda o istú sociálnu
politiku a charitu. Túto črtu si kresťan-
ské denominácie zachovali podnes.

Problematika postavenia a obsahu 
doktrín tak, ako ju vymedzuje literatúra 
orientovaná na psychickú manipuláciu a 
kulty, je relevantná iba v kontexte inš-
titúcie kresťanstva, avšak nie v jeho 
podstate. Teologický prínos do diskusie 
o kultoch a sektách presahuje horizont, 
ktorého sa dotýkajú odborníci z pro-
stredia psychológie či sociológie.

Pôvod kresťanstva je totiž nadpriro-
dzený, jadrom je zjavenie Boha. Z hľadis-
ka dialektickej teológie sú všetky nábo-
ženstvá len ľudské pokusy nasmerované
k Bohu. Kresťanstvo z tohto hľadiska nie 
je náboženstvom, pretože v ňom na-
opak Boh hľadá a nachádza človeka,21

i keď náboženské prvky má.
Evanjelium predstavuje Božiu cestu

za človekom. Ľudské hľadanie Boha a
Božie zaobchádzanie s človekom patria
k sebe, vzájomne si odpovedajú, ale
ľudské náboženské zmýšľanie i prax, a
to i v rámci kresťanstva, sú vždy po-
značené hriechom – padlou podstatou
človeka. Preto sektárske prvky a kul-
tové praktiky sa dnes v rôznych mo-
difikáciách objavujú všade, kde pôsobí
človek, teda aj v cirkvi, hoci len v sub-
tílnych formách. Jediný spôsob účinnej
prevencie, identifikácie a eliminácie je
poctivá sebareflexia a kritická analýza
v kontexte biblického zjavenia. Pán Ježiš 
Kristus o sebe povedal: …„poznáte prav-
du a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32).

Záver

Podstatou psychickej manipulácie a de-
štruktívnych myšlienkových či nábožen-
ských systémov je úsilie obmedziť roz-
hodovanie alebo zlikvidovať slobodu voľ-
by. Neoddeliteľnou súčasťou atmosféry
kul tu je pestovanie nezdravej závislosti
a konformity, potieranie samostatnosti
v úsudku a individuality.22 Je nesmierne 
dôležité v interpersonálnych vzťahoch 
budovať postoje dôvery, slobody, ale zá-
roveň sa učiť kriticky myslieť a hodnotiť. 
Princípy otvorenosti a transparentnosti, 
ako súradnice prevencie a indikácie kul-
tov, sú preto výzvou pre celú našu spo-
ločnosť rovnako na úrovni jednotlivcov, 
rodiny či inštitúcií.       

Foto: archív
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My a tí druhí

Tibor Máhrik (* 1961) – kazateľ Cirkvi 
bratskej v Žiline. Je absolventom Tech-
nickej univerzity v Bratislave (odbor mik-
ro elektronika) a teológie (BBC Belfast).
Absolvoval tiež 3-mesačné štúdium reli -
 gionistiky v Izraeli. V súčasnosti postgra-
duálne študuje apologetiku v Londýne.
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Čo poradiť príbuzným?

Mýty a fakty

Pri začínajúcej spolupráci s blízkymi a
príbuznými obetí siekt narážame na ty-
pické a často sa opakujúce správanie 
či postoje. Pri prvom kontakte mnohí
vedia málo alebo takmer nič o zhubných 
sektách, ba niektorí si tento problém 
vôbec nepripúšťajú, čo ich činí imúnny-
mi voči nepohodlnému uvedomeniu si, 
že niečo je zlé a čosi s tým treba robiť. 
Podobný obranný mechanizmus odmie-
tania môže však pôsobiť aj pri iných zá-
važných problémoch, ako je alkoholiz-
mus, používanie drog alebo patologické 
hráčstvo (gamblerstvo). Takýto pasívny 
postoj sa dá účinne zmeniť zbieraním
informácií prostredníctvom rozhovorov 

s bývalými členmi sekty, odborníkmi, iný-
mi rovnako postihnutými rodinami, ako i 
so zainteresovanou rodinou a s priateľmi.

Niekedy členovia rodiny a priatelia 
chcú spolupracovať, ale majú chybné 
presvedčenie, ktoré blokuje cestu k aké-
mukoľvek zmysluplnému dialógu alebo 
činnosti. Buď nechcú zasahovať, alebo
nepripúšťajú, že akákoľvek psychická ma-
nipulácia je vôbec možná. Existuje teda 
množstvo všakovakých chybných pre-
svedčení alebo mýtov, ktoré treba ob-
jasniť. Zvyčajne tieto chybné presved-
čenia identifikujeme už po úvodnom
stretnutí. Vo fáze edukácie s klientmi
testujeme ich platnosť a nakoniec ich

v snahe o efektívnosť spolupráce objek-
tivizujeme na základe odborných zistení. 
V praxi najčastejšie čelíme nasledovné-
mu súhrnu mýtov.

Mýtus 1: „Ľuďom vymývajú mozog.“
Takzvané vymývanie mozgu zahŕňa ne-
chcenú, násilnú indoktrináciu cudzích 
princípov alebo presvedčení, ktoré sa 
ľuďom vnucujú prefíkanými mechaniz-
mami manipulácie (techniky typické pre 
komunistickú Čínu a Sovietsku armádu,
ktoré používali v 2. svetovej vojne). Člo-
vek náhle vzdialený od tohto prostredia 
sa obracia k nedostatočnému súboru 
presvedčení, hoc aj neúplných, čo zaprí-

TATIANA KINTLEROVÁ
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čiňuje zmätok a rozčarovanie. Dnes sa 
táto forma manipulácie, zahŕňajúca fy-
zické násilie, používa v sektách len veľmi
zriedkavo. V sektách je kľúčovou rafino-
vanejšia forma nátlaku, a to psychická 
manipulácia.

Mýtus 2: „Neexistuje taká vec, ako je
psychická manipulácia.“
Ľudia, ktorí okamžite zamietajú existen-
ciu psychickej manipulácie, majú zvyčaj-
ne skreslené chápanie techník psychickej 
manipulácie. „Nikto nemôže vymazať va-
šu osobnosť a zvrátiť ju na živú mŕtvolu 
s vymytým mozgom“ je jedno z najob-
vyklejších presvedčení. Lenže psychic-
ká manipulácia nevymaže autentické ja 
osoby, ale skôr vytvára dominantné kul-
tové ja, ktoré potláča slobodnú vôľu. Ak 
hovoríme s osobou, ktorá má pochyb-
nosti o psychickej manipulácii, môžeme 
prediskutovať, prečo sa o kultovej iden-
tite nepredpokladá, že myslí, cíti alebo
sa správa mimo parametrov doktríny 
sekty. Pochopenie psychickej manipu-
lácie sektou závisí od kritického rozlišo-
vania medzi dvoma identitami – kulto-
vou a autentickou. Taktiež je pravda,
že psychická manipulácia neovplyvňuje 
všetkých ľudí vždy rovnakou intenzitou. 
Jednotlivci zaangažovaní v tej istej sek-
te môžu zažívať nesmierne odlišné úrov-
ne psychickej manipulácie.

Niektorí členovia sekty môžu mať 
sklenený pohľad a vyzerať ako živá mŕt-
vola, avšak sú to extrémne prípady a
často sú výsledkom spánkovej deprivá-
cie alebo podvýživy. Častejšie sa kultová 
identita člena zdá dobre vyvinutá, avšak 
v skutočnosti kooptuje talenty a zruč-
nosti autentického ja. Výsledok je, že 
pre neškolené oko sa členovia siekt mô-
žu zdať úplne normálni. Jediný spôsob, 
ako možno zhodnotiť rozsah psychickej 
manipulácie, je preto kladenie otázok, 
ktoré môžu otestovať myšlienky a slo-
bodnú vôľu osoby.

Niektorí argumentujú, že ľudia od-
chádzajú zo sektárskych skupín, a preto 
psychická manipulácia neexistuje. Avšak 
pravda môže byť, že ochoreli, nastalo 
rozčarovanie, alebo boli (nezriedka) vy-
hodení. Skutočnosť, že ľudia odchádzajú 
zo siekt, neznamená, že psychická ma-
nipulácia neexistuje. Znamená to iba, že 
nie je absolútna. Pretože psychická ma-
nipulácia nevymaže autentické ja alebo 
ducha osoby, vždy je možné, aby ľudia 
utiekli na slobodu.

Ak má klient ťažkosti pochopiť psy-
chickú manipuláciu, nasledujúce otáz-
ky mu môžu pomôcť identifikovať iné 
vplyvové procesy, ktoré mohol zažiť: 
„Dôveroval si alebo zaľúbil si sa do nie-
koho, kto klamal, manipuloval a využíval 
ťa?“; „Bol si niekedy vo vzťahu, v ktorom 
si pociťoval, že si kontrolovaný a že si ťa 
nevážia?“; „Bol si niekedy hypnotizovaný 
alebo sledoval si iných ľudí, ktorí sú hyp-
notizovaní?“; „Robil si niekedy niečo, čo 
si nechcel robiť, pretože niekto na teba 
tlačil, aby si to robil (daroval peniaze,
miloval sa, fajčil cigarety, užíval drogy)?“; 
„Kúpil si si niekedy výrobok, ktorý si ne-
potreboval alebo nechcel, a potom si si 
uvedomil, koľko reklám na tento výro-
bok si videl alebo počul?“ 

Kladením niektorých z týchto otázok 
môžeme stimulovať osobu, aby začala 
zrovnávať niektoré z týchto skúseností
s otázkou psychickej manipulácie prakti-
zovanej v náboženských sektách.

Mýtus 3: „Všetko je psychická manipulácia.“
Psychická manipulácia je kdekoľvek, je
ale zdôvodnená – napríklad v psychote-
rapii, reklame, vo vzdelávaní a vo vojsku 
– a tak ju treba akceptovať. Keď to zo-
všeobecníme a povieme, že všetko je 
psychická manipulácia, akékoľvek rozdie-
ly sa stratia. Nezíska sa nijaký vnútorný 
pohľad na vec. Produktívnejším mode-
lom je myslieť v pomeroch kontinua
vplyvu: na jednej strane úctivý, etický 
a rast podporujúci vplyv, ktorý uzná-
va hodnotu jednotlivca, ľudské práva a 
tvorivosť; na druhej strane prispôsobe-
nie sa, závislosť a otroctvo, kde hodno-
ta spočíva na vodcovi a na skupine.

Všetko nie je psychická manipulácia, 
hoci zhubnú psychickú manipuláciu mô-
že využívať takmer každá inštitúcia či 
osoba. Inštitúcie a programy systematic-
kého sociálneho vplyvu by sa mali pre-
to posudzovať jednotlivo. Niektoré sú 
pozitívne, iné priaznivé, ďalšie škodlivé. 
Sektárska psychická manipulácia je však 
špecifickým javom nachádzajúcim sa na 
zhubnom extréme tohto kontinua.

Psychoterapia
Etickí profesionáli v oblasti duševné-
ho zdravia využívajú svoje vedomosti o
myslení na ovplyvňovanie svojich klien-
tov v procese rastu a zmeny. Takisto
kontrola počas liečby by mala zostávať
na klientovi a nie na terapeutovi. Je
pravda, že je mnoho ľudí postihnutých 

duševnými chorobami, ktorí chcú a po-
trebujú štruktúru a autoritu, aby im 
pomohla rozhodovať sa. Ďalší sa nikdy 
nemusia stať individualitou vo svojom 
osobnostnom vývine; inými slovami –
stále konajú ako deti, nie ako dospelí. 
Ak je osoba ťažko postihnutá duševnou 
chorobou alebo nejakým veľkým psy-
chologickým problémom, bude musieť 
byť závislá od autoritatívnych osobnos-
tí, kým nezosilnie. Taktiež existujú nedo-
statočne vyškolení a neetickí terapeuti, 
ktorí zámerne pestujú závislosť zo se-
beckých dôvodov.

Reklama
Reklama má hlboký hospodársky, kul-
túrny a sociálny dopad na náš život. 
Jej zadávatelia využívajú sofistikované
psychologické metódy na manipulova-
nie s našimi túžbami, myšlienkami i sprá-
vaním. Cieľom je často vytvoriť potre-
bu, ktorá nikdy predtým neexistovala,
alebo potrebu zosilniť a ovplyvňovať
ľudí, ako by ju mali naplniť. Niektoré for-
my reklamy môžu byť škodlivé a klamli-
vé. Existuje i dobrá reklama, tá je určená
na informovanie, presviedčanie a moti-
vovanie ľudí, aby boli zodpovední k svoj-
mu vlastnému životu a k životom svo-
jich spoluobčanov. To, že si uvedomíme
jej moc, alebo jednoducho vypneme te-
levízor či rádio, sú najúčinnejšie spôsoby, 
ako minimalizovať jej negatívne účinky.

Vzdelávanie
Nie sú žiadne pochybnosti, že niektoré
vzdelávacie systémy sú určené na indok-
trinovanie skôr, než na vzdelávanie. Vy-
žadujú prispôsobenie a poslušnosť. Av-
šak existujú aj iné vzdelávacie systémy, 
ktoré povzbudzujú študentov, aby mys-
leli samostatne, boli tvoriví a rešpekto-
vali seba i druhých. Vzdelávacie systémy, 
ktoré využívajú strach a vinu, a ktoré sa 
sústreďujú na súťaž a prispôsobenie, vy-
tvárajú hotových kandidátov pre zhub-
né sekty. Študenti by sa mali vyučovať 
v zručnostiach kritického myslenia a po-
vzbudzovať, aby odporovali slepému pri-
spôsobovaniu sa. Vzdelávanie by taktiež 
malo povzbudzovať študentov k tomu, 
aby mysleli z odlišných perspektív, aby si 
rozšírili svoje chápanie.

Armáda
Armáda je príkladom nanajvýš štruktú-
rovanej pyramídovej organizácie. Je tam 
prísna hierarchia. Vojakom pridelia čísla, 
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ostrihajú ich nakrátko a dajú im unifor-
my, učia ich, ako hovoriť, chodiť, pocho-
dovať a bojovať. Je to kariéra, kde je 
osobná voľba omnoho viac obmedzená 
než v štandardnej spoločnosti. Pri tré-
ningu v prijímači hlavne u námorníkov, 
špeciálnych námorných, leteckých a vy-
loďovacích síl sa používanie techník psy-
chickej manipulácie považuje za dôležité 
pri vytváraní identity elitného vojaka.

Avšak na rozdiel od zhubnej sekty, ar-
mádu spoločnosť akceptuje a cení si ju. 
V demokracii vojenskí vodcovia zodpove-
dajú iným odvetviam štátu. Armáda sa 
taktiež riadi etickými kódexmi a štruktu-
rálnymi kontrolami a rovnováhami. Ľudia 
vstupujú do armády na špecifický čas a 
dostávajú plat i prémie. Pri niekoľkých 
nešťastných výnimkách armáda nepou-
žíva pri nábore klamanie. Keď do nej ľu-
dia vstupujú, vedia, čo sa bude od nich 
očakávať. Vojakov povzbudzujú, aby udr-
žiavali kontakt so svojou rodinou či pria-
teľmi a každý rok dostávajú dovolenku. 
Keď ľudia vydržia taký prísny výcvik, ako 
je na lekárskej či právnickej fakulte, v ar-
máde alebo seminári, prijímajú vedomé 
rozhodnutie stať sa lekárom, právnikom, 
vojakom, prípadne kňazom. Tento výcvik 
podporuje ich zmysel pre identitu, po-
núka vedomosti i zručnosti a poskytuje 
širokú škálu výhod. Keď je osoba klamlivo 
naverbovaná do zhubnej sekty, vodcovia 
ihneď začnú proces búrania, zamietania 
a preprogramovávania autentickej iden-
tity osoby. Osoba stráca svoju slobodnú 
vôľu. Nedostáva mnohé osobné výhody 
a neexistuje inštitucionálny spôsob, ako 
odísť so cťou.

Mýtus 4: „Sekty sú nesplatené účty cirkví.“
Okrem toho, že dodnes je veľa cirkví 
nedbalých v poskytovaní vyučovania o 
sektách a programoch zaangažováva-
nia ľudí do komunitných aktivít, existujú 
tiež iné dôvody, prečo sa ľudia angažu-
jú v sektách. Tie často poskytujú pocit 
sebahodnoty, skupinovej zodpovednos-
ti, naplnenia určitých túžob, ktoré by 
cirkev vlastne nesmela uspokojovať, ako 
elitárstvo a výlučnosť, pýcha, moc nad 
inými a sebaurčenosť.

Mýtus 5: „Keď poznám Bibliu, môžem nie-
komu pomôcť odísť zo sekty“; alebo „Ja 
mu tie jeho hlúposti vyargumentujem.“
Pretože problém siekt nie je vo vše-
obecnosti doktrinálny problém, je tento 
prístup veľmi obmedzený. Človek môže 

totiž len dokazovať, že je táto viera ne-
správna alebo netradičná, ale nemôže
byť vyzbrojený, aby členovi pomáhal
rozlišovať podstatu jeho indoktrinácie 
a to, kde zablúdil. Biblia je zriedkakedy
efektívna ako počiatočný prístup pre
naprogramované odpovede dlhodobo
vštepované do člena sekty. Preto je 
vhodné pokúsiť sa ich najskôr poznať
a začať rúcať komunikačné bariéry. Po-
tom nasledujú otázky autority, doktrína 
prichádza na rad až potom, keď vedia 
uvažovať správne a logicky.

Členstvo v sekte skutočne nie je 
otázkou vedomostí, lež emocionálnych 
potrieb a dôvodov. Blízki si v zápale bo-
ja o argumentáciu zvyknú naštudovať
kvantum materiálov, najmä teologic-
kých, s vedomím, že ide len o nesprávnu 
interpretáciu posvätných textov. Okrem 
toho, že problém nie je na tejto úrovni, 
treba vedieť, že učenie sekty má vždy 
svoju vnútornú logiku, v rámci ktorej
sa interpretuje.

Vzájomná argumentácia potom pre-
bieha na dvoch úrovniach, ktoré nemajú 
šancu sa stretnúť a je teda nielen zby-
točná, ale i veľmi škodlivá. Člen sekty 
sa s učením stotožní, lebo túži zostať
v skupine a používa naučené frázy na
sebauisťovanie, teda len ako svoj ochran-
ný štít. Ak mu argumentmi dávame na-
javo, že sa mýli, spochybňujeme nie-
len jeho názory samotné, ale celú jeho 
identitu. Negujeme jeho myšlienkové po-
chody či nové prežívanie vzťahov a sprá-
vanie, ktoré má pomýlený smer. Takým-
to neprezieravým zaobchádzaním vieme 
často spôsobiť konflikt, zranenie a tým 
väčšiu uzavretosť člena, stratu jeho dô-
very, odmietnutie či úplné prerušenie 
kontaktov. Akýkoľvek kontakt s členom 
sekty by mal byť preto sprevádzaný reš-
pektom, úctou a trpezlivosťou.

Mýtus 6: „Členovia siekt sú vo všeobec-
nosti nevzdelaní“ alebo „Je príliš inte-
ligentný na to, aby vstúpil do sekty.“
Tento predpoklad ignoruje skutočnosť,
že ľudia si vyberajú oblasť, v ktorej up-
latnia jemnocit a kritický úsudok. Ko-
zmonaut môže nebezpečne zariskovať
cestou domov, lekárnik môže užiť škodli-
vé lieky, poctivý študent sa môže začať
združovať so zlou skupinou. Jednodu-
cho povedané, členovia siekt sú zbavení
zdravého úsudku v určitej oblasti svoj-
ho života. Sektári sa predovšetkým usi-
lujú o idealistov a dobre vzdelaných ľudí,

hľadajú vodcov (aktíva), nie málo bys-
trých alebo hendikepovaných ľudí (pa-
síva). Väčšina siekt sa nechce zaťažovať
málo inteligentnými ľuďmi s vážnymi
citovými alebo fyzickými problémami. 
Chcú členov, ktorí budú tvrdo pracovať
s obmedzeným alebo so žiadnym spán-
kom. Len cirkvi sa zaujímajú i o nechce-
ných, biednych ľudí.

Sektárskym psychomanipulatívnym
skupinám sa darí potiaľ, pokiaľ môžu
verbovať inteligentných, dynamických 
ľudí. Čím tvorivejšiu myseľ osoba má,
tým väčšmi jej predstavivosť možno
využiť na jej ovládanie. Vodcovia indok-
trinovaných členov siekt však odrádzajú 
od akejkoľvek formy „svetského“ vzdelá-
vania zo strachu, aby si nezačali uvedo-
movať vlastnú indoktrináciu. Inteligen-
cia a vodcovské kvality sú žiaduce iba
dovtedy, kým sa využívajú na ciele sekty.

Drvivá väčšina klientov, s ktorými pre 
závislosť od sekty prichádzam do kon-
taktu, sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, 
dokonca mnohí majú doktorát. A takto 
vzdelaných ľudí by bolo oveľa viac, keby
kvôli členstvu v sekte neukončili štú-
dium predčasne. Na uvedenom fakte si 
môžeme lepšie uvedomiť, že výška in-
teligencie ešte nezaručuje ochranu pred
rafinovanosťou psychickej manipulácie.
Rozhodujúcou je výška tolerancie voči 
manipulácii, ktorá úzko súvisí so zrelou, 
dobre prispôsobenou osobnosťou.

Mýtus 7: „Určité typy ľudí sú predispono-
vané na vstup do sekty.“
Ak je pravda, že tí, ktorí nie sú trénovaní 
v kritickom usudzovaní, sú viac náchyl-
ní voči uvažovaniu o ideológii sekty, tak 
to neznamená, že ich potreby sa zaan-
gažovaním v sekte naplnia. Znamená to
len, že sa môžu javiť ako viac alebo
menej presvedčení argumentmi. Ľudia
sa neangažujú v sektách primárne kvôli
ideológii. Praví idealisti zriedkakedy na-
chádzajú v sekte satisfakciu pre nezho-
dy v učení alebo v praktizovaní viery, 
rovnako pre ich vlastnú nezávislú pova-
hu. Pravdepodobne ich viac priťahuje 
presvedčenie alebo myšlienkové vzorce, 
ktoré sa nespájajú s organizovaným ná-
boženstvom.

Mýtus 8: „Prečo by som mal čokoľvek
robiť? Hovorí, že je tam šťastný!“
Toto tvrdenie často odrádza blízkych a 
príbuzných člena sekty od toho, aby ko-
nali. Brať niekomu pocit šťastia, najmä 
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človeku, ktorého mám rád, by mohlo 
vzbudiť vlastný pocit viny. I keď rodiny
často bojujú o svojho blízkeho, sú aj
takí, ktorí podľahli takémuto mylnému
presvedčeniu a radšej odovzdali alebo 
prenechali vlastné dieťa, prípadne part-
nera, sekte.

Bezradnosť a nevedomosť vedie ne-
raz k pasívnemu postoju: „Keď majú je-
ho dušu, nech majú i jeho telo.“ Avšak
tento prístup asi najväčšmi zaráža zo 
strany odborníkov, ktorí uveria tomu, že
kde je tzv. „šťastie“, tam je i cesta. Zá-
kladným predpokladom správneho po-
rozumenia veci je uistenie sa, či rovna-
ko rozumieme kľúčovým pojmom, ktoré
člen používa.

V sekte je totiž šťastie často prede-
finované na obetu alebo utrpenie. Kulto-
vú identitu vytvárajú techniky psy chic-
kej manipulácie. To nepredstavuje celého
jednotlivca. Môžeme preto tým, ktorých
dostala kultová identita, povedať, aby sa
pozreli za smejúcu sa masku. Majme na
pamäti, že členov učia, aby potlačili ne -
gatívne osobné myšlienky a emócie! Sú 
školení, aby hovorili o svojom zaangažo-
vaní iba pozitívne.

Keď člen sekty hovorí, že je „šťastný“, 
zvyčajne je to kultová identita, ktorá to 
hovorí. Kultové ja robí to, čo má naká-
zané robiť. Ak blízki majú pochybnosti, 
pretože člen sekty hovorí, že je abso-
lútne šťastný, treba ich povzbudiť, aby 
sledovali tieto vyhlásenia s nasledujúcimi 
otázkami pre člena sekty: „Čo tým mys-
líš, keď hovoríš, že si šťastný?“; „Ak by si 
bol nešťastný, bol by si schopný si to pri-
pustiť?“; „Povedal by si nám, ak by si bol 
nešťastný?“; „Čo by sa muselo stať, aby 
si sa cítil dostatočne nešťastný na to, aby 
si odstúpil od svojho zaangažovania?“

Mýtus 9: „Je dospelý, nemáme právo za-
sahovať.“
Je normálne, že ľuďom sa protiví zasa-
hovať do života svojich dospelých prí-
buzných alebo priateľov. V skutočnosti 
zákon stanovuje, že keď ľudia dosiahnu 
vek dospelosti, sú zodpovední za svoje 
činy. Avšak sektárska psychická manipu-
lácia výrazne zhoršuje schopnosť zre-
lého rozhodovania jednotlivca. Predo-
všetkým na začiatku zaangažovania sa 
v sekte členovia rodiny a priatelia vedia, 
že niečo nie je v poriadku. Avšak často 
ustúpia, keď dospelý člen sekty zdôraz-
ňuje: „Nehovor mi, čo mám robiť. Som 
dospelý!“ alebo „Nepokúšaj sa, prosím, 

riadiť môj život!“ Ľudia si neuvedomujú, 
že je to taktika neutralizácie námietok a 
indukovania pasívnej akceptácie.

Členovia siekt často hrozia, že preru-
šia kontakt, ak sa s nimi „nebude zaob-
chádzať ako s dospelými“. Skutočnosť, 
že osoba má vek dospelosti, neznamená, 
že je funkčným a zodpovedným dospe-
lým. Napríklad hypnózou možno osobu 
v dospelom veku vrátiť späť do detstva. 
Myšlienky, pocity a činy osoby sú podob-
né tým z detstva. Toto sa stane jeho 
„realitou“. Zvyčajne sa stáva, že vodcovia 
siekt žiadajú členov, aby sa stali „deťmi 
Božími“. V skutočnosti základný aspekt 
kultovej identity je mať naivitu dieťaťa.

Tým, že si dieťa urobí z osoby rodi-
ča modlu, je presne to, čo vodca sekty 
potrebuje, aby mal úplnú kontrolu. Tým, 
že využíva túžbu po detskej nevinnosti, 
podkopáva sektárska psychická manipu-
lácia normálne zdroje zrelého myslenia. 
Ak znepokojený priateľ alebo člen rodiny 
spochybňuje svoje vlastné právo zasa-
hovať, je vhodné mu pripomenúť, že 
jeho láska mu dáva právo byť znepoko-
jený. Ak je blízky pod vplyvom zhubnej 
psychickej manipulácie, príbuzní a pria-
telia majú právo a povinnosť podniknúť 
kroky na zvrátenie tohto procesu tak, 
aby osoba mohla myslieť nezávisle.

Mýtus 10: „Má právo veriť v to, v čo chce.“
V slobodnej spoločnosti majú ľudia slo-
bodu veriť v čokoľvek, čo sa im páči, av-
šak zároveň by mali byť chránení pred 
nenáležitými vplyvovými procesmi, kto-
rými predstierajú, že v niečo veria, a kto-
ré im bránia, aby svoju vieru prehodnotili.

Sektárska psychická manipulácia spô-
sobuje, že sa zdá, akoby členovia uplat-
ňovali svoju vlastnú slobodnú vôľu, no
je to iba ilúzia voľby. Keď sú ľudia v kon-
trolovanom prostredí, sú vystavení psy-
cho-sociálnym vplyvom – ako sú techni-
ky skupinovej konformity či modifikácie
správania – možno nimi manipulovať a
indoktrinovať ich, aby akceptovali úplne
odlišný systém viery. Ak osoba trvá na
tom, že si slobodne zvolila svoju vieru,
hlavne ak je v rozpore s jej predchádza-
júcou vierou, tak by mala byť ochotná
zapojiť sa do hĺbkového skúmania, aby
sa preukázalo, že uskutočnila vlastné
rozhodnutie, keď prijala svoju novú vie-
ru. Pre každého, kto sa narodil do sys-
tému náboženských, politických či iných
doktrín, vždy nastane čas pri dozrievaní
tejto osoby do dospelosti, keď by mal

pochybovať a testovať svoje domnien-
ky. Je to viac než iba jednorazový pro-
ces. Mal by to robiť každý z nás, keď do-
spievame na zodpovedných ľudí.

Mýtus 11: „Musí byť slabý alebo hľadať 
jednoduché odpovede. Potrebuje nie-
koho, kto by mu povedal, čo má robiť.“
Toto je veľmi často zastávané, avšak 
klamlivé zovšeobecnenie členov siekt. 
Ľudia sa často pokúšajú nájsť vinu u ľu-
dí, ktorí zažili tragédiu, s tým, že obvi-
ňujú obeť. Obviňovanie ľuďom dáva fa-
lošný zmysel kontroly nad ich vlastným 
životom tým, že ich dištancuje od obete.

Avšak myšlienka, že ľudia vedome 
vstupujú do zhubných siekt, je zjavne 
chybná. Väčšinu ľudí naverbujú v zrani-
teľný okamih bez pochopenia síl, ktoré
sa na nich vyvíjajú, aby ich znášali. Nie-
kedy sekta manipuluje so silnými strán-
kami nováčika. Niet pochybností, že
mnohí ľudia v sektách majú citové bre-
meno a iné zatriedené problémy – kaž-
dý ich má. No sústredenie viny za člen-
stvo v sekte na jednotlivca je chybou.

Ak priateľ alebo člen rodiny obviňu-
je člena sekty, požiadajte ho, aby zvážil 
nasledujúce: „Prečo by vyše 900 mužov, 
žien a detí poslúchlo príkaz Jima Jonesa 
vypiť džús zmiešaný s kyanidom?“; „Pre-
čo by členovia dovolili Davidovi Kore-
shovi súložiť s každou ženou v skupine
(vrátane maloletých), kým iným mužom
nebolo dovolené milovať sa vôbec, do-
konca ani s vlastnými manželkami?“;
„Prečo väčšina členov zomrela radšej
v plameňoch, než by sa vzdala úradom?“; 
„Prečo by sa 7 prívržencov Marshala Ap-
plewhita samo vykastrovalo?“; „Prečo by
členovia Nebeskej brány požili vodku a 
pilulky a nechali si natiahnuť plastové 
vrecká na hlavu, aby ich udusili?“; „Prečo 
Jehovovi svedkovia chcú, aby členovia
radšej zomreli, než prijali transfúziu krvi?“

Mýtus 12: „Je mu lepšie tam, kde je.“
Niekedy si rodina, priatelia, a dokonca 
profesionáli pre duševné zdravie budú 
myslieť, že osobe je lepšie v sekte, než 
jej bolo pred naverbovaním do nej. Mô-
že byť lákavé s tým súhlasiť, najmä keď
osoba prestala užívať drogy či alkohol,
alebo už nie je fyzicky či sexuálne zne-
užívaná (hoci niektoré sekty praktizujú i
to). Sekta môže poskytnúť dočasnú ú-
ľavu od traumatických okolností, avšak
angažovanie sa v nej nikomu jeho pro-
blémy skutočne nevyrieši.
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Človek v sekte legitímnu pomoc na-
hrádza neetickými praktikami psychickej 
manipulácie. Zhubná psychická manipu-
lácia je však sama formou psychologic-
kého zneužívania. V rukách vodcu sekty 
môžu byť techniky psychickej manipu-
lácie zničujúce pre psyché jednotlivca. 
Indukovaním disociatívneho stavu a vy-
tvorením dominantnej kultovej identity 
potláča sektárska psychická manipulácia
skutočné problémy predkultovej a au-
tentickej identity. Minulé problémy člena
sekty s členmi rodiny a priateľmi sa
použijú na prerušenie kontaktu skôr, než
na riešenie zranenia. Keď ľudia odchá-
dzajú zo sekty, všetky tieto predkulto-
vé problémy vyplávajú na povrch, spolu
s problémami spôsobenými členstvom
v zhubnej sekte.

Mýtus 13: „Keď budem k nemu chvíľu mi-
lý a všetko sľúbim, zmení sa, vráti sa.“
Niektorí klienti (rodičia, partneri, blízki)
si vzali ponaučenie z príslovia o vtáčiko-
vi, ktorého keď chceme lapiť, musíme mu
pekne zaspievať. Môže ísť o ďalšiu z fáz,
keď sa im v účinnosti neosvedčila stra-
tégia argumentácie a hostility. Dočas-
ne pristupujú na podmienky člena sek-
ty s cieľom získať ho alebo nestratiť ho 
úplne. Odhodlanie však trvá len dovte-
dy, kým je situácia s členom sekty pre 
nich kritická. Potom nasleduje návrat
k predošlým stereotypom v sprá va ní,
napríklad moralizovanie, kritizovanie, ob-
medzovanie člena sekty, fyzické útoky
a podobne. Je to akási pretvárka, ktorá
ľahko vypláva na povrch a sklamanie je
na obidvoch stranách.

Blízki prejavujú údiv nad tým, že sa
im nezúročila ich snaha a ochota, členo-
via siekt sa cítia byť sklamaní a podve-
dení, že ich blízkym nešlo o úprimnosť 
a skutočný cit. To, čo by sme v tomto
prípade mali mať na pamäti, je, že len 
skutočná láska je silnejšia, než láska pod-
mienečná, tá, pomocou ktorej sa pes-
tuje závislosť v sektách. Pri nej sa vždy 
kladie podmienka, napríklad: „Budem ťa 
milovať, ak… budeš plniť moje očakáva-
nia, budeš ma poslúchať, nikdy ma ne-
sklameš…“ Nemali by sme podceňovať 
členov siekt ani v ich úsudku, ani v ich
citoch. Sú citlivejší a vnímavejší voči 
úprimným prejavom, než sa na prvý
pohľad zdá. Len ak dáme v tomto špe-
cifickom vzťahu priestor slobode, čest-
nosti a nepodmienečnej láske, budeme 
smerovať k úspechu.

Mýtus 14: „Odíde sám, ak bude pripravený.“
Tento postoj predpokladá, že člen sek-
ty má možnosti a slobodnú voľbu odísť. 
Nemá! Ak by mal slobodnú voľbu, bol by 
zo skupiny odišiel už dávno predtým. 
Je dôležité robiť to, čo môžete, aby ste 
urýchlili proces testovania reality, pre-
tože čím dlhšie osoba zostáva v sekte, 
tým väčšie je poškodenie spôsobené
na štruktúre jeho života. Čím je zdravší 
kontakt, ktorý členovia sekty môžu mať 
s rodinou, priateľmi a nečlenmi, tým je 
lepšia ich šanca odísť skôr.

Bývalí členovia často prejavujú trá-
penie nad poškodením, spôsobeným ich 
psychike a ich cenným vzťahom. Pociťu -
jú zármutok nad stratenými príležitos-
ťami vo vzdelávaní a v kariére. Čo je ešte 
horšie, cítia sa vinní kvôli ľuďom, kto-
rých naverbovali, peniazom, ktoré vy-
zbierali, a pre neetické správanie, ktoré
spáchali ako členovia. Čím dlhšie boli za-
angažo vaní v sekte, tým hlbšia je ich
ľútosť, keď z nej odchádzajú. Sekty nám
uka zu jú, že pasívny prístup – ruky preč
a vyčkávať a pozerať –, môže mať tra-
gické následky. Málo ľudí tušilo, že UFO-
-sekta ako Nebeská brána by mohla
skončiť hromadnou samovraždou. Rob-
te všetko, čo môžete, aby ste zachránili
svojho blízkeho. Neseďte na zadku a pa-
sívne nečakajte, kým odíde sám.

Mýtus 15: „Stratili sme nádej.“
Vzdanie sa nádeje je dysfunkčný me-
chanizmus zvládania. Ak členovia rodi-
ny a priatelia už neveria, že osoba odíde 
zo skupiny, tak prinajmenšom nebudú 
mrzutí a sklamaní. Negatívne presved-
čenia sa často môžu stať „samo sa pl-
niacimi“ proroctvami. Ľudia sú skľúčení, 
keď si myslia, že sa už pokúsili o všetko 
– pokúsili sa s osobou hovoriť, a nebolo 
to dobré – možno to bol neúspešný po-
kus o záchranu. Možno sa člen sekty zo-
sobášil v rámci skupiny a má deti.

Beznádej nastáva, keď rodiny pre-
mietajú negatívnu minulosť do prítom-
nosti a budúcnosti. Členovia rodiny si 
myslia, že neexistuje nič iné, čo možno 
urobiť. Cítia sa úplne bezmocní. Toto ne-
gatívne presvedčenie sa dostavuje ako 
jedna z fáz boja o záchranu blízkeho. 
Objavuje sa, keď členovia rodiny a blízki 
vyčerpali množstvo energie a situácia 
sa nemení, alebo sa im naopak zdá, že 
sa dočasne zhoršuje. Neraz úzko súvisí
s nereálnymi očakávaniami od výsled-
ku a času, za aký ho možno dosiahnuť. 

Stáva sa, že klient lipne na svojom pre-
došlom správaní alebo predstave, ktorá 
nereflektuje aktuálny stav. Konfrontá-
cia s realitou, na ktorú nebol pripravený, 
ho môže zaskočiť a znechutiť.

Súdržnosť rodiny a pomocníkov je
prvoradá. Je potrebné, aby všetci jed-
notne sledovali spoločný cieľ. Rodina a 
priatelia musia nájsť spôsob, ako prijať 
novú vieru, že ich blízky zo sekty odí-
de. Nádej zotrvá a bude motiváciou pri
mnohých vzostupoch a pádoch proce-
su záchrany. Pokým člen sekty žije, je
dôvod dúfať.

Mýtus 16: „To on má problém so závis-
losťou od sekty.“
Je známe, že najčastejšími klientmi v ob-
lasti siekt sú rodičia a blízki obetí. Mož-
no sa to nezdá, no klienti si málokedy 
uvedomujú, že sú klientmi. V skutočnos-
ti prišli za psychológom nie preto, lebo 
chcú riešiť problém za svojho blízkeho 
(čo ani nie je možné), ale preto, lebo 
sami prežívajú trápenie, s ktorým si ne-
vedia poradiť. Je pre nich novým pozna-
ním zistenie, že potrebujú najskôr uro-
biť niečo pre seba, lebo v prvom rade
ide o nich samých, keď sa príchodom
stávajú klientmi.

Veľmi pravdepodobné je, že ich blíz-
ky sa problémom sektárstva nezaobe-
rá, netrápi ho, pretože si ani nepripúš-
ťa, že je sektár. Klienti to dobre vedia
z vlastnej skúsenosti. Zahrnú členov kni-
hami a nahrávkami o sektách, psychic-
kej manipulácii a dúfajú, že prostred-
níctvom nich identifikujú svoj problém.
V niektorých prípadoch členovia mate-
riály rezolútne odmietnu, v iných si ich
so záujmom preštudujú, avšak žiadnu
vlastnú podobnosť s témou nenachá-
dzajú. Keby sa predsa len stalo, že by 
vyhľadali pomoc, nie je ťažké špekulo-
vať o tom, ako by naformulovali dôvod 
návštevy: „Moja rodina má problém s ne-
jakým sektárstvom.“

Klientom je teda v prvom rade ten, 
kto o pomoc žiada. Až neskôr sa pokúša-
me kontaktovať s členom sekty, aby sme 
s ním spolupracovali na probléme, ktorý 
sa stal problémom celej rodiny.      

Foto: B. RAKOVSKÝ

Literatúra a internet:
http://www.freeminds.org/psych/ins_outs.htm
Hassan, S.: Releasing the Bonds. Freedom of 

Mind Press, Somerville 2000
Howarth, I.: Exploding the Myths. UK‘s Cult 

Information Centre, 1994
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V problematike nových náboženských 
hnutí a siekt pretrváva dlhodobá spolu-
práca medzi evanjelickými a rímskoka-
tolíckymi odborníkmi. Jej výsledkom sú 
spoločné lexikóny kultov a smerov no-
vodobej religiozity, ako aj odborné kon-
ferencie, ktoré sa sústreďujú na niekto-
ré z aktuálnych tém. Jednou z týchto 
novodobých výziev je aj problematika 
prisťahovalcov – imigrantov do Európy. 
Keďže ich počet v jednotlivých štátoch 
Európskej únie narastá, je potrebné ve-
novať problematike patričnú pozornosť 
a náležitý priestor.

Prvým prednášajúcim bol prof. Mar-
tin Baumann zo Seminára religionisti-
ky na Univerzite v Luzerne (Švajčiarsko),
ktorý patrí medzi špičkových odborníkov 
na budhizmus a hinduizmus v Európe. 
Ovláda i tamilčinu. Vo svojej prednáške
na tému Migrácia, budovanie spoločnos-
ti, náboženský pluralizmus sa zameral
práve na imigrantské komunity pochá-
dzajúce z týchto v Európe čoraz počet-
nejších náboženstiev.

Prof. Baumann v úvode podotkol, že 
na základe výskumov religiozity imigro-
vaných národnostných skupín sa dajú 
zistiť viaceré veľmi dôležité fakty a od-
búrať niektoré mýty a falošné predpo-
klady. Azda najčastejšie prevládajúcou 
domnienkou je, že tí, ktorí sa zo svojej 

domoviny rozhodnú emigrovať, sa zá-
roveň chcú prispôsobiť novej domovine,
a to vrátane svojich zvykov, kultúry, ba 
i náboženstva. To však neplatí. Ak ide i 
o ekonomicky motivovanú imigráciu do
západnej Európy, tak imigranti, ktorí sú
vo svojej pôvodnej domovine nábožen-
sky vlažní alebo ľahostajní, stávajú sa
ako cudzinci v novej vlasti nábožensky
mimoriadne aktívni. Je to spôsobené
kultúrnym šokom, ktorý prežívajú, a tak-
tiež stratou identity. Práve zintenzív-
nenie náboženského života je pre nich 
často jedinou vnútornou záchranou.

To je i dôvod, prečo v západnej Eu-
rópe rastie budovanie náboženských or-
ganizácií imigrantov. Spravidla akonáhle 
sa v niektorej lokalite vytvorí dostatoč-
ný počet ekonomicky zabezpečených 
imigrantov, zakladajú si vlastnú subko-
munitu a usilujú sa vybudovať svoje
náboženské centrum. Avšak náboženské
strediská imigrantov sa významne od-
lišujú od podobných centier v ich pô-
vodnej domovine, kde zvyčajne slúžia
len na výkon kultu.

V Európe sa imigrantské náboženské 
centrá stávajú nielen kultickými, ale i
kultúrnymi a spoločenskými multifunkč-
nými objektmi – okrem kultickej miest-
nosti sú v objekte aj spoločenské, vzde-
lávacie, ubytovacie, vydavateľské a iné 

priestory. Typické je to najmä pre pa-
gody a mešity. Okolo centier vznikajú
v rámci možností i rôzne veľké spoloč-
né sídliská príslušníkov danej skupiny.
Tak sa postupne budujú uzatvorené 
obytné štvrte, kde spravidla žije jedna 
etnická či náboženská komunita.

Otázka náboženskej plurality v spo-
ločnosti je veľmi vážna a zložitá. Niekto-
rí optimisticky naladení sociológovia a 
religionisti tvrdia, že každé náboženstvo 
je vo svojej podstate pluralistické, lebo
v dejinách vlastne nikdy neexistovali mo-
noreligiózne spoločnosti. Profesor Bau-
mann patrí tiež k takýmto optimistom. 
V diskusii, ktorá nasledovala po jeho
prednáške, však diskutujúci vzniesli ve-
ľa argumentov z dejín i zo súčasnosti,
kde uvádzali príklady nábožensky moti-
vovaného násilia vo všetkých svetových
náboženstvách.

Jeden z účastníkov tento argument 
podoprel aj konkrétnym štatistickým
údajom – podľa prieskumov medzi is-
lamskými imigrantmi približne 5 až 7 %
z nich je ochotných kedykoľvek začať
páchať násilie na Európanoch. Preto sú
paralelné spoločnosti a uzatvorené so-
ciálno-náboženské komunity dodnes
problémom. Náboženská pluralita sa to-
tiž v praxi nedá úspešne realizovať
v prostredí národných štátov Európy,

V dňoch 25. – 27. apríla 2005 sa v malebnom zámku Beuggen v pohraničnom mestečku Rhein-
felden (na pomedzí Nemecka a Švajčiarska, neďaleko Bazileja) zišlo vyše 60 evanjelických a

katolíckych odborníkov na svetonázorové otázky z nemecky hovoriacich krajín, aby spoločne posú-
dili náboženské dôsledky migrácie v Európe. Konferenciu pod názvom Migračné skupiny a nábožen-
stvo usporiadalo Evanjelické centrum pre svetonázorové otázky v Berlíne a Katolícke sociálno-etické
pracovisko v Hamme.

Migračné
náboženstvá
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kde hlavným nositeľom identity je ná-
rodnosť. V tomto majú výhodu USA,
kde sa identita spája najmä so silným
povedomím štátnej príslušnosti. A ta-
káto spoločná platforma umožňuje ná-
sledne aj náboženskú pluralitu. Avšak
v Európe takéto povedomie nejestvuje.

Súčasťou konferencie bola aj refle-
xia náboženskej situácie v každej zo zú-
častnených krajín, ako i výmena skúse-
ností z oblasti poradenstva a priblíženie
spôsobu organizácie osvetovej práce.
Účastníci konštatovali, že náboženský ži-
vot sa v západnej Európe vo všeobec-
nosti veľmi dynamicky rozvíja a rozkvitá 
vo všetkých formách a typoch.

Pre duchovnú scénu vo Švajčiarsku 
je typický vznik menších náboženských 
skupín, ktoré sa zväčša stretávajú v pre-
najatých priestoroch. Často sú chariz-
maticky orientované. Väčšina z nich má 
však nekresťanský pôvod. Ako príklad 
uviedol reverend Joachim Müller, vedú-
ci Katolíckeho strediska pre nové nábo-
ženské hnutia pri Švajčiarskej biskupskej 
konferencii, náboženský prospekt urče-
ný pre turistov z kantónu Luzern, kde 
je pre návštevníkov mesta uvedená po-
nuka na náboženské uplatnenie: okrem 
50 skupín pochádzajúcich z tradičných 
kresťanských cirkví tu pôsobí 32 ne-
kresťanských. Celkovo tu teda v tom-

to relatívne malom kantóne pôsobí až 
82 samostatných náboženských skupín, 
pričom každá z nich má svoje väčšie či 
menšie náboženské centrá.

Počas diskusie odznelo i konštato-
vanie, že vplyvom médií došlo k zmene 
vnímania náboženstva ako čisto súkrom-

nej záležitosti. V médiách sa nábožen-
stvo jednotlivcov, ako aj náboženské
smery čoraz viac stávajú verejnou zále-
žitosťou so svojimi verejnými nárokmi.

Značnú pozornosť účastníci, pocho-
piteľne, venovali azda najvypuklejšiemu
náboženskému fenoménu súčasnej Eu-
rópy – islamu. Ako spomenul rakúsky zá-
stupca, u našich južných susedov nastal 
stavebný boom mešít – je ich tu až 65. 
Zvláštnosťou islamu v Nemecku je zase 
to, že väčšina imámov pochádza zo za-
hraničia a v mešitách kážu vo svojom 
rodnom jazyku. Sú obvykle odporcami 
integrácie imigrantov. Ich vplyvom sa 
najmä ďalšie generácie opätovne silne 
orientujú na toto dnes najdynamickejšie 
sa rozvíjajúce náboženstvo. Dominuje tu 
turecký a nie arabský islam. Odlišná je si-
tuácia v jednotlivých častiach Nemecka 
– islam v bývalej NDR je významne slab-
ší, keďže je tu menej imigrantov. V okolí
mešít vznikajú uzatvorené komunity Tur-
kov. Vo Švajčiarsku pochádzajú naproti 
tomu islamské skupiny najmä z Balkánu, 
ich deti sú ťažko prispôsobivé a zväčša
odolávajú aj výchovným požiadavkám.

 Islamu v Nemecku sa vo svojom
referáte špecificky venoval Dr. Thomas
Lemmen, odborný referent pre islam
na Ministerstve vnútra Nemecka. V ú-
vode zdôraznil, že počet moslimov sa
nedá zistiť, len odhadnúť, lebo štát ne-
smie evidovať náboženské vierovyzna-
nie svojich obyvateľov. Preto sa len
odhaduje, že ich počet je 3,2 milióna,
z čoho až tri štvrtiny sú suniti a iba 5 % 
šiiti, zvyšok tvoria iné islamské orientácie. 
Sú organizovaní v rôznych kultúrnych or-
ganizáciách, ktorých je približne 2 500, a 
majú dvojaké – právne a náboženské – 
vedenie. Značná časť moslimov však nie 
je nikde organizovaná. Nemecká vláda 
podporuje (i finančne) projekt stretáva-
nia imámov s kresťanskými duchovnými.

Ďalšou nosnou témou seminára boli 
slobodomurári. Na svete je ich v súčas-
nosti asi 6 miliónov v 45 000 lóžach. Hnu-
tie bolo založené roku 1717 v Londýne, 
odkiaľ sa následne rozšírilo do celého 
sveta. Po koncile slobodomurárov, pa-
ralelnom s 1. vatikánskym koncilom, bo-
li jej členovia z Rímskokatolíckej cirkvi
exkomunikovaní; dnes sa členstvo len
neodporúča. Zvláštnosťou je vznik žen-
ských lóží, ktorých počet značne rastie. 
Je to celkom nový jav. Zvyčajne je ich 
vekový priemer nižší ako v mužských 
lóžach. Ďalšou novinkou v tomto hnutí 

je možnosť zmiešaných lóží, kde člen-
mi môžu byť súčasne muži i ženy, hoci 
takýchto lóží nie je veľa. Hlavné témy 
vnútornej diskusie u dnešných slobo-
domurárov sú otázky: do akej miery sa 
otvoriť verejnosti, udržiavať vnútornú 
hierarchiu k rovnosti, byť náboženský
či nenáboženský a dôležitou sa stáva aj 
otázka elitárstva bielych slobodomurá-
rov voči ich černošským spolubratom. 
V rámci otvárania sa svetu v Nemecku 
otvorili prvé slobodomurárske múzeum.

Záver konferencie bol venovaný o-
tázke možností súžitia nábožensky plu-
ralitných kultúr. Všeobecne sa konšta-
tovalo, že v tomto sa musí európska
kultúra učiť novým prístupom.

Modely tohto spolužitia prezentoval
prof. Theo Sundermeier z univerzity
v Heidelbergu. Zdôraznil, že od odborní-
kov médiá a verejnosť očakávajú vyhlá-
senie, že problémy buď vôbec neexistu-
jú, alebo sú ľahko riešiteľné. Podľa jeho
názoru je nezodpovedné voči verejnos-
ti, ale i voči svedomiu predkladať ľahké
mýty o rýchlej možnosti vytvorenia
bezkonfliktných pluralitných spoločnos-
tí, lebo je tento problém vážny a nesmie 
sa zľahčovať tvrdením, že nejestvuje.

Za zvlášť nebezpečný trend Sun-
dermeier označil vytváranie paralelných
spoločností so svojím špecifickým práv-
nym vedomím. Ako príklad nesprávnej
reakcie uviedol situáciu, keď sa do spo-
ločného domu prisťahuje moslimská ro-
dina a začne robiť neporiadok – odpad-
ky neodhadzuje do koša a pod.

Nemci reagujú tak, že sa odsťahu-
jú. Tým z moslimov vznikajú uzavreté
komunity. Napríklad v okolí prvej meši-
ty vybudovanej v Nemecku, v Manhei-
me, už skoro vôbec žiadni Nemci ne-
žijú. Ako riešenie prípadných konfliktov
Sundermeier predložil päťstupňový mo-
del súžitia misijných náboženstiev, kto-
rý je určený pre obyvateľov pre bežné
stretanie sa s príslušníkmi iných, tzv. mi-
sijných náboženstiev. Podložil ho i štatis-
tikami o konverzii na islam v Nemecku.

Konferencia významne prispela k po-
chopeniu nového európskeho fenomé-
nu nábožensky pluralitnej spoločnosti
s jej kladmi, ale i nezanedbateľnými ri-
zikami a úskaliami. Preto je i pre nás ta-
ké dôležité zaoberať sa týmito výzvami,
rozumieť im a z hľadiska možností hľa-
dať tiež adekvátne riešenia.      

Foto: B. RAKOVSKÝ; archív
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Odovzdávanie Bludných balvanov, ceny za mätenie českej verej-
nosti, je špičkou ľadovca činnosti občianskeho združenia Čes-

ký klub skeptikov Sisyfos, ktorý sa venuje spochybňovaniu pave-
dy, šarlatánstva a obrane vedy a zdravého rozumu. Už po tretíkrát 
prinášame z tohto miestami teatrálneho, ale zato v mnohom veľ-
mi výpovedného podujatia krátku reportáž.

Bludné balvany 2005
VĚRA NOSKOVÁ

Tento rok si prišiel po okruhliak jedi-
ný laureát, Eduard Boháč, výrobca „od-
tieňovačov“ tzv. geopatogénnych zón.
Vyvinul ich v podobe alobalových fólií 
striedaných igelitom. Aby to celé vyze-
ralo dôveryhodne, odtieňovače vybavil 
prístrojčekom s príkonom 2 W, z ktoré-
ho sú vyvedené dva slabé vodiče. Malič -
ké žiarovky blikajú, vec teda vyzerá ve-
decky, a teda na nej musí niečo byť! 
Prečo by inak stála tritisíc korún? Pán 
Boháč prevzal od Jiřího Grygara – splno-
mocnenca Sisyfa – zlatý okruhliak.

Striebornému balvanu sa poteší gra-
foman Pavel Kozák, ktorý si ho údajne 
prevezme na najbližšej prednáške orga-
nizovanej klubom Sisyfos. Pán Kozák za-
znamenáva krásy českej krajiny nadšeným
okom ezoterika. Všimol si predovšet-
kým, že „okrem mlieka, medových plás-
tov a medoviny mala krajina českého
vnútrozemia miesta so silnou a prospeš-
nou energiou, ktorá presvetľovala domy
Predkeltov, Keltov, Germánov či Slova-
nov...“ Nezaujímajú ho energie dnešnej
fyziky, ale „alternatívne“ energie, ktoré
poznali a cítili príslušníci starobylých ná-
rodov, avšak súčasný človek žijúci v du-
chovnom úpadku ich už nevníma. Lau-

reát napísal asi tucet kníh, najznámej-
šie vyšli v edícii Tajomné miesta. Taktiež
publikoval desiatky článkov v tlači i roz-
manité materiály na webe.

 Bronzový Bludný balvan si mal od-
niesť Marek Janáč, autor projektu Pre-
zidentské rukopisy. Na rozhlasových vl-
nách Rádiožurnálu sa s grafologičkou 
Dagmar Steinhäuselovou pokúšal pred-
vádzať grafológiu v praxi. Keď vezme-
me do úvahy, že v českom prostredí len 
ťažko nájdeme osobnosti, o ktorých ži-
vote a povahových vlastnostiach majú 
odborníci i verejnosť toľko podrobnos-
tí ako práve o prezidentoch republiky,
pýtame sa, načo vôbec pre výpočet po-
vahových vlastností grafologička ich ru-
kopisy potrebovala – tvrdili vo svojej lau-
dácii skeptici.

Zlatý balvan v kategórii skupín patrí 
firme AMIKUS, s. r. o., a to „za zavedenie
a šírenie kineziologickej metódy On Bra-
in do diagnostiky a terapie stresov, vý-
chovných problémov, chorôb a všemož-
ných iných ťažkostí českej populácie.“

Jednou z najobskúrnejších alterna-
tívnych metód je kineziológia. Diagnosti-
ku zaistí „svalový test“. Prostredníctvom 
neho liečiteľ komunikuje s mozgom pa-

R E P O R T

Scientológia chce v Nemecku zrušiť 
demokraciu
NEMECKO – Keď americký herec Tom
Cruise nakrúca film, je Scientologická or-
ga nizácia vždy pri tom. Cruise je prívr-
žencom náuky L. Rona Hubbarda (1911 –
1986), zakladateľa scientológie. Podľa nej 
sa dokáže človek analýzami osobnosti a 
nákladnými školeniami rozvinúť na osob-
nosť dokonalého duchovného zdravia a
na iným nadradenú dokonalú bytosť.

Cruise pre časopis Spiegel Online po-
tvrdil, že pri produkcii sfilmovania romá  -
nu H. G. Wellsa Vojna svetov, ktorý sa
dostane do nemeckých kín 29. júna, bol 
na mieste nakrúcania postavený aj stan 
scientológie. Tým vraj chceli pomôcť fil-
movému štábu napríklad pri problémoch 
s drogami. Na otázku, či vidí ako svoju
úlohu získavať prívržencov scientológie 
Cruise odvetil: „Som pomocníkom.“ Vraj
už pomohol stovkám ľudí scientologic-
kými metódami oslobodiť sa zo závislosti 
od drog. Manželstvo herca s katolíckou 
herečkou Nicole Kidmanovou stroskotalo 
okrem iného aj pre spor o náboženskú
výchovu detí. Členom Scientologickej cir-
kvi je aj hollywoodsky herec John Tra vol-
ta. Cruise ostro kritizoval, že Scientoló-
giu v Nemecku sleduje Úrad pre ochranu
ústavy a vyhlásil: „To je netolerantný po-
stoj vyvolaný nenávisťou menšiny!“

Správa Úradu ministerstva pre o-
ch ranu ústavy z roku 2004 uvádza, že
Scientologická organizácia spôsobom 
nepria teľským ústave pôsobí na formo-
vanie politickej vôle svojich členov. V ná-
kladných kurzoch, ktoré ponúka štýlom 
firmy orientovanej na zisk, propaguje
zrušenie demokracie v prospech scien-
tologického štátneho systému! V ňom
sú existencia jednotlivca a jeho základné
práva závislé od svojvôle Scientologic -
kej organizácie.

V minulých rokoch Sciento logická cir-
kev viackrát neúspešne podala žalobu 
proti sledovaniu Úradom pre ochranu 
ústavy. Táto skupina sa sama označu -
je ako náboženské spoločenstvo. Počet
jej členov v Nemecku sa odhaduje asi na
6 000. Scientologická cirkev však uvá-
dza počet až 30 000. V krajine má podľa 
vlastných údajov 10 „kostolov“ a 10 „misií“.

KATH-NET/–zg–TK KBS, 6. 5. 2005
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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  (2)

Spájanie a upevňovanie všeobecnej,
katolíckej cirkvi sa dialo nielen v zápase
s gnosticizmom a Markionom, ale i s ďal-
šou krízou, ktorá v cirkvi vznikla – s mon-
tanizmom. Montanizmus bol duchov-
ný smer, ktorý chcel radikálne obnoviť 
pôvodný entuziastický a rigorózny cha-
rakter prvotného kresťanstva. Oficiálnej 
cirkvi vytýkal zosvetáčtenie, oslabenie 
novozákonného očakávania blízkeho kon-
ca sveta a opätovného príchodu Ježiša 
Krista. Zdôrazňoval najmä parúziu – dru-
hý Pánov príchod – podporovaním osob-
ných prorockých videní a zjavení. Tým sa 
vo zvýšenej miere vracal k mravnému
rigorizmu prvých kresťanov.

Ak by sa montanizmu podarilo presa-
diť v celej cirkvi, zrejme by sa premenila 
na sektu úplne odlúčenú od sveta. Avšak 
myšlienky katolicity cirkvi získali prevahu 
skôr, ako sa montanizmus stal akútnym 
nebezpečenstvom. Uvedený fakt uľahčil 
pre konanie tohto heretického smeru.

S prvými náznakmi montanizmu sa 
stretávame v malej Ázii. Okolo roku 170
v Ardabau vo Frýgii vystúpil bývalý kňaz 
bohyne Kybele Montanus so správou, že 
na ňom spočinul Duch Utešiteľ (Jn 14,
14 – 16), aby dokončil Božie zjavenie.
Hlásal, že po prvých dvoch zjaveniach – 
Otca v Starej zmluve a Syna v Novej zmlu-
ve – je tu tretie zjavenie, Ducha Svätého, 
ktorého nositeľom je práve Montanus. 
Jeho „nové proroctvo“ tak malo zdokona-
liť dovtedajšie Božie zjavenie v Starej i 
Novej zmluve. Horlivo ho v tom podporo-
vali dve ženy – Priscilla a Maximilla.

Hlavným obsahom Montanových pro-
roctiev bola zvesť o bezprostrednom 
konci sveta a výzvy o nutnosti prípravy 
na túto udalosť. Na svojich zhromažde-
niach to to apokalyptické očakávanie 
montanisti vybičovali až do stavov kraj-
ného vytrženia. Mali všetko zanechať a 
odobrať sa do Pepuzy v hornatom kraji 

Frýgie, kde mal zostúpiť nový Jeruzalem. 
Zároveň sa mali podriadiť požiadavke čo 
najprísnejšej askézy vrátane pôstu, zru-
šenia manželstva, rodiny a túžby po mu-
čeníctve.

Sekta montanistov sa medzi kres-
ťanmi veľmi rozšírila, jej stúpenci sa na-
chádzali v Ríme, Galii, ale i v severnej Af-
rike. K miernemu montanizmu sa hlásili
aj známi lyonskí vyznávači, ktorí roku 177 
podstúpili martýrium. Určitý čas bol pod 
jeho vplyvom aj významný latinský apo-
logéta Tertulián, ktorý sa k nemu pripojil 
okolo roku 207.

Kladne možno hodnotiť skutočnosť, 
že montanizmus bol protestom proti u-
strnutiu duchovného života cirkvi, avšak
sám sa zmenil na sektu a keď sa jeho
proroctvá nenaplnili, čoskoro začal strá-
cať vierohodnosť. Kresťanské zbory jeho 
prívržencov zo svojho stredu vylučovali.

Cirkev sa bránila proti pôsobeniu mon-
tanizmu aj literárnou činnosťou. Mnohí 
teológovia a biskupi vyvracali nespráv-
ne učenie montanistov. Snažili sa o to 
pokojnou cestou, posielaním zmierlivých 
listov, aby sa vzdali svojich nesprávnych 
názorov a postojov. Niekde sa to podarilo, 
inde ich museli až vyobcovať z cirkvi.

Montanisti sa usilovali vo vnútri kres-
ťanských zborov vytvárať rigorózne
skupiny, ktorých cieľom bolo presvedčiť 
cirkev o nutnosti návratu k radikálnemu 
prvokresťanskému eschatologizmu. Jed-
nostranným dôrazom na eschatologic-
ký entuziazmus však montanizmus upa-
dol do extrému. Neubránil sa rozličným 
prejavom blúznenia a prehnanej askézy.
Montanisti vyznávali aj chiliazmus – vie-
ru v tisícročnú vládu Ježiša Krista s jeho 
vyvolenými pred koncom sveta. Zo spi-
sov montanistických heretikov sa za-
chovali len zlomky u Irenea, Hippolyta, 
Eusebia, a hlavne Tertuliána.      

PETER GAŽÍK
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cienta a odstraňuje bloky. Prvý povel:
„Ruku predpažiť!“, ďalší: „A držať!“. Kine-
ziológ – facilitátor pristúpi k paciento-
vi a „jemne“ mu tlačí pažu dolu. Jednou
rukou skúša silu deltového svalu, dru-
hú mu položí na žalúdok a pacient všet-
kou silou s vypúlenými očami vzdoruje. 
Vydržal? Výborne, žalúdok je v poriadku.

Strieborný Bludný balvan dostala fir-
ma Saffron, ktorá je držiteľom českej 
licencie na výrobu pí-vody. Do svojho 
obchodu už dokázala zapojiť 57 predaj-
cov pí-výrobkov v pí-centrách po celej 
republike, a dokonca prinútila pí-vovar 
Litovel, aby varil pí-pivo. (Čapuje sa už
v 23 pohostinstvách.) Vodu z vodovodu 
pod tlakom necháme prebehnúť prístro-
jom Lifeenergy, v ktorom je ukrytých 
šesť špeciálnych filtrov, a hľa – vytečie
pí-voda. Pôsobením π-mezónov má pí-
-voda inú štruktúru ako obyčajná voda 
– tvrdí hlavný pí-vodník z firmy Saffron 
Ing. Miroslav Hansman.

Zatiaľ čo v obyčajnej vode sa údaj-
ne molekuly usporadúvajú do klastrov
(cluster – zhluk) zhruba po šiestich mo-
lekulách, v pí-vode sa molekuly zosku-
pujú do klastrov utvorených z troch
molekúl a najmenej 60 dní sa táto nová 
štruktúra vody nezmení. Vedci však zlo-
myseľne tvrdia, že v klastroch je 10-krát 
viac molekúl vody, než tvrdia pí-vodníci. 
Klastry majú trvanie iba niekoľko pikose-
kúnd. Potom sa rozpadnú a zo všetkých 
molekúl vody vznikajú nové klastry. Po-
kiaľ by mali len tri molekuly vody, znížil
by sa bod varu pod 0 stupňov Celzia.

Bronzový Bludný balvan získal prog-
ram Českej televízie Sama doma. Redak-
cia relácie pravidelne pozýva astrologič-
ku Oľgu Krumlovskú na výklad o horos-
kopoch. Zvlášť v adventnom čase minu-
lého roka sa snažila a presvedčovala bez-
branné dámy, ktoré sú doma samy, že 
Dr. Petr Hofman lieči úspešne pomocou 
piluliek na prečistenie, a ako sa dá pomo-
cou čínskej medicíny určiť pohlavie plodu
podľa hodiny a dátumu narodenia ženy. 
Istá pani Renáta potom podávala vedec-
ký výklad o vykladaní z tarotových kariet.

Bludné balvany mali, ako každoroč ne, 
antický kolorit. Akciu ale zavŕšila burles-
ka V. Noskovej – divadelná jednoaktovka
zo súčasnosti, z novinárskeho prostredia
Musí to byť ekšn. S humorom odhaľovala
chytľavosť upadajúcej žurnalistiky k ezo-
terickým témam a mágom.      

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: J. NOSEK
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Pripravujú preklad Judášovho
evanjelia
ŠVAJČIARSKO – Švajčiarska organizácia 
Maecenas sa rozhodla preložiť kontro-
verzné evanjelium; autorstvo by sa mohlo 
pripísať apoštolovi Judášovi – zradcovi 
Ježiša Krista, ktorého nepriatelia násled -
ne našli a rímski vojaci ukrižovali.

Text pomenovaný podľa apoštola je 
rozpísaný na 62 stranách papyrusu a na-
šiel sa v Egypte pred 50 rokmi. Jeho ná-
lezcovia sa k nemu priznali len nedávno. 
Judášovo evanjelium je napísané v jed-
nom zo starovekých egyptských dialek-
tov a do roka má byť preložené do anglič-
tiny, francúzštiny a nemčiny. „Práve sme 
získali výsledky, ktoré dokazujú, že text je 
starší, ako sme predpokladali a datuje sa 
do obdobia na prelome tretieho a štvr-
tého storočia,“ povedal Mario Roberty, 
riaditeľ organizácie Maecenas. Podľa Ro-
bertyho však zatiaľ nemožno dokázať, že 
autorom textu bol sám Judáš.

PRAVDA, 31. 3. 2005

Prísnejší zákon proti sektám
BELGICKO – Belgickí poslanci začali za-
čiatkom apríla 2005 pripravovať novelu 
zákona, ktorý má prísnejšie sledovať čin-
nosť siekt. V zmysle tohto zákona sa má 
trestať „podvodné zneužívanie pozície
slabosti“. Poslanci tiež plánujú porady
s francúzskymi politikmi, aby od nich
získali skúsenosti s francúzskym záko-
nom o sektách. Príslušný zákon, ktorý
platí vo Francúzsku od roku 2001, obsa -
huje porovnateľné úpravy. Tieto úpravy 
uľahčujú právny postup proti organizá-
ciám, ktoré boli odsúdené pre vážne 
porušo vanie zákonov až po ich rozpus -
tenie. Katolícka cirkev vo Francúzsku
však zá kon kritizovala okrem iného aj
pre nepresné formulácie.

KIPA/–zg–TK KBS, 2. 5. 2005

Vražda kresťanského misionára
INDIA – V Indii beštiálne umučili kresťan-
ského misionára. Pastora K. Daniela z Hy-
derabadu podľa zistenia polície mučili
a potom ho strčili do kyselinového kúpe-
ľa. Ráno 19. mája pastor naložený kres-
ťanskými materiálmi, ktoré chcel rozde-
ľovať ľuďom, opustil svoj dom, ale už sa 
nevrá til. Na ďalší deň deti, ktoré sa hrali
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Obraciam sa na vás s prosbou o po–
moc pri hľadaní informácií k téme
o pentekostálnom hnutí, keďže sa mi 
v dostupných prameňoch nepodarilo 
nič nájsť. Konkrétne by ma v tejto ve-
ci zaujímala situácia na Slovensku.

ERIKA, Trnava

Na vašu otázku možno ťažko v krátkosti 
odpovedať, pretože ide o veľmi rozsiah-
lu tému, kde môžeme nájsť veľmi pestré 
a rôznorodé vplyvy, v ktorých sa niekedy 
ťažko orientuje.

Pentekostálne hnutie (gr. pentekonta 
– päťdesiat; pentekostes – židovské Turí-
ce) je široký prúd entuziastického kres-
ťanstva, ktorý sa objavil začiatkom dvad-
siateho storočia v USA. Kladie dôraz na 
používanie mimoriadnych duchovných 
darov (chariziem) v živote kresťana a pre-
javuje sa ako vpád nového spôsobu ži-
vota (prebudenie). Pentekostálne hnutie 
(najmä jeho protestantská časť) chápe 
posvätenie ako jednorazovú udalosť, po 
ktorej má nasledovať kvalitatívne odliš-
ný kresťanský život. Pre túto udalosť jeho 
stúpenci používajú pojem „krst v Duchu 
Svätom“ a chápu ju ako nevyhnutnú skú-
senosť kresťanovho života. Znovuzrode-
ný kresťan sa podľa pentekostálneho 
chápania prejavuje misijnou aktivitou a 
charizmami, ako hovorenie v jazykoch 
(glosolália), dar proroctva, uzdravovanie, 
robenie zázrakov a pod.

Pentekostálne hnutie sa postupne vy-
víjalo v troch vlnách ako turíčne hnutie, 
charizmatické hnutie (v rámci katolíckej 
cirkvi sa označuje pojmom Hnutie obno-
vy v Duchu Svätom) a napokon neotu-
ríčne hnutie alebo Hnutie viery (teológia 
prosperity) a dodnes sa veľmi intenzív-
ne rozširuje po celom svete. V rámci 
tohto širokospektrálneho charizmatic-
kého prúdu u nás pôsobí napríklad Apoš-
tolská cirkev, Novoapoštolská cirkev, 
okrem nich však existujú aj rozličné ďal-
šie kresťanské skupiny, ktoré sú regis-

trované ako občianske združenia (napr. 
Kresťanské spoločenstvá, spoločenstvo 
Milosť, Slovo života, Otvorené dvere a 
mnohé ďalšie).

U niektorých radikálnejších odnoží sa 
ako rizikové javí ich správanie a veľmi e-
mocionálne pôsobenie na svojich čle-
nov. Sú to totiž zväčša menšie uzavreté 
spoločenstvá, kde hrozí riziko skĺznutia
do pocitu výlučnosti a neomylnosti, čle-
novia nemajú spätnú väzbu od iných,
postrá dajú patričnú sebareflexiu. Ich
pastori sú väčšinou laickí kazatelia, ktorí 
nemajú primerané odborné teologické 
vzdelanie, čo môže viesť k nepresnému 
výkladu Biblie a nekritickému až mecha-
nickému preberaniu myšlienok niekoho 
iného. Majú síce väčšinou veľmi silnú vie-
ru, avšak tá ich môže strhnúť do nekon-
trolovaného citového prežívania, ktoré 
prenášajú aj na ostatných členov spolo-
čenstva. Ľahko sa tak môže stať, že ich 
pôsobenie sa premení na psychickú ma-
nipuláciu citov: vzbudzujú pocity viny a 
strachu, odmietajú akúkoľvek kritiku, ma-
jú pocit výlučnosti, čím sa dostávajú do 
sféry zhubných sektárskych praktík. Niek-
toré spoločenstvá síce postupne opúš-
ťajú tieto kritizované praktiky, ale mnohé 
z nich zostávajú problematické, kontro-
verzné a neprijímajú kritiku ani snahu
o spätnú väzbu a pomoc. Treba však zá-
roveň dodať, že je nutné rozlišovať me-
dzi takýmito radi kálnymi prúdmi a medzi 
smermi, ktoré legálne a viac-menej bla-
hodarne pôso bia ako duchovná obroda 
vo svojich materských cirkvách.

O charizmatickom, resp. turíčnom 
hnutí sa podrobnejšie dočítate aj v prí-
spevkoch, ktoré sme uverejnili v Rozme-
re 3 a 4/2000 (nájdete ich aj na našej 
webovej stránke http://www.rozmer.sk).

Chcela by som vedieť viac o kresťan-
skom spoločenstve Modrý kríž. Odke-
dy moja kamarátka navštevuje toto 
spoločenstvo, veľmi sa zmenila. Zača-

ŠVAJČIARSKO – Švajčiarska organizácia 
Maecenas sa rozhodla preložiť kontro-
verzné evanjelium; autorstvo by sa mohlo 
pripísať apoštolovi Judášovi – zradcovi 
Ježiša Krista, ktorého nepriatelia násled -

Obraciam sa na vás s prosbou o po– trované ako občianske združenia (napr. 

Otázky, ktoré vás zaujali
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la sa strániť každej inej spoločnosti, 
stratila už veľa priateľov… Nesmie piť 
alkohol, počúvať hudbu ani pozerať
televíziu. Témou rozhovorov s ňou je 
výlučne život s Ježišom v ich spoločen-
stve. Svojich blízkych oduševnene pre-
sviedča o svojej viere, ostatné veci ži-
vota sa pre ňu stali nepodstatné.

TATIANA, Prešov

Modrý kríž je autentické slovenské hnu-
tie, ktoré vzniklo roku 1991 odchodom 
niekoľkých jednotlivcov z menšinových 
protestantských cirkví. Často sa zamie -
ňa s rovnomenným vnútromisijný hnu-
tím Evanjelickej cirkvi a. v., ktoré začiat-
kom 20. storočia založil Švajčiar Fritz 
Berger vychádzajúc z pietisticko–meto-
distickej tradície. V Európe i v bývalom 
Československu sa hnutie rozšírilo vo
forme spolkov. Jeho poslaním bol boj
proti alkoholizmu, hazardným hrám a ne-
zriadenému životu. Komunistickým reži-
mom bo lo zakázané, v súčasnosti už na 
Slovensku nepôsobí.

Vráťme sa však k vašej otázke. Sú-
časný Modrý kríž (MK), na ktorý sa pýta-
te, je veľmi uzavretá skupina, ktorá nie je 
registrovaná ako cirkev, ale iba ako ob-
čianske združenie. Zameranie MK je vý-
hradne misijné v zmysle charizmatickej 
vlny už spomenutého pentekostálneho 
hnutia. Podmienkou členstva je pravé
pokánie, biblické obrátenie k Ježišovi, 
znovuzrodenie z Ducha Svätého a bez-
výhradná jednota so všetkými stanova-
mi hnutia a ich realizáciou v osobnom ži-
vote. Spoločenstvo je zjavne nedôverči-
vé k okoliu v snahe vnútorne sa oddeliť
od „bezbožného sveta“. Riadi sa prvokres-
ťanskou zásadou „mali všetko spoločné“. 
Autoritu proroka požíva slovenská lekár-
ka maďarského pôvodu Gyorgyi Trečšian-
ská, pôvodom z reformovanej cirkvi.

Najvyšší orgán hnutia je zhromažde-
nie aktívnych a zodpovedných pracovní-
kov spoločenstiev MK. Najmenej traja 
členovia môžu vytvoriť miestne spolo-
čenstvo. Ústredie je v Moravskom Liesko-
vom, miestne spoločenstvá sú napríklad 
v Leviciach a Banskej Bystrici, avšak MK
je rozšírený aj na Morave a v Čechách.

Ako som už vyššie spomenula, v rám-
ci pentekostálneho hnutia pôsobí veľmi 
veľa rôznorodých spoločenstiev – niekto-
ré z nich postupne opúšťajú sektárske 
spôsoby, avšak MK patrí skôr k tej druhej 
skupine, a tak i naďalej zostáva veľmi 
problematickým a kontroverzným spo-

ločenstvom. Táto skutočnosť by vysvet-
ľovala výraznú premenu vašej kamarát-
ky. Podľa nášho názoru náboženské, du-
chovne obohacujúce spoločenstvo by 
malo človeka viesť aj k pochybnostiam a 
na druhej strane k tolerancii a spolupráci
s ostatnými a nemalo by ľudí odvádzať
od bežnej reality, čo, žiaľ, je pre toto spo-
ločenstvo typické.

Pokiaľ je vaša priateľka v tomto spo-
ločenstve rok, azda by sa s ňou ešte dalo 
rozprávať o týchto vašich pochybnos-
tiach a hľadať pre ňu primeranejšie nábo-
ženské spoločenstvo, nie také, ktoré ju 
duchovne zotročuje. Musí to ale prijať 
sama, akékoľvek násilné odhováranie tu 
nepomôže – skôr ju to utvrdí v tom, že 
jej výber je správny, pretože pravdepo-
dobne teraz všetkých mimo tejto skupi-
ny považuje za nehodných, nepravých 
kresťanov. Možno by pomohol rozhovor 
v podobnom duchu aj s inými blízkymi 
ľuďmi, ktorým ešte dôveruje.

Viete mi, prosím, niečo bližšie povedať 
o Amway? V tejto firme si moja mama 
začala privyrábať predávaním rôznych 
výrobkov, pretože ako učiteľka má ma-
lý plat. Odvtedy stále chodí na obchod-
né stretnutia, semináre, začala čítať 
celkom iné knihy ako doposiaľ a zrazu 
nemá na nič čas. Počula som, že Am-
way len sľubuje veľké zárobky a ús-
pech, ale málokomu sa to splní – je to 
pravda?

JANA, Banská Bystrica

Milá Jana, sme veľmi radi, že sa zamýšľa-
te nad vecami, ktoré sú na prvý pohľad 
zdanlivo jednoznačné a bezproblémové. 
Podľa našich skúseností, ale i podľa do-
stupnej odbornej literatúry sú niektoré 
firmy a obchodné spoločnosti skutočne 
kontroverzné a v rozličnej miere vykazu-
jú znaky deštruktívnych spoločenstiev – 
ide o tzv. komerčné kulty.

Firma Amway Slovensko, s. r. o., je
obchodná organizácia, ktorá svoje pod-
nikateľské aktivity na Slovensku začala
v novembri 1994. Je právne registrova-
nou spoločnosťou, platí dane a všetky 
odvody v súlade s právnymi nariadenia -
mi našej republiky. Túto firmu založili
Richard De Vos a Jay Van Andel roku 1959 
v USA ako mladí nadšenci a dnes má
okolo 10 000 platených zamestnancov
a viac než 2 milióny distributérov pôso-
biacich vo vyše 70 krajinách (údaje sú
z roku 1996).

na predmestí, našli jeho mŕtvolu. Kres-
ťania tejto oblasti sú otrasení týmto 
zločinom.

Miestne orgány popierajú nábo-
ženské pozadie tohto zločinu, no kres-
ťania sú presvedčení, že za vraždou sa 
skrývajú extrémistickí hinduisti. Sam 
Paul z Indickej kresťanskej rady infor-
 mo val, že pastora členovia extrémis-
tickej hinduistickej organizácie viac krát 
zbili a hrozili mu smrťou. V minulosti 
došlo v tomto regióne už viackrát
k odvetným reakciám hinduistov na ší-
renie kresťanstva. Z vyše miliardy oby-
vateľov Indie je 80 % hinduistov, 12 %
moslimov, 2,4 % kresťanov a 2 % sikhov. 
Ostatní vyznávajú ďalšie náboženstvá.

KATH-NET/–zg–TK KBS, 2. 6. 2005

Tlaky na štát, aby prepúšťal
kresťanov
INDIA – Hinduistickí extrémisti zača-
li v meste Orissa kampaň, pri ktorej 
vyzvali vládu, aby prepustila všetkých 
štátnych zamestnancov a príslušní -
kov polície, ktorí sú kresťanmi. Extré-
misti sa tak pripojili k členom Višva 
hindu parišad (VHP) – Svetovej rady 
hindu istov – a spoločne sa vydali
na ťaže nie proti kresťanom.

VHP je náboženskou vetvou stra -
ny Bharatiya Janata, ktorá vládne v se-
verovýchodnej Indii, kde sú hinduis-
tickí extrémisti najsilnejší. Táto strana 
presadzuje nacionalistickú i de ológiu 
jedného náboženstva. Ich nová mobi-
lizácia vyvolala obavy a prekva penie
v kresťanskom spoločenstve. „Neak-
ceptujeme túto diskrimináciu v oblas -
ti spoločenskej a verejnej správy,“
vyhlásil kňaz Babu Joseph, hovorca
Biskupskej konferencie Indie pre Fi-
des. „Máme veľké obavy, že tento typ 
mentality sa ďalej rozšíri. Je to proti 
ústa ve Indie, je to porušovanie ľud-
ských práv a prieči sa to pluralistické-
mu duchu národa.“

V ostatných rokoch sa vyskytli via-
ceré prípady násilia proti náboženským 
menšinám a kresťanským spoločen-
stvám v Orisse a organizovali sa násil-
né rekonverzie, aby sa kresťania obrá-
tili naspäť na hinduizmus.

ZE/–zg–TK KBS, 1. 6. 2005
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Systém obchodovania, ktorý Amway 
realizuje, sa nazýva multi-level marketing 
(MLM). Ide o sieťový alebo pyramídový 
systém – tovar ide od výrobcu cez jeden 
veľkosklad a pyramídovú hierarchiu pre-
dajcov výrobkov Amway. Výrobky (koz-
metika a drogéria) sa prezentujú ako
ekologicky nezávadné, kvalitné, s vysokou 
účinnosťou, čím sa odôvodňuje ich vy -
soká cena. Rozhodujúci však nie je ani
tak predaj výrobkov, ako zachytenie a 
získanie čím väčšieho okruhu ľudí, ktorí
sa zaradia do systému MLM a vytlačia
vás vyššie v pyramídovej štruktúre. Od-
mena za predané výrobky je len malá 
čiastka v porovnaní s odmenou za novo 
získaného člena.

V Obchodnej príručke Amway sa pod-
robne dozviete, ako oslovovať ľudí, ako 
reagovať na otázky, ako emočne pôsobiť 
na potenciálnych členov zdôrazňovaním 
starostlivosti firmy Amway o životné 
prostredie a ekológiu, poukazovaním na 
100–percentnú kvalitu výrobkov a ohu-
rovaním grafmi s astronomickými príj-
mami, ktoré môžete získať jedine podni-
kaním v Amway. Organizujú sa masové 
spoločné stretnutia členov i nových záu-
jemcov, na ktorých sa prezentujú naj-
vyš ší predstavitelia Amway ako úspešní
a neohrození obchodníci, ktorých majú 
všetci nasledovať, aby dosiahli rovnaký 
úspech. Na týchto stretnutiach však naj-
väčšmi vynikajú rozličné prejavy psychic-
kej manipulácie.

Distribútori mávajú aj pravidelné ško-
lenia, na ktorých sa učia správne a efek-
tívne predávať, presviedčať, získavať 
nových členov a zveľaďovať tak svoj zisk. 
Môže sa vám tak stať, že sa stretnete ne-
závisle s viacerými distribútormi firmy 
Amway a všetci vás oslovia rovnakým 
spôsobom – rovnako vám vysvetľujú ú-
žasný systém predaja, využívajú presne 
tie isté grafy, používajú rovnaké vety, 
príklady, sľuby – akoby stratili svoje vlast-
né ja, svoje názory a individualitu.

Informácie sú pritom skreslené a sľu-
bované príjmy nereálne. Podľa skúsenos-
tí predajcov, ktorí firmu opustili, sú tieto 
zisky viazané na obetovanie všetkého
času, všetkých doterajších vzťahov a
každodenného rodinného aj osobného 
života predaju a zháňaniu nových predaj-
cov do pyramídy Amway.

Všeobecne vo firmách využívajúcich 
MLM, ktoré zisk a úspech nadradili nad 
etiku predaja, funguje dílerstvo tak ako 
akékoľvek náboženstvo – avšak „božst-

vom“ sú tu peniaze, zisk a osobný úspech. 
Medziľudské vzťahy sa časom redukujú
na mená v diári a pokračovanie vzťahov 
závisí od toho, či si človek kúpi distribuo-
vané výrobky a či sa stane alebo nestane 
ich predajcom.

Nezanedbateľný je aj zoznam odpo-
ručenej literatúry, ktorú by mali predaj-
covia Amway pravidelne čítať. Nájdete
v ňom i literatúru z okruhu predstavite-
ľov New Age (napr. Shakti Gawain: Život
ve světle), tematiku alternatívnej medi-
cíny (napr. Tag a Judith Powellovci: Silvova 
metoda ovládnutí mysli pro 90. léta), či 
dokonca publikácie zakladateľa hinduistic-
kého kultu (Bhagwan Šrí Rajneesh: Život, 
láska, smích; Od sexu k nadvědomí).

Pokiaľ by ste mali ešte záujem o ďal-
šie informácie o Amway a MLM, nájdete 
ich napríklad na www.abcd.sk/willy/cult/
amway/index.html, alebo v publikáciách 
Jean–Marie Abgralla: Mechanizmus sekt
či Douglasa Rushkoffa: Manipulativní ná-
tlak. V Rozmere sme o praktikách MLM
písali napríklad v čísle 3/2004 (Nábo-
 ženská skupina a závislosť, s. 8–9).

Na internete som sa stretla s posol-
stvom Williama Marriona Branhama. 
Zdá sa mi však príliš „odvážne“ a zavá-
dzajúce. Aký je váš názor?

MIRIAM, Košice

William Marrion Branham (1909 – 1965) 
bol pentekostálny kazateľ – predstaviteľ 
uzdravovacej obnovy, ktorý sa vyhlasoval 
za posla posledného veku cirkvi a anjela. 
V roku 1946 údajne získal schopnosť u-
zd ravovať a stal sa iniciátorom americké-
ho povojnového uzdravovacieho hnutia, 
ktoré bolo v tom čase veľmi populárne a 
malo tisíce stúpencov.

Pre svoju vierouku sa však Branham 
postupne dostával do rozporu s pente-
kostálnymi predstaviteľmi a do izolácie. 
Odmietal kresťanské učenie o Božej Tro-
jici a učil, že prvá žena Eva bola oplodnená 
hadom, kvôli čomu má teraz celé ľudstvo 
satanovu prirodzenosť. Na masových 
zhromaždeniach vyháňal z ľudí démonov, 
ktorí podľa neho spôsobovali ich ochore-
nie. Roku 1933 mal videnie, že v roku 
1977 príde svetová katastrofa, druhý prí-
chod Ježiša na svet a začne sa tisícročie 
mieru a hojnosti. Bol presvedčený, že 
týmto katastrofám bude predchádzať 
zjednotenie všetkých cirkví v rámci Sve-
tovej rady cirkví, ktorá je podľa neho sa-
tanistickou organizáciou.

Po Branhamovej tragickej smrti roku 
1965 sa jeho centrum oslabovalo a štie-
pilo. Jeho stúpenci, branhamisti, sú známi 
aj ako Slobodná ľudová misia. Žijú väčši-
nou izolovane od iných kresťanov a spo-
ločenstvo tvoria takmer výhradne členo-
via niekoľkých branhamistických rodín.

Na Branhama nadväzuje jeho žiak 
Ewald Frank – nemecky kazateľ, ktorý na-
značuje blízky katastrofický koniec sveta. 
V Európe sú známe jeho masové evanje-
lizačné zhromaždenia. Ide o pomerne fa-
natických kresťanov, ktorí vychádzajú 
najmä z biblického Zjavenia Jána, odmie-
tajú cirkevné dogmy a usilujú sa o návrat 
k ideálom prvotnej cirkvi. Tento radikálny 
postoj však vyúsťuje až do jednoznačné-
ho odmietania všetkých cirkví – najmä 
Rímskokatolícku cirkev označujú za „baby-
lonskú neviestku“.

Zhromaždenia Slobodnej ľudovej mi-
sie sú prístupné verejnosti, bezplatne 
rozširujú kresťanskú literatúru, distribu-
ujú kazety s kázňami. Na Slovensku sú 
zaregistrovaní ako občianske združenie.
O prijatí za člena rozhoduje predseda.
Slovenské branhamistické spoločenstvo 
pôsobí pod patronátom Freie Volksmi   -
sion v Krefelde (Nemecko) a spolupracuje 
s českou Svobodnou lidovou misiou so 
sídlom v Hradci Králové.          

Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ,
externá spolupracovníčka

Centra pre štúdium siekt pri ERC v SR

Mgr. Ivana Škodová (* 1953) – zaklada-
teľka občianskeho združenia Integra – 
Centra prevencie v oblasti siekt. Pracuje 
v Centre poradensko-psychologických 
služieb na Pracovisku prevencie drogo-
vých závislostí v Banskej Bystrici ako od-
borná pracovníčka pre oblasť psychickej 
manipulácie a deštruktívnych kultov.

Otázky, ktoré vás zaujali

William Marrion Branham


