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Šamanizmus – je systém, ktorý ľudia vymysleli, aby im 
pomáhal vysvetľovať svet, dávať mu zmysel, a predo-
všetkým moc ovplyvňovať ho. Dnes sa ale stáva mód-
nym trednom či vyjadrením nového životného štýlu.

V mechanizmoch hospodárstva –  Mnoho siekt vyko-
náva hospodársku činnosť. Robia to najmenej z dvoch 
dôvodov: aby získali financie a nových členov. Prenika-
jú do firiem, kupujú si celebrity, získavajú moc a vplyv...

Záhadná škola v osade Bindt – Gymnázium alias rodo-
vá škola v Hnilčíku je projekt, ktorý je, ako sa ukazuje,
z  viacerých stránok veľmi záhadný a problematický.
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Šamanizmus, hinduizmus, tantrizmus, druidizmus, jo-
ga, tarot, kabala… Čo majú tieto starobylé -izmy a
praktiky spoločné, keď ich zvykneme v ich najrozma-
nitejších súdobých mutáciách – spoločne s dnešnými
kultmi a smermi – označovať jednotným pojmom post-
modernizmus? Oživovanie predkresťanských a prírod-
ných pohanských tradícií a náboženstiev, gnózy a okul-
tizmu, východných mystérií, syntéza starého a nového 
sveta, tzn. starobylých spirituálnych ideí a novodobých 
vedeckých poznatkov, no najmä ich marketingových 
foriem prezentácie, ale i relativizácia pravdy, nebývalý 
sklon k individualizmu, túžba po transcendentnom zá-
žitku, túžba vystúpiť z davu, anonymity, to všetko cha-
rakterizuje dobu, v ktorej žijeme. Ide o vývojový stupeň 
duchovnej špirály ľudstva predznamenajúci príchod 
novej éry, ktorá už čo nevidieť nastúpi na trón našej ci-
vilizácie, alebo len o prirodzenú reakciu na konzumný, 
pretechnizovaný a uponáhľaný spôsob života zahltený 
množstvom informácií a stonajúci pod ťarchou nedo-
statku času a úprimného porozumenia? Je tento trend 
trvalý, či iba prechodný? Nasýtime sa ho v dohľadnom 
čase a vrátime sa k tradičným hodnotám a viere, alebo 
nás toto smerovanie privedie do duchovného chaosu 
a k sebazničeniu? Čo všetko sa ešte musí stať, aby ľud-
stvo dospelo a toto zložité obdobie prekonalo? To sú 
legitímne otázky, na ktoré síce existujú všakovaké od-
povede, no ktoré každým rokom väčšmi zaťažujú našu 
myseľ a stupňujú svoju naliehavosť.

Číslo, ktoré práve držíte v rukách, zavŕšilo jubilej-
ný desiaty rok existencie Rozmeru. Obdobie nabáda-
júce k bilancovaniu, ale aj pozastaveniu a zamysleniu. 
Za tento čas sme sa vám snažili prinášať mnohé infor-
mácie, názory a rady a spoločne sme boli svedkami 
zmien, ktoré sa na našej duchovnej scéne odohrali. 
Mnohé z nich neboli optimistické, skôr naopak, varov-
né, no stali sa i také udalosti, čo nás svojou bizarnos-
ťou rozosmiali. Tých však skutočne veľa nebolo. Domi-
novali a žiaľ i naďalej dominovať budú tí, čo neváhajú 
použiť osobnú charizmu na zotročenie svojho blížne-
ho, a to tým najodsúdeniahodnejším spôsobom – zne-
užitím jeho prirodzenej túžby po dobre a Stvoriteľovi. 
Verím ale, že sa všetci pričiníme nielen o to, aby sme 
týchto moderných despotov duše odhalili, ale hlavne, 
aby sme svojím životom vytvorili koridor Pravde, ktorá 
jediná má moc nás oslobodiť.    BORIS RAKOVSKÝ
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BIBLICKÉ SLOVO

Národné galérie Veľkého pa-
láca v Paríži usporiadali roku 

2000 expozíciu Duchovia, zlato 
a šaman venovanú umeniu ša-
manov. Šamanizmus je systém, 
ktorý ľudia vymysleli, aby im 
pomáhal vysvetľovať svet, dá-
vať mu zmysel, a predovšetkým 
moc ovplyvňovať ho, pričom 
v mnohých oblastiach sveta je to 
tak dodnes. No je to aj umenie: 
výrazové, divadelné, obrazové… 
Každý šaman je umelcom a ume-
nie je v každom objekte kultu.
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Mýtická železná brána

„Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz 
viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina.“
(2 Tim 2, 16–17)

Postup otcov dávnych čias pri apercepcii a očistení starého helenizmu 
nám navždy zanechal nehynúci príklad, pokiaľ až Cirkev môže zájsť pri 
pokresťančovaní kultúrneho dedičstva ľudstva. Dnes stojíme pred podob-
nou dilemou, len oveľa rafinovanejšou a univerzálnejšou. Minulé storočie 
prinieslo jej nebývalé rozšírenie. Hlavne štyria myslitelia zanechali na ňom 
svoj vplyv. Boli to Darwin, Marx, Nietzsche a Freud. Nietzsche predpovedal 
smrť Boha. Darwin vraha vybavil zbraňou. Marx zabezpečil sociálne dô-
sledky. A Freud ovplyvnil rozum i kultúru. Aj vďaka nim 20. storočie pozna-
menali veľké ideológie, totalitné i menej nápadné. Minimálne dva systémy 
prežili dodnes – parlamentná demokracia a industrializmus. Tie sa starajú 
o blahobyt ľudstva, avšak kríza napriek tomu pretrvala. Je to kríza duchov-
ná, kríza kultúry, osobného vedomia… Jej prítomnosť, napriek všetkým 
symptómom, je ešte stále latentná.

No pod kožou organizmu nádor nebezpečne bujnie. Aj preto môžeme 
odôvodnene predpokladať, že v našom storočí nastane podobná situácia 
ako v storočí prvom. S najväčšou pravdepodobnosťou sa stretneme s dáv-
no nebývalou novou ponukou religióznych produktov. Učenie new age 
zoberie na seba úlohu gnostikov z čias počiatkov kresťanskej éry. Cirkev-
ná dogmatika a obrady budú nahrádzané pseudonáboženskými sloganmi 
a piesňami. Budú, a už aj sú, ľudia slúžiaci modlám. Mýtická železná brána 
v úžine hôr na ďalekom Oriente, zatvorená Alexandrom Macedónskym, má 
byť podľa slov sv. Andreja Jurodivého pred koncom dejín otvorená a vte-
dy sa nespočetné hordy začnú valiť na Západ. Je možné, že onou bránou 
je helenistický svet osvietený kresťanstvom, zatiaľ čo za ním sa tají staré 
magické pohanstvo Turanu, Indie, Tibetu, počas mnohých stáročí zbierajú-
ce sily na posledný boj. Možno je to naozaj tak. Predzvesťou tohto boja je 
všeobecná sekularizácia, ktorá ale nie je cieľom, iba nástrojom na vyčiste-
nie priestoru pre nástup novej sily.

A práve jej výsledkom je kríza. Nie nejaká bežná, o akú v dejinách nikdy 
nebola núdza, ale zásadná. Tá je predzvesťou boja o pravdu a vernosť. Ak 
však chceme v tomto boji obstáť, musíme byť veľmi ostražití. V Starom zá-
kone je opísaný príbeh zo života proroka Elizea. Mesto Samária bolo obkľú-
čené sýrskymi vojskami. V dôsledku dlhého obliehania nastal veľký hlad. 
Obyvatelia mesta začali zbierať trávu a byliny, aby si pripravili aspoň aké-
-také jedlo. Istý človek uvidel pri mestských hradbách jemu neznámu exo-
tickú rastlinu podobnú brečtanu. Na prvý pohľad sa mu zapáčila, odtrhol 
ju a spolu s ostatnými zelinami hodil do kotla. Keď sa byliny uvarili a ľudia 
začali z kotla čerpať a jesť pripravené jedlo, takmer ihneď pocítili bôľ: jedlo 
sa zmenilo na jed. „Smrť je v hrnci, Boží muž!“ – volali na proroka a prosili 
ho o pomoc (2 Kr 4, 40). Jediná neznáma rastlina otrávila všetko jedlo.

Tak je to aj v našom živote. Jedno neznáme alebo cudzie učenie môže 
pokaziť všetku bohatú duchovnú potravu. Preto musíme byť veľmi ostraži-
tí a načúvať slovám apoštola Pavla, ktorý už pred vyše 1 900 rokmi napísal, 
aby sme všetko skúmali a len dobrého sa držali. Buďme teda bdelí, aby nás 
Hospodin nezastihol nepripravených!        JÁN ŠAFIN
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Šamanizmus
Šamanka si upravuje rolničkový če-
piec, sadá si na bielu lavičku a berie do 
rúk svoj hudobný nástroj, hrkálku. Ako 
ňou rytmicky zvoní, zdĺhavo prežúva 
zelinky, ktoré otvárajú cestu pomoc-
ným duchom. Oproti v spacom vaku 
leží chorý. Šamanku obklopujú ľudia 
z dediny. Onedlho spustí lamentáciu 
popretkávanú čudnými slovami. Z jej 
úst teraz vychádza reč duchov. Preho-

voril cez ňu jej pomocný duch, asheyu. 
Takto sa začína rituálny liečebný alebo 
prorocký obrad u indiánov kmeňa Goa-
jiro žijúcich na hraniciach medzi Vene-
zuelou a Kolumbiou.

Oči spoločenstva sú upreté na ša-
manku. Každý načúva, zatiaľ čo ona ho-
vorí a vyjadruje posunkami svoje náv-
števy druhého sveta. Vymenúva možné 
príčiny pohrôm, ktoré postihujú komu-

nitu, znova a znova prežíva mýty, pre-
požičiava materiálne telo symbolom, 
ktoré tvoria základy skupiny. Obnovuje 
poriadok sveta, ktorý bol načas naruše-
ný činnosťou zlomocných síl…

Viery

Je šamanizmus náboženstvo, duchovná 
cesta, alebo iba súbor magických prak-

dj
én

an
e 

k.
 t

ag
er

ov
á

3



4/2007

tík určených na odvrátenie pohrôm od 
skupiny a jednotlivcov? Takto sformu-
lovaná otázka prináša iba nedostatoč-
né odpovede, pretože šamanizmus je 
predovšetkým ucelený systém, ktorý 
ľudia vytvorili na vysvetlenie sveta, na
určenie jeho zmyslu, ale predovšetkým 
nato, aby mali možnosť do neho zasa-
hovať.

Šamanizmus sa zakladá na bipolár-
nej koncepcii sveta a jednotlivcov. Po-
dľa tejto koncepcie viditeľné a nevidi-
teľné sa neustále stretávajú, sú v stálej 
interakcii. Oddeliť svetské od posvätné-
ho, všedné od nadprirodzeného je často 
nemožné, lebo nič nie je jednoznačne 
profánne, nič nie je jednoznačne banál-
ne: žiaden čin, žiaden sen, žiadna reč, 
žiadny vánok, žiaden zber úrody, žia-
den lov. Zmysel „viditeľného“ sveta, kto-
rý sa ponúka nám obyčajným ľuďom, je 
daný „druhým svetom“, neviditeľným, 
svetom bohov s ich nespočítateľnými 
vyslancami. Tí zasa môžu byť pre nás 
viditeľní. Tento druhý svet, zostavený 
podľa predstáv ľudí, ktorí ho vytvorili, je 
naozajstným pánom vesmíru, vrátane 
nerastného, rastlinného a živočíšneho 
prostredia, ktoré ľudia plienia, aby si za-
bezpečili prežitie. Za ničenie životného 
prostredia prichádzajú tresty a dopláca 
sa na ne pohromami, ako sú suchá, zá-
plavy či hoci aj banálne choroby.

Ako sa vyhnúť všetkým týmto ne-
šťastiam? Predovšetkým vyjadrovaním 
úcty voči tejto ríši, skalám, riekam, rast-
linám či zvieratám, ktoré majú v nie-
ktorých šamanistických spoločenstvách 
dokonca dušu. Prívrženci šamanizmu 
preto kráčajú prírodou s opatrnosťou, 
nepohnú iba tak kameňom, aby nena-
rušili dušu, ktorá v ňom prebýva. Zberu 
plodov predchádzajú roľnícke rituály. 
Nikto sa nečuduje, ak začuje lovca ako 
úpenlivo prosí zviera, predtým než ho 
zabije, alebo ak si niekto žiada od Matky 
Zeme dovolenie vyvŕtať do pôdy dieru.

Ale všetka táto opatrnosť neposta-
čuje: človek je prinútený plieniť svoje 
prostredie, aby sa nasýtil, čím si privo-
láva pomstu neviditeľného sveta. Vte-
dy zasahuje šaman, spojovník medzi 
týmito dvoma svetmi. Šaman, ústredná 
postava šamanských spoločenstiev, je 
schopný vytvoriť podľa potreby spoje-
nie s druhým svetom, privoláva duchov, 
alebo ich sám vyhľadáva. Tí mu vysvet-
ľujú zmysel nešťastí, ktoré sužujú kmeň, 
občas mu poradia, ako sa zbaviť po-

hrôm tým, že sa zaplatí cena za škody, 
ktoré človek napáchal.

Ochorelo dieťa? V skutočnosti je je-
ho duša uväznená u niektorého z bo-
hov alebo u chorobného ducha. Aby 
sa duša našla a vrátila sa späť do tela 
chorého, pomocný duch šamana musí 
ísť do druhého sveta. Stane sa, že ju ne-
stretne, a keďže dušu nemožno priviesť 
naspäť, chorý je odsúdený na smrť.

Nevydaril sa lov? Je to opäť šaman, 
ktorý ide na druhý svet presvedčiť „pá-
na zvierat“, aby daroval niekoľko zo 
svojich zvierat ľuďom s prísľubom, že tí 
jeho povolenie nezneužijú. Skôr alebo 
neskôr i tak splatia svoj dlh…

A čo na to všetko boh? Pravdu po-
vediac, šamanizmus sa touto otázkou 
takmer nezaoberá. Jeho prívrženci ne-
zosobňujú boha: žijú v božskom svete, 
uprostred síl a duchov, mýtov a kozmo-
gónie. Duchovia mŕtvych, poslovia bo-
hov, duše stromov či mora sú ich každo-
dennou realitou. Ich vysoko symbolické 
myslenie neustále hľadá maximálny sú-
lad. Neuveriteľné príbehy vyliečenia, jas-
novidectvo, zázračné privolanie dažďov 
alebo dobrej úrody, to všetko sú mate-
riálne dôkazy o existencii určitej reality, 
až priveľmi komplexnej na to, aby nies-
la pomenovanie boh.

Rituály a praktiky

„Náboženstvo“ šamanov stojí na zá-
kladoch, ktoré tvorí niekoľko rituálov: 
priaznivé a liečebné rituály, rituály od-
prevádzania zosnulých alebo divinizá-
cie, rituály na obnovu poriadku sveta, 
ktorý je neustále v ohrození. Tieto ritu-
ály sa medzi jednotlivými „šamanistic-
kými“ spoločenstvami v rôznych kútoch 
sveta navzájom veľmi odlišujú. Spája 
ich však prítomnosť šamana, osoby, kto-
rá využíva magické sily na zabezpeče-
nie blaha spoločenstva.

Podľa jednotlivých spoločenstiev a
lokalít sa šaman nazýva „ten, ktorý vie“, 
alebo „ten, ktorý vidí“. Na Západe ho 
nazývajú „čarodejníkom“ alebo „liečite-
ľom“, „mágom“ či „svätcom“. V každom 
prípade je to neobyčajná bytosť. „Vie“, 
ako sa radiť s duchmi, ako využívať sily, 
vysvetľovať znaky, liečiť chorých, zaklí-
nať alebo, naopak, ako sa zbaviť kliatby. 
Inak povedané, zabezpečovať ekologic-
kú, biologickú či sociálnu rovnováhu. Je 
zárukou správneho chodu sveta a spo-
ločnosti.

Úrad šamana sa nie vždy dedí a nie 
každý má dar zastávať takýto post. Ša-
man musí byť najprv vyvolený alebo 
predurčený z druhého sveta božstva-
mi, duchmi, predkami, pánmi zvierat, 
rastlín a skál. Tento dar sa potvrdzu-
je znameniami: snami alebo vidinami, 
chorobami, neznášanlivosťou niekto-
rých potravín, niekedy dokonca stret-
nutiami so zvláštnymi bytosťami, ktoré 
sú však v jednotlivých skupinách často 
zaznamenané a stereotypné. Znamenia 
sa hromadia, až nakoniec vyvolajú vo 
vyvolenom ťažkú krízu. Potom sa pri-
volá iný uznávaný šaman, aby sa spy-
toval druhého sveta. So súhlasom ono-
ho sveta sa potom začne zasväcovanie
plné skúšok. Počas niekoľkých mesia-
cov, niekedy aj rokov, sa vyvolený učí 
magické formulky, spoznáva byliny, 
pracuje s pomôckami, ktoré sú pev-
nou súčasťou jeho profesie. Trénuje sa 
v spoznávaní a vyvolávaní pomocných 
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šamanizmus

Kenský vidiecky šaman vo svojom „office“
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duchov, bez ktorých by nemohol vy-
konávať úrad šamana. Táto fáza učenia 
si niekedy vyžaduje dlhodobú izoláciu, 
niekedy pôst a sexuálnu abstinenciu. 
Často sa končí iným druhom „dôkazov“
– predvedením schopností nového ša-
mana pred zhromaždeným spoločen-
stvom.

Odvtedy sa mimoriadny jednotlivec, 
napoly duchovný, napoly čarodejník, 
podrobuje osobitným pravidlám sprá-
vania, špeciálnym tabu, ktoré sú veľmi 
zložité a v jednotlivých spoločnostiach 
často protirečivé. Ako osoba vlastnia-
ca a organizujúca rituály, je povinný
podnikať „cesty“, počas ktorých opúš-
ťa svoje telo, aby sa prechádzal medzi 
duchmi. Tieto cesty podniká pri spo-
ločenských alebo liečebných ceremó-
niách, ktoré sú súčasťou kmeňového 
života. V každom prípade šaman ostá-
va v spojení so svojimi. Pomocou gest,
mimiky, výkrikov a spevov ich infor-

muje o priebehu cesty, ba niekedy aj
o obsahu svojich rozhovorov s duchmi.

Schopnosť šamanov prekonávať hra-
nice, sprostredkovať zmierenie svetov, 
zbližovať ľudí so zvieratami, život so 
smrťou, sa prenáša aj do oblasti sexu-
ality. Správanie, pri ktorom sa prekrý-
vajú obidve pohlavia a prepájajú rody, 
dáva život „tretiemu pohlaviu“. Sibírski 
šamani podliehajú tabu oboch pohlaví 
a zdobia si oblečenie ženskými znakmi, 
ak sú to muži, a mužskými znakmi, ak 
sú to ženy. Goajirovia radi priznávajú, že 
všetky šamanky-ženy sú dravé voči mu-
žom, a že šamani-muži sú homosexuáli. 
Inde sú šamani transvestiti, majú dvoja-
ké správanie, prekračujú hranice, spá-
jajú hodnoty obidvoch pohlaví, aby tak 
dosiahli inak neuskutočniteľnú úplnosť.

V šamanistickom spoločenstve je 
každý dôvod vhodný na zorganizovanie 
rituálu: lov, choroba, vojna, smrť… Sú 
to často nočné rituály, lebo druhý svet 

sa radšej prejavuje práve v nočných 
hodinách. Duchovia a prízraky obchá-
dzajú a zabíjajú v noci, za tmy posiela 
druhý svet odkazy ľuďom prostredníc-
tvom snov. Pre šamana kmeňa Kuna 
v Paname je noc najvhodnejšia aj na 
osádzanie ochranných sietí okolo celej 
dediny, ktoré sú pre bežného človeka 
síce neviditeľné, ale ochraňujú ho pred 
chorobami, netvormi, prízrakmi alebo 
záplavami.

Šaman by mal vlastne vedieť všetko 
vysvetliť a všetko predvídať. Nemôže 
sa spreneveriť zverenej úlohe, ktorou 
je ochrana svojich. Pretože oni, napriek 
tomu, že ho rešpektujú a obávajú sa ho, 
ostávajú ostražití. Šaman, ktorý zlyhá, 
sa označí biľagom neschopného: je od-
volaný, môže byť vyhnaný a niekedy až 
usmrtený. Rizikové povolanie? Určite. 
Ale je ťažké uniknúť pred jeho volaním, 
niekedy dokonca pod hrozbou smrti…

Umenie

Šamanizmus je umenie samo osebe. 
Šamanistické spoločenstvá, ktoré sa vy-
značujú neznalosťou písma, sa utiekajú 
k umeniu ako k prostriedku odovzdáva-
nia zapamätaného. Ich svet, ktorý neu-
zavrel brány medzi dňom a nocou, kde 
bohovia a príroda tvoria jediný celok, 
prekypuje obrazmi, symbolmi, význa-
mami: významom farieb, priestorov, čí-
sel, prvkov…

Počas rituálov sa šamani obklopu-
jú množstvom „pomôcok“: bubnami, 
hrkálkami, nožmi z dreva alebo kosti, 
amuletmi, soškami. Všetky tieto po-
môcky mávajú trvalú výzdobu, alebo sa 
námety kreslia počas rituálu a zodpove-
dajú buď podstate problému, ktorý sa 
rieši, alebo totožnosti vyvolávaných du-
chov. Masky či pomaľované tváre sú vý-
tvory posvätného umenia, ktoré otvára 
cestu komunikácii – hmatateľnej a reál-
nej – so silami druhého sveta. Na juho-
západe Spojených štátov šaman kmeňa 
Navaho nanáša priamo na zem piesok 
rôznych farieb, čím vytvára obrazy pod-
ľa „pokynov“ duchov. Keď si chorý, kto-
rému sú určené, na ne ľahne, prebehne 
prenos síl na jeho uzdravenie. Sibírski 
šamani si vymaľúvajú bubny, aby ich 
lepšie sprevádzali na ceste na Mesiac, 
ktorý je sídlom duchov. Goajirovia zasa 
používajú rôzne druhy malieb na tvár. 
Námety, z ktorých každý má vlastné po-
menovanie, určuje šaman na základe 
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osobného hľadiska. Kritériá sú spoje-
niami medzi viditeľným a neviditeľným. 
Znamenajú návrat ku koreňom, do čias, 
keď obidva svety tvorili jediný celok…

Školy

Šamanizmus je jeden z prvých systé-
mov, ktorý človek vymyslel na pocho-
penie sveta a aby doň podľa potreby 
zasahoval. Na základe niekoľkých zá-
kladných princípov, ako je neustále 
prepojenie človeka s prírodou či vidi-
teľného s neviditeľným, si šamanistic-
ké spoločenstvá vytvorili ucelené svety 
s nekonečnými odtienkami.

V skutočnosti existuje toľko „šama-
nistických systémov“, koľko je šamanis-
tických spoločenstiev. Nájdu sa v Afri-
ke, Austrálii, Severnej Amerike alebo aj 
v Ázii. Všade, kde sa medzi domorodca-
mi zachovala pôvodná kultúra a viery. 
Tak vznikla teória, ktorá sa čoraz väčšmi 
rozširuje, že šamanizmus je „prirodze-
ným náboženstvom“ človeka.

Slovo šaman vzniklo zo slova çaman 
– „ten, ktorý vie“ v jazyku Tungusov, et-
nika žijúceho na východnej Sibíri. Na-
príklad vo francúzštine sa po prvýkrát 
objavilo v diele veľvyslanca cárskeho 
Ruska Les relations du voyage de M. Evert 
Isbrand publikovanom v Amsterdame 
roku 1699. Dnes sa slovo šaman, šama-
nizmus bežne používa na takéto špeci-
fické vysvetlenie sveta.

Miesta

Každá šamanistická spoločnosť si ucho-
váva svoje sakrálne miesta, skalu s ne-
zvyčajnými tvarmi, jaskyňu tmavšiu ako 
ostatné, horu, kde sa ukrývajú ducho-

via. Tieto miesta sa obyčajnému člo-
veku neodhaľujú, aby, možno aj neve-
domky, neprebudil a nerozhneval jeho 
obyvateľov. Iné významné miesta, ktoré 
slúžia na šamanistické oslavy, sú mies-
tom stretávania mŕtvych, ktorí na chví-
ľu ožívajú prostredníctvom svojich blíz-
kych počas kolektívnej oslavy.

Súčasne s posvätnými miestami e-
xistujú iné miesta, ktoré sa považujú za 
také nebezpečné, že sa tam nik zo stra-
chu o svoj život alebo zmiznutie neod-
váži. Goajirovia ich nazývajú pulowi. Väč-
šinou sa nachádzajú v blízkosti vodných 
plôch či v skalných štrbinách, vždy na 
okraji obývaných miest. Práve v ich oko-
lí zberajú šamani najvzácnejšie liečivé
byliny. Niektoré miesta, ktoré boli pulo-
wi, po čase „vyhasnú“ – stávajú sa neu-
trálnymi, zvyčajne vtedy, keď obyvatelia 
neďalekých obydlí odídu. Potom dostá-
vajú iné, vlastné meno.

Sviatky

U Goajirov, podobne ako vo všetkých 
šamanistických spoločnostiach, sú veľ-
mi pestré a početné zámienky na or-
ganizovanie slávností plných tancov a
hier. Svadby, začiatok lovu, žatvy, za-
čiatok alebo koniec obdobia puberty 
dievčat, hospodárske úspechy, návšte-
vy významných osobností… to všetko 
sú okamihy hodné osláv. Slávnosti sú 
o to početnejšie – a očakávanejšie –,
že predstavujú hlavnú príležitosť pre 
členov skupiny, inak roztrúsených po 
rôznych obydliach, na to, aby sa na 
deň či na týždeň zhromaždili. Vždy ich 
sprevádza rozdávanie jedla a nápojov 
zo strany menšej skupiny, ktorá oslavy 
organizuje, a tak sú súčasťou kolobehu 
dávania a hospodárskej výmeny.

Veľké slávnosti, ktoré sprevádza ri-
tuálny plač, obklopujú okrem iného aj 
ceremónie, ktoré sa nazývajú obradmi 
druhého pochovávania. Vo väčšine tých-
to spoločenstiev prichádzajú po troch 
až dvadsiatich rokoch po prvom pocho-
vaní mŕtveho. Jedlo, pitie, spev a tance 
sprevádzajú prechod mŕtveho do štatú-
tu predka.

Novodobý šamanizmus

Návrat k zdrojom, ekologické postoje,
hľadanie „duchovnej pravdy“ – to sú 
prvky novodobého šamanizmu, ktorý 
sa zrodil z myslenia new age a hippies 

Rodová škola 

Asheyu – je meno šamanovho po-
mocného ducha podľa Goajirov. Eski-
máci ho volajú torngak. V niektorých 
spoločenstvách každý šaman komu-
nikuje s jedným alebo aj viacerými 
duchmi. V iných zasa všetci šamani 
komunikujú s tým istým duchom. 
Kvalita tohto pomocníka a kvalita 
vzťahu s ním určuje silu a schopnosti 
šamana.
Druhý svet – je svet bohov a ich po-
mocníkov obývaný mŕtvymi, ale aj 
najrozličnejšími druhmi duchov, či už 
zlých alebo dobrých, prízrakmi, pán-
mi zvierat, skál, rastlín… Je to posvät-
né miesto, ktorým sa zaoberajú mýty.
Duša – Človek, ale aj zvieratá, rastli-
ny a veci sú vytvorené z materiálne-
ho obalu a z viacerých neviditeľných 
súčastí – duší. Odchod jednej alebo 
viacerých duší z tela predstavuje sen. 
Dlhší odchod spôsobuje chorobu. 
Definitívne odlúčenie znamená smrť. 
Tieto duše sú dvojníkmi svojho nosi-
teľa, či už je to bytosť alebo vec. Po-
dobu svojich nositeľov si zachováva-
jú aj po smrti.
Sny – predstavujú osobitnú cestu na 
druhý svet. Každé šamanistické spolo-
čenstvo si rozvíja svoj vlastný systém 
na vysvetľovanie snov. Sny sa rozprá-
vajú pred skupinou, kde sa komentu-
jú a vysvetľujú. V Amazónii a na Sibíri 
sa hovorieva, že „každý, komu sa sní-
va, je tak trocha šamanom“.
Bubon – je spolu s hrkálkami najpo-
užívanejší hudobný nástroj pri šama-
nistických rituáloch. Je to akýsi druh 
brány, ktorá umožňuje šamanovi vy-
volávať duchov, aby následne pred-
viedol svoje divinizačné a liečiteľské 
schopnosti.
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na konci šesťdesiatych rokov minulé-
ho storočia. Pôvodcom tohto hnutia je 
Američan Carlos Castaneda, autor best-
sellerov hovoriacich o tom, ako sa učil 
u indiána kmeňa Yaqui v Mexiku, „čaro-
dejníka“, ktorý mu prezradil tajomstvo 
liečivých a halucinogénnych rastlín.

Odvtedy sú postšamanistickí ama-
téri v móde. Bývajú „zasvätení“ u medi-
cinmanov Severnej Ameriky respektí-
ve zapadnutých kmeňov amazonských 
pralesov či – ešte lepšie – u liečiteľov 
austrálskych domorodcov a každému 
uchádzačovi ponúkajú príležitosť stať 
sa „šamanom sám pre seba“ tak, že si 
vytvorí duchovno na mieru. Prívrženci 
tohto novodobého šamanizmu sa hor-
livo odvolávajú na myšlienkové prúdy 
rozličných oblastí, ako je ekológia, ar-
cheológia, astrológia, orientálne nábo-
ženstvá, neurovedy… Niektorí z nich 
presviedčajú, že objavili „srdce šamaniz-
mu“ a chcú ho znovu oživiť v súčasných 
tradičných spoločnostiach, ktoré „strá-
cajú pôvodné hodnoty“.

Náš sprievodca: 

Michel Perrin je etnológ, vedúci vý-
skumný pracovník Národného centra 
vedeckého výskumu, člen Laborató-
ria sociálnej antropológie v College de 

France. Strávil viac ako tri roky v kru-
hu indiánov kmeňa Goajiro na hrani-
ciach medzi Kolumbiou a Venezuelou, 
žil v kmeni Huiichol v Mexiku a od ro-
ku 1989 žije s príslušníkmi kmeňa Kuna 
v Paname. Skúsenosti, ktoré označuje 
ako „oslavné“, mu naskytli možnosť spo-
znať svet a myslenie, ktoré boli doteraz 
nepoznané. Michel Perrin je autorom 
viacerých diel, ktoré patria medzi kla-
sické diela antropológie (pozri zoznam 
literatúry). V súčasnosti sa venuje štúdii 
o umení šamanizmu.       

Z časopisu ACTUALITÉ DES RELIGIONS
preložila: KATARÍNA HRUŠOVSKÁ

Foto: archív
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Prečo študujem šamanizmus

Práca etnológa spočíva najmä v in-
terpretácii. Musí starostlivo preložiť 
to, čo mu bolo zverené, a vyjadriť to 
naším jazykom. Je akoby mediáto-
rom, svedčí o bohatstve inej, odlišnej 
kultúry. To si vyžaduje rešpektovanie 
komplexnosti, skromnosť, pozornosť 
voči ostatným. Tí ostatní sú v tomto 
prípade Goajirovia – indiáni žijúci na 
hranici medzi Venezuelou a Kolum-
biou, ktorí Perrina nechali žiť me-
dzi sebou tri roky. Michel Perrin bol 
u nich spočiatku alihuna – neindián,
beloch; ale postupom času sa z ne-
ho stal alihunachon – malý cudzinec; 
a potom kalimaule – „ten, ktorý nosí 
bradu“. Nakoniec sa Perrin stal „vnú-
čaťom“, občas bratom alebo ujom. 
Ujom zo strany matky, čiže členom 
rodiny.

V spoločnosti Goajirov, kde nie 
je písmo a pamäť je v dôsledku toho 
veľmi obmedzená, myslenie prepá-
ja oblasti, ktoré sa naše vedecké dis-
ciplíny usilujú oddeliť. O ľudskej by-
tosti, vesmíre, spoločnosti, prostredí 
uvažuje súčasne. Vedci sa nad pred-
pokladmi, z ktorých vychádza, iba 
usmievajú. Sú ďaleko od našej medi-
cíny, podľa ktorej akákoľvek bežná, 
náhodná choroba je výsledkom ana-
lyzovateľných biologických či psy-
chických porúch, ktoré sú produktom 
neutrálnych patogénnych faktorov. 
Znamená to však, že ich úsilie o vte-
lenie duchov je opovážlivosť? Nie, le-
bo druhý svet účinkuje v tomto svete 
ako imanentná príčina. Všetko sa ro-
bí s cieľom, aby medzi týmto svetom 
a druhým svetom nejestvovala me-
dzera, ktorú predpokladajú všetky 
„veľké náboženstvá“.

Obsažnosť takých spôsobov mys-
lenia založených na mýte je podľa Mi-
chela Perrina stále fascinujúca. Všet-
kých nás nabáda, aby sme nazerali
inak na to, k čomu nás naše špecia-
lizované postupy, zvyklosti, zdravý
rozum či intelektuálna pohodlnosť
učia pristupovať konvenčným spôso-
bom. Lekárstvo, veda o nábožen-
stvách, psychológia či psychoana-
lýza môže objaviť predmety svojho 
záujmu v šamanistickej spoločnosti 
ako v pokrivenom zrkadle…

Podľa MICHELA PERRINA
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 Moja tŕnistá  Moja tŕnistáMoja tŕnistá
šamanská ctaPre súčasnú postmodernú 

dobu je typická renesancia 
rozličných prírodných kultúr 
a náboženstiev. Šamanizmus nie 
je výnimkou, ba čo viac, stáva sa 
čoraz vyhľadávanejšou atrakciou 
rôznych ezoterických festivalov 
a získava si svojich skalných 
stúpencov prispôsobujúcich 
svoj životný štýl tejto 
dávnovekej okultnej tradícii. 
S jej sektárskou podobou sa 
možno stretnúť všade vo svete, 
Slovensko pritom nevynímajúc. 
Nakoniec – posúďte sami…

Môj príspevok, v ktorom sa venujem té-
me šamanizmu – a to najmä jeho špe-
cifickej slovenskej forme – je zároveň 
mojou osobnou výpoveďou. Deväť-
ročná životná skúsenosť v nezdravom 
šamanskom spoločenstve, ktoré dnes 
môžem bez predsudkov nazvať sektou, 
ma zaväzuje, aby som čitateľom prinies-
la aspoň stručný náhľad do tejto prob-
lematiky podložený mojimi osobnými 
zážitkami.

Šamanizmus sa stal základňou môj-
ho života celkom nenápadne. Vždy som 
bola človekom hľadajúcim, duchovne 

založeným, napriek tomu, že som vy-
rastala v ateistickej rodine, kde nebolo 
veľa priestoru na rozhovory podobné-
ho charakteru – kresťanstvo, viera a no-
vé spirituálne trendy boli u nás totiž 
tabu. Ja som však vyštudovala filozofiu 
a popritom som sa zaujímala o rôzne 
náboženstvá a staré kultúry a ich súčas-
né duchovné smerovania.

Roku 1998 nastal v mojom osobnom 
živote vážny zlom. Rozpadlo sa mi man-
želstvo a zostala som sama s dvoma 
malými deťmi. Začala som hľadať nový 
zmysel života a práve v tomto období 
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svedectvo

Moja tŕnistá  

som dostala telefonický kontakt na is-
tú pani „liečiteľku“ – šamanku (v tom-
to článku ju nazvem Marína), ktorá na 
dlhé obdobie negatívne ovplyvnila môj 
život. Na báze šamanizmu ma pripútala 
k svojej šamanskej skupine – tzv. bojov-
níkov putujúcich za slobodou a pozna-
ním.

Pani Marína je vyštudovaná filozof-
ka – vzdelaná a mimoriadne zručná 
v komunikácii a psychológii, no najmä 
je od istého času presvedčená o svojej 
jedinečnosti, osvietenosti a nenahradi-
teľnosti, a to v celosvetovom meradle. 
Z nenápadnej, skromnej a milej liečiteľ-
ky sa postupom času stala autoritatívna 
duchovná vodkyňa s „nadprirodzený-
mi schopnosťami“, ktorá ovplyvňovala 
konanie a myslenie jej totálne oddanej 
skupiny ľudí.

Prvé kroky na šamanskej ceste

Moje prvé stretnutie s touto osobou 
prebiehalo vo forme šamanskej lieč-
by klasickým spôsobom, t. j. pomocou 
šamanského bubna, ktorý má priviesť 
človeka do tzv. zmeneného stavu ve-
domia (mimozmyslového vnímania), či 
povedané šamanským slovníkom – na 
klasickú šamanskú cestu. Pani Marína 
sprevádzala bubnovanie spevom s ne-
zrozumiteľným textom, pri zapálenej 
sviečke a vonnej tyčinke v tajomnej at-
mosfére. Predstavila sa ako vidiaca že-
na – šamanka komunikujúca so svojimi 
spojencami z iných svetov, takže v pod-
state videla a vedela „všetko“.

Tak som sa i ja o sebe dozvedela 
fascinujúce „správy“. Hoci s odstupom 
času viem, že ich výpovedná hodnota 
je veľmi sporná, v tom čase ma v mojej 
neľahkej životnej situácii príbeh o mo-
jich duchovných a liečiteľských schop-
nostiach a o mojej jedinečnosti veľmi 
zaujal. A tak som podľahla fascinácii 
z nového životného smeru, a najmä 
z blízkej, všetko chápajúcej a všetkému 
rozumejúcej osobe. Otvorene som sa 
s ňou podelila o svoje životné zážitky, 
pocity, myšlienky, prehry i tajomstvá, 
čo po rokoch pani liečiteľka rada využí-
vala proti mne, keď mnou manipulova-
la. Tieto praktiky napokon využívala vo-
či všetkým členom spoločenstva.

Na odporučenie pani Maríny som 
absolvovala základný šamanský semi-
nár Nadácie pre šamanské štúdie, pre 
ktorú pracovala ako lektorka aj ona. 

Musím podotknúť, že semináre tejto 
nadácie sa striktne držia stanovených 
pravidiel vychádzajúcich zo vzdeláva-
cej bázy, ktorú vypracoval zakladateľ 
prof. Dr. Michael Harner. Ich obsahom 
je zoznámenie sa so šamanským Uni-
verzom. Spadá do toho aj nájdenie si 
svojich spojencov, silového zvieraťa a
učiteľa (síl, ktoré sprevádzajú každého 
človeka individuálne a ktoré dostane od 
predkov alebo pri narodení). Ďalej som 
sa na seminári dozvedela o putovaní do 
tzv. horného a dolného duchovného sve-
ta a oboznámila som sa so základnými 
metódami šamanskej liečby, posiela-
ním sily, želaním, veštením z kameňa 
a podobne.

Pani Marína sa však rozhodla, ako to 
sama nazvala, „ísť ďalej“. Oddelila sa od 
učenia nadácie a vytvorila si vlastný ša-
manský program s bezhraničným rozsa-
hom a satelitnou skupinkou oddaných 
ľudí, ktorá sa postupne rozrastala. Uče-
nie nadácie „obohatila“ poznatkami zo 
svojho osobného výskumu a z literatú-
ry mexického čarodeja Chuana Matusa 
a Carlosa Castanedu a vytvorila tak sieť 
vlastných seminárov. Vyučovala a viedla 
vybrané osoby i náhodných záujemcov 
k slobodnému životu, nesmrteľnosti, 
nahliadaniu do nekonečna, vyššiemu 
rozšírenému vedomiu, videniu, neľútos-
tivosti, k zbieraniu sily a k ďalším atribú-
tom oddaného bojovníka putujúceho 
za slobodou a poznaním. Jej osobný ša-
manský poznávací systém v praxi však 
pre účastníkov znamenal typický spô-
sob života v sekte (čo by, samozrejme, 
nikto z nich nepripustil, a ak áno, bojo-
val by s týmto pocitom ako s tzv. „drav-
čím vedomím“).

Semináre prebiehali takmer každý 
víkend na rôznych miestach Slovenska, 
samozrejme, za nemalú finančnú sumu. 
Okrem toho sa členovia spoločenstva 
stretávali aj na tzv. šamanských skupi-
nách, kde sa pod vedením pani Maríny 
venovali programu, ktorý mal síce vždy 
iný názov, ale v podstate šlo o rovnakú 
monotónnu činnosť. S menšími pre-
stávkami trávili celý deň alebo aj viac 
dní sedením v kruhu a duchovne „pra-
covali“ s pomocou šamanského bubna, 
tzv. brány do nekonečna, skrze ktorého 
zvuk sa človek dostáva do zmeneného 
stavu vedomia – tranzu.

V tomto období sme už používa-
li vlastné šamanské bubny a spoločné 
bubnovania, spevy a tance boli súčas-

ťou každého nášho stretnutia. Pani Ma-
rína prinášala témy s otázkami, na ktoré 
sme chodili počas bubnovania hľadať 
odpovede do iných svetov za našimi 
záhadnými spojencami. Bázou učenia 
bol zámer, ktorý pani liečiteľka prinies-
la vždy „z nekonečna“, a ktorý v jej uče-
ní znamenal hybnú silu všetkého. Po 
bubnovaní ľudia zdieľali svoje duchov-
né cesty, prinášali otázky, na ktoré mala 
pani Marína vždy neomylné a jasné od-
povede…

Počas bubnovania sme posielali silu 
chorým ľuďom, zvieratám alebo mies-
tam na Zemi a v Univerze. Mnohokrát 
sme liečili niekoho zo spoločného kru-
hu, alebo na liečbu prišiel po dohode 
s pani Marínou človek, ktorý mal ťaž-
kosti. Liečenie spočívalo v tzv. práci na 
druhej strane – chorému človeku sa 
priniesla sila, duchovne sa vyčistili zlé 
miesta a pod. Už v tomto čase som po-
ciťovala pochybnosti, najmä keď sa lie-
čili ťažko chorí. Zopár pohybov rukami, 
niekoľko pokrikov, mrmlanie a bubno-
vanie ich malo zbaviť napríklad ťažké-
ho onkologického ochorenia…

Učenie a prax šamana

Šamanské učenie obsahovalo najmä 
„komunikáciu s duchmi“ – duchovnými 
bytosťami a už spomínanou tzv. „dru-
hou stranou“ – duchovným svetom. 
Duchovné bytosti sme stretávali a spá-
jali sa s nimi na šamanských cestách, 
avšak neskôr aj v bežnom živote. Tréno-
vaní šamani boli v permanentnom spo-
jení – stačilo napríklad zavrieť oči…

Konkrétne šlo o duchov, ktorí sa via-
zali k tematickým celkom vyučovaným 
na seminároch. Ak sa napríklad riešili 
osobné veci človeka, mohol sa stret-
núť s duchmi svojich živých či mŕtvych 
príbuzných, s duchmi svojho obydlia, 
miest, kde žil či momentálne žije a pod. 
S nimi sa mohol radiť, riešiť problémy 
svojho života, zdravotné ťažkosti atď. 
Ak téma seminára súvisela napríklad 
s remeselným, výtvarným či iným ume-
ním, „cestovali“ sme za duchovnými by-
tosťami, ktoré boli doménou toho-kto-
rého umenia (rezbár, kováč atď.).

Celkové vnímanie duchov vyplývalo 
z podstaty šamanského učenia o Živom 
svete, Živej Zemi, Živom Univerze. S kaž-
dým stromom, kvetom, zvieraťom… sa 
dalo spojiť cez ducha stromu, ducha vl-
kov, koní a pod.

4/2007



10

Pri týchto duchovných prácach na-
pomáhali žiakom, tzv. putujúcim, už 
spomínaní spojenci – individuálne du-
chovné sily (tiež nimi mohol byť kto-
koľvek či čokoľvek – od človeka až po 
ružu, kameň, rieku, mystickú bytosť 
atď.) a takisto už spomínaní „duchovní 
učitelia“ konkrétneho človeka a silové 
zvieratá. Tzv. silové zvieratá si ľudia na 
semináre nosili aj vo forme plyšových 
zvierat, ktoré ich „strážili a sprevádzali“ 
počas duchovných ciest a prác. Komu-
nikovali s nimi ako so živými a starali sa 
o ne aj v každodennom živote.

Počas „duchovného cestovania“ sme 
si prinášali pre seba či pre iných „liečivé 
príbehy“, tzv. príbehy Sily, Silové piesne 
a tzv. predmety Sily. Príbehy sa prináša-
li do reality, zapisovali sa, nahlas sa čí-
tavali, vymieňali, doplňovali sa výtvar-
ným stvárnením alebo pretvárali do 
inej umeleckej formy (drevo, kov, látka). 
Čítali sa básne, spievali piesne… Naprí-
klad kameň z miesta, kde človek žil, mu 
bol sprievodcom, horský kryštál mohol 
priniesť jasnosť mysle a čistotu duše, 
ušitý odev, ktorého presný obraz človek 
„uvidel“ na svojej duchovnej ceste, mu 
prinášal napríklad ochranu, namaľova-
ný obrázok zase liečbu konkrétnej zdra-
votnej ťažkosti. Nechýbali ani pohybové 
aktivity – ľudia si z ciest prinášali silové 
pohyby, silové tance atď.

Podľa tradície Carlosa Cascanedu 
mali ľudia vo svojom duchovnom tré-
ningu bližšie k vytváraniu svojho osob-
ného života v realite alebo snoch. Sniv-
ci sa venovali štúdiu a rozboru svojich 
snov, zobúdzaniu sa v snoch, ovplyv-
ňovaniu deja v snoch – čím si otvá-
rali ďalšiu dimenziu existencie – tzv. 
reálny život v snoch. Stopári boli zase 
skôr prakticky orientovaní ľudia, ktorí 
ovplyvňovali dianie svojho života a sve-
ta cez reálne činy. (V konečnom dôsled-
ku bol každý človek aj Stopár aj Snivec, 
ale niektorá z týchto stránok v ňom pre-
vládala).

Ľudské bytosti na „druhej strane“ 
– v „niekaždodennej“ realite – boli vní-
mané ako svetelné bytosti – tzv. svetel-
né vajcia zložené z dvoch častí. Špeciál-
nou silou obdarené osoby – zložené zo 
štyroch častí – sa nazývali naguali (muž 
nagual, žena nagualka). Mali silu viesť 
ostatných, vytvárať budúcnosť a cestu 
celej skupiny do nekonečna a pod. Pa-
ni Marína bola, samozrejme, tiež nagu-
alkou (podobne ako aj dievčatá žijúce 

v jej blízkosti). Z tohto dôvodu mala 
tiež právo rozhodovať „o všetkom“.

Zvláštnou kategóriu v šamanskom 
učení je tzv. Dravec alebo Orol – sila, 
s ktorou sa človek stretá počas svojho 
života a v okamihu svojej smrti. Táto 
sila sa predostierala ako tzv. požierač 
ľudského vedomia: pri odchode ľudí 
z tohto sveta každý človek prichádza 
o vedomie – čím toho konkrétny človek 
viac zažil a mal v živote viac skúseností, 
tým je jeho vedomie pre Dravca atrak-
tívnejšie. V bode odchodu zo sveta Dra-
vec takzvane požiera ľudské vedomie. 
Z tohto dôvodu sa šamani trénovali na 
to, aby dokázali pri zomieraní „obísť“ 
Dravca a i po smrti si uchovali (vybojo-
vali) vedomie samého seba s celou svo-
jou životnou skúsenosťou, preniesli si 
ho do vybraného iného sveta alebo re-
ality a žili tzv. večne. Takto sa mohli „ob-
javovať“ v rôznych časových pásmach, 
svetoch, žiť ďalšie životy a skladať k se-
be takto získané životné vedomia.

Tréningom bol vlastne celý život člo-
veka, každý deň prežitý v šamanskom 
duchu, každodenné činnosti s presným 
významom, zámer každého jediného 
kroku.

Ďalším bodom učenia bolo tzv. zbie-
ranie sily. O silu človek prichádzal podľa 
pani Maríny (opierajúc sa už o spomí-
nané dielo Carlosa Cascanedu) naprí-
klad každodennou rutinou, stereo-
typným životom, strácaním vlastného 
vedomia v zamestnaní, cez médiá, ne-
produktívnymi rozhovormi s obyčaj-
nými ľuďmi, škodlivými návykmi (na-
pr. fajčenie, alkohol, drogy), ubíjajúcim 
rodinným a sexuálnym životom a pod. 
Ale o svoju silu prichádzajú ľudia i naro-
dením svojich potomkov – ako ženy, tak 
aj muži. Po narodení dieťaťa zostávajú 
rodičom v tele tzv. energetické diery, 
ktoré sa dajú „zaplniť“ šamanskou prá-
cou skúseného šamana, rovnako ako sa 
„liečia“ choré miesta na tele pri šaman-
ských liečbach.

Naopak, medzi zdroje sily sa zara-
ďuje napríklad neobyčajný životný štýl 
– tzv. putovanie a neviazanie sa na jed-
no miesto, stretávanie sa s blízkymi rov-
nako orientovanými ľuďmi, duchovné 
činnosti – šamanské cesty a práca so ša-
manskými pomôckami – s bubnom, hr-
kálkou a so silovými predmetmi. Zdro-
jom sily bolo i už spomínané „snívanie“ 
v spánku, či vykonávanie úloh a ciest, 
ktoré si človek priniesol z duchovných 

cvičení: Napríklad celá skupina mala za 
úlohu v istom období putovať k poto-
ku, s ktorým sa ľudia stretali v detstve, 
nájsť jeho prameň a ústie – ústie rieky, 
do ktorej sa potok vlieval až do konkrét-
neho mora atď. Silu si navzájom znáso-
bovali aj sebe podobné ľudské bytosti. 
U žien šlo väčšinou o ženy a u mužov 
o mužov.

Dvojník, stratená časť duše 
a šamanské putovanie

Zaujímavosťou v tomto druhu šaman-
ského učenia bol tzv. dvojník. Dvojník 
konkrétneho človeka bol vlastne člo-
vek sám žijúci na druhej strane, v inej 
realite. Jeho duchovná časť, ktorá sa 
od neho oddelila vzhľadom na nepriaz-
nivé podmienky, ktoré je človek často 
nútený žiť v tomto svete a rôznych ži-
votných situáciách. V ranom detstve je 
dvojník súčasťou človeka – oddeľuje sa 
postupne po rôznych životných „nára-
zoch“, traumatizujúcich zážitkoch, ťaž-
kostiach, napríklad prísnou výchovou 
rodičov, nútením detí robiť činnosti, 
ktoré ony samy odmietajú, navštevova-
ním predškolských zariadení, keď s tým 
deti nesúhlasia a pod. Postupne s vývo-
jom človeka sa dvojník vzďaľuje a úlo-
hou šamanského žiaka je nájsť svoju 
tzv. „celistvosť“ – priblížiť sa ku svojmu 
dvojníkovi, čo je, samozrejme, veľmi ná-
ročné.

Dvojník alebo tiež tzv. snová časť 
človeka robí a vykonáva všetko to, čo 
si človek nemôže dopriať, po čom túži, 
čo sa nesmie, nepatrí atď. Obsahuje tzv. 
ostrosť, ktorá sa k človeku môže vrátiť, 
ak sa k dvojníkovi priblíži a nechá ho, 
aby viedol jeho kroky a činy, tak ako to 
môžeme vidieť u malých detí.

Pri ochoreniach a šamanských lieč-
bach sa šamani často stretajú s pojmom 
stratená časť duše (jej návratu sa venu-
jú aj vybrané základné semináre). Časť 
duše človeka z neho takzvane odchá-
dza pri podobných udalostiach, ako 
som už vyššie uviedla – pri traumatizu-
júcich príhodách, nehodách, odopie-
raniach, ochoreniach, autonehodách 
alebo dlhodobých utrpeniach spôso-
bených „odklonením sa od seba samé-
ho“. Typickými opísanými príznakmi 
sú z psychologického pohľadu klasic-
ké príznaky depresie: smútok, nezáu-
jem o spoločenské aktivity, chradnutie, 
zhoršený fyzický stav a podobne.

svedectvo 4/2007
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Šamanský liečiteľ (ktorým sa mohol 
stať každý účastník seminára!) priná-
šal stratenú časť duše klientovi na ša-
manskej ceste v priebehu jeho liečby. 
Počas bubnovania putoval do iného 
sveta, našiel stratenú časť duše liečené-
ho človeka, ktorá sa často ukrývala na 
najrôznejších miestach alebo aj v „iných 
svetoch“. Nasledovalo „vyjednávanie“ 
so stratenou časťou duše, ktorej bolo 
treba splniť požadované podmienky, 
aby sa mohla pripojiť k človeku. V rea-
lite to znamenalo napríklad, že šaman 
odporučil klientovi kúpiť si darček, po 
ktorom túžil a ktorý mu nebol v detstve 
dopriaty, alebo vybavenie si „účtov“ 
s príbuznými atď. Stávali sa prípady, 
že bolo treba stratenú časť duše z iné-
ho sveta doslova „uniesť“ s pomocou 
spriaznených síl šamana, pretože bola 
uväznená. Liečenému človeku sa v re-
alite uľavilo rovnako ako po iných dru-
hoch terapie.

Celá koncepcia šamanského učenia 
v spoločenstve pani Maríny je postave-
ná na tzv. putovaní so Silou, všetky uve-
dené body spadajú do tohto systému. 
Človek putujúci so Silou sa nezdráha 
vykonať akékoľvek potrebné skutky – 
činy Sily – prinesené z duchovného sve-
ta, v konečnom dôsledku vždy prekon-
zultované s vedúcou osobnosťou.

Ľudia, ktorí sa zúčastnia na jednom-
-dvoch seminároch, majú veľmi priaz-
nivý a pozitívny dojem z tohto uče-
nia, najmä čo sa týka slobodnej mysle 
a orientácie človeka vo svete. Po nie-
koľkých rokoch však jedinec stratí také 
pre človeka bežné životné opory, ako 
je úplne normálny cieľ a smer ľudského 
života, citový vzťah k rodine a k svojmu 
životnému zázemiu. Postupne sa mu 
bežné životné hodnoty vytratia a na-
hradia sa silovými „čarodejnými“ zá-
mermi ľudí putujúcich so Silou. Človek 
stráca vlastnú orientáciu vo svete a stá-
va sa absolútne závislým. Z vyhranenej 
blízkej šamanskej skupiny takmer nie 
je možné odísť – vrátiť sa; putovanie so
Silou totiž nedovoľuje stratiť ani jediné-
ho z členov, ktorý už mal možnosť na-
hliadnuť za tzv. paralelné čiary, ktoré 
oddeľujú náš svet od tých ostatných…

V praxi to znamená, že najbližší čle-
novia okolo vedúcej osobnosti urobia 
akýkoľvek skutok (už spomínané činy
Sily) na udržanie člena: potrestanie, vy-
rovnanie si účtov alebo naopak zahrnu-
tie ho tým „najlepším“. V podstate čo-

koľvek človek – šaman–čarodej – usku-
toční po dohode s duchovným svetom
(a s pani Marínou), je „nevyhnutné pre
svet“ – či ide o odchod od rodiny či o
činy na hrane zákona. Človek nútený 
sústavne sa vzdelávať a putovať ďalej 
a ďalej do nových „kruhov sily a pozna-
nia“ už ťažko nájde cestu späť a sku-
točne ju v žiadnom prípade ani nehľa-
dá, keďže je už „niekde inde“ a „niečo 
viac“. Z tohto dôvodu môžem hovoriť
o zázraku, že sa mne a mojej rodine
podarilo vrátiť do normálneho života. 
(Hoci, pravdupovediac, naozaj neviem, 
čo od ľudí takto nasmerovaných mô-
žem i dnes očakávať…)

Autorita, ktorá kradne tvár

Poznatky a zážitky zo šamanských ciest 
sa účastníci učili prenášať do každo-
denného života – výsledkom bolo od-
deľovanie sa od reálneho sveta, od spo-
ločnosti, rodiny, predtým blízkych ľudí 
a priateľov. Začali sa meniť priority – 
najvyššou sa stala pani Marína a jej uče-
nie. Tej sa podarilo vytvoriť si skupinku 
absolútne oddaných osôb – najmä mla-
dých žien, ktorými sa čoskoro obklopila 
a začala s nimi spolunažívať aj v súkro-
mí. Svoj súkromný život opriadala ta-
jomstvom a až keď som mala možnosť 
stať sa po rokoch jeho súčasťou, s hrô-
zou som zistila, že sa v mnohom nesto-
tožňuje s učením, ktoré prezentuje na 
verejnosti a seminároch. Až vtedy som 
si naplno uvedomila, že osoby žijúce 
v jej blízkosti sú absolútne pod jej vply-
vom – nešťastné, bez svojej identity 
a bez možnosti návratu do normálnej 
spoločnosti. To všetko v dôsledku izolá-
cie a prijímania informácií podávaných 
výhradne ňou samou.

Popri seminároch sa pani Marína ve-
novala svojej vlastnej „liečiteľskej praxi“ 
– o jej úžasných výsledkoch sme po-
čúvali dlhočizné príbehy, ale o zlyha-
niach a vážnych zásahoch do psychiky, 
prípadne o iných negatívnych zdravot-
ných následkoch som sa osobne do-
zvedela úplne náhodne od poškode-
ných osôb. Ľudia s psychickými ujmami 
sa však báli verejne vystúpiť, najmä zo 
strachu z nadprirodzených schopností 
pani Maríny a následných duchovných 
trestov.

Zaujímavé pre mňa bolo, ako pani 
Marína nikdy nevzala na seba zodpo-
vednosť za svoje počínanie a vplyv svoj-

ho učenia. Vždy operovala slovami „slo-
bodná vôľa človeka“, „dávam len rady, je 
na každom, ako sa zachová“ atď. Avšak 
jej rady boli pre skupinu zákonom. Za 
jeho porušenie prichádzal trest, naprí-
klad vo forme odlúčenia na kratší alebo 
dlhší čas, zosmiešňovania, ignorovania, 
nekomunikácie či verejného označenia
dotyčného „hriešnika“ za chorého, čud-
ného, resp. posadnutého.

Najmä pre tých, ktorí okrem spomí-
nanej skupiny nemali žiadne iné záze-
mie, to boli mimoriadne kruté chvíle. 
S obyčajnými „smrteľníkmi“ si totiž už 
nemali čo povedať, „chorému“ svetu 
sa vyhýbali a bežné zdroje informácií 
(médiá a pod.) sa s výnimkou odporu-
čených filmov a literatúry považovali za 
negatívne. Odlúčený človek tak musel 
vynaložiť značné úsilie a preukázať od-
danosť a poslušnosť rôznymi činnosťa-
mi a činmi, aby sa mohol vrátiť späť (ich 
charakter, samozrejme, určovala pani 
Marína). Ľudia často trpeli pocitmi viny, 
strachu už len z najbežnejšej negatívnej 
myšlienky o fungovaní spoločenstva. 
Snažili sa stať novými ľuďmi bez mi-
nulosti a na základe spomínaných diel 
Carlosa Castanedu „vymazávali“ svoju 
osobnú históriu.

Noví členovia spoločenstva často 
bývali po určitej dobe frustrovaní zo 
zmeny správania pani Maríny a jej naj-
bližších. V období, keď sa snažila získať 
si ich priazeň a oddanosť, bola nesmier-
ne chápavá a vľúdna, jej spoločníčky 
zahŕňali vyhliadnutú osobu nadmierou 
pozornosti a lásky, avšak po čase, keď 
sa už človek stal závislým a oddaným, 
ich spôsoby sa zmenili na kritizujúce, 
výchovné až diktátorské.

Členovia spoločenstva si od pani 
Maríny nechávali poradiť aj v najbež-
nejších otázkach – či sa už týkali stra-
vovania, obliekania alebo zdravia (náv-
števy lekárov sa neodporúčali). Všetko 
sa pritom dialo na základe „slobodného 
rozhodovania“, čo v tejto fáze života bo-
la už len ilúzia.

Zo seminárov si ľudia prinášali tzv. 
domáce zadania – prácu na doma, kto-
rá ich mala plne zamestnať v čase me-
dzi jednotlivými seminármi. Väčšinou 
išlo o rôzne duchovné cvičenia, písanie 
a opakovanie rôznych textov, samo-
zrejme, bubnovanie, ale aj o praktickú 
činnosť – vyrábanie rôznych predme-
tov (tzv. predmetov Sily). Práve na re-
meselnú výrobu a umenie v najširšom 
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ponímaní sa zamerala tiež pani Marí-
na (približne od r. 2004), a to so záme-
rom prenikať a ovplyvňovať spoločnosť 
a „vlastnou prácou“ získavať finančné 
prostriedky na zabezpečenie živobytia 
výrobcov.

Tejto téme prispôsobila aj ideologic-
kú náplň svojich seminárov, kde svoj-
skou formou vyučovala duchovné po-
zadie remesla, výtvarného, hereckého, 
hudobného a iného umenia. Výsledkom 
bol jej vysnívaný obchod s umeleckými 
artefaktmi. Bol pre ňu čarovným mies-
tom, kde sa stretáva svet šamanských 
čarodejov so svetom obyčajných smr-
teľníkov. Ľudia do úmoru vo dne v no-
ci vyrábali, strúhali, maľovali, písali, šili, 
vyšívali, samozrejme pod vedením pani 
Maríny, ktorá určila predavačov, ekonó-
mov aj majiteľov obchodu. Majiteľov 
vzhľadom na ich solventné zázemie. 
Avšak tí utrpeli značné finančné straty 
kvôli dotáciám do obchodu, ktorý ne-
bol výnosný a stál na zle postavených 
zmluvách a ústnych dohodách. Tie vy-
myslela sama pani Marína a neskôr ich 
obratne obrátila proti majiteľom, ktorí 
už nevládali nefunkčný obchod doto-
vať a držať nad hladinou.

Práve finančné pozadie skupiny bolo 
zarážajúce: životná úroveň pani Maríny 
bola nadštandardná, často cestovala aj 
na dlhý čas do vzdialených kútov zeme 
spolu so svojou novou „vyvolenkyňou“, 
ktorej zabezpečovala všetky požiadav-
ky, aby si udržala jej priazeň, keďže sa 
stala aj jej intímnou priateľkou, čo, sa-
mozrejme, až na pár osôb nikto zo spo-
ločenstva ani len netušil. Predstavila ju 
ako nagualku – vodkyňu a druhú časť 
svojej osoby. Od hlúčika najbližších vy-
žadovala doslova a do písmena, aby jej 
a tejto priateľke slúžili, čo sa malo po-
važovať za obrovskú poctu.

Opačne ale na tom boli oddaní a po-
slušní členovia spoločenstva. Tí mnoho 
ráz živorili bez prostriedkov v rôznych 
menších skupinkách v spoločných pod-
nájmoch. Často sa v bytoch spolu so 
psami a mačkami delili o priestor aj ma-
lé deti. Väčšina z členov na podnet pa-
ni Maríny opustila svoje zamestnania, 
takže bojovali s obrovským finančným 
nedostatkom. Navyše tiež semináre pa-
ni Maríny, ktoré stáli na prvom mieste, 
bolo treba platiť, nehovoriac o každo-
denných výdavkoch na život. Pomáhali 
si menšími brigádami, pôžičkami a sú-
stavne obťažovali svojich rodinných prí-

slušníkov. Neskôr ich mal živiť už spo-
mínaný obchod.

Moje rozhodnutie opustiť toto spo-
ločenstvo, ktoré už nemalo nič spoloč-
né so starým šamanským učením a kto-
ré sa podľa môjho názoru stalo akýmsi 
slovenským šamanským originálom, vo 
mne zrelo niekoľko rokov. Cesta „von“ 
do normálneho života však nebola vô-
bec jednoduchá. Bojovala som o udrža-
nie svojej rodiny, svojich detí a partnera 
dlhý čas (bohužiaľ aj o udržanie vlastnej 
strechy nad hlavou). Pani Marína bola 
totiž veľkým odporcom a bojovníkom 
proti rodinnej forme života. Jej cieľom 
a zámerom bolo vytvorenie komunity 
a komunitného spôsobu života. V zá-
sade bola proti vzťahu a láske muža 
a ženy vrátane intímneho spolunažíva-
nia (naopak, podporovala spoločenstvá 
žien žijúcich so ženami a mužov s muž-
mi ako „energeticky vyvážené“).

Medzi jej bežné rady patrilo odpo-
ručenie rozchodu, resp. rozvodu, a to aj 
v prípade, ak mali partneri deti. Taktiež 
radila založenie domácnosti s ňou vy-
branými členmi spoločenstva. Malé deti 
sa aktívne zúčastňovali na jej progra-
moch a rovnako ako rodičia ju považo-
vali za najvyššiu autoritu. Pani Marína 
bez problému nasťahovala do rodiny 
s deťmi cudzieho človeka, ktorého vi-
dela dva či trikrát na svojom seminári 
a ktorý mal údajne „do rodiny priniesť 
novú silu, nového ducha“.

Na stretnutia a semináre prichádza-
li ľudia rôzneho veku, najčastejšie však 
mladí vo veku 18 až 30 rokov hľadajúci 
si (napr. po skončení štúdií) vlastnú ži-
votnú cestu a snažiaci sa o netradičný 
spôsob života, často paradoxne bojujú-
ci proti autoritám a nesúhlasiaci so zá-
konmi spoločnosti. Mnoho ľudí v tom-
to spoločenstve zakotvilo po ukončení 
inej závislosti, napríklad drogovej, al-
koholovej a pod. Stretla som sa taktiež 
s mladými bojujúcimi s nepochopením 
vo svojich rodinách, prípadne s nemož-
nosťou umelecky sa realizovať či trpia-
cimi pocitmi osamelosti, hľadania, ale-
bo po rôznych smutných udalostiach, 
ako sú ťažko ukončené citové vzťahy, 
úmrtia v rodine a pod.

Ďalšou skupinou v spoločenstve bo-
li ženy v strednom a vyššom veku (40 až 
50 rokov), často inteligentné a vzdelané 
osoby, ktoré stáli na prahu cesty nachá-
dzania nového zmyslu života po odcho-
de detí z rodín alebo po rozpade dlho-

ročných už nefungujúcich manželstiev, 
prípadne po odchode do dôchodku a
podobne. Rovnako ako muži v stred-
nom veku, ktorí mali pocit, že im život 
ušiel pomedzi prsty. Cieľovou skupinou 
pani Maríny boli však ľudia dobre za-
bezpečení, vplyvní a solventní. V úzkom 
okruhu sa neraz vyjadrovala o túžbe po 
peniazoch, bohatstve a moci.

Zameriavala sa aj na umelcov ale-
bo na „zaujímavých“ a zvláštnych ľudí, 
u ktorých bol predpoklad, že sa stanú 
jej nasledovníkmi. Kedykoľvek vede-
la usporiadať doslova hon na vytypo-
vanú osobu, o ktorej vyhlásila, že patrí 
do skupiny a bola ochotná aj schopná 
urobiť čokoľvek, aby si získala jej pozor-
nosť a priazeň. Ak sa jej nepodarilo do-
slova ujsť, hrozilo, že sa z osídel šaman-
ky už nevymotá. Pani Marína mu našla 
spriaznenú dušu v spoločenstve, ktorá 
sa o ňu musela starať a určila dokonca 
aj vzťah medzi nimi – duchovná sestra, 
dcéra, milá, alebo dokonca súčasť nie-
čej osoby.

Takto sa jedného dňa u nás doma 
objavil cudzí človek ako spriaznený 
druh môjho partnera, keďže mala pani 
Marína záujem o rozpad mojej rodiny. 
Toto obdobie bolo pre mňa, moje deti 
i partnera obzvlášť psychicky náročné 
a je zázrak, že sa nám podarilo zostať 
spolu. Moje deti a rodičia ma opakova-
ne upozorňovali na chorý spôsob živo-
ta a bez okolkov ho nazývali životom 
v sekte. Keďže som to vo svojom vnútri 
sama dobre vedela, v tomto smere som 
trpela doslova rozdvojením osobnos-
ti. Cítila som, že tento spôsob života 
je absolútne nenormálny, chorý a pre 
mňa nevyhovujúci. Obaja s partnerom 
sme trpeli ťažkými depresiami, častými 
záchvatmi zúfalstva a agresivity, stavmi 
úzkosti a ako som sa neskôr dozvede-
la, podobným spôsobom trpelo mnoho 
členov tohto spoločenstva, samozrej-
me, v tajnosti a potichu. Ak niekto už 
skutočne prestal náročný život psychic-
ky znášať, venovala mu pani Marína „lie-
čivú“ návštevu, ktorá pomohla dotyčnej 
osobe opäť sa zmobilizovať a „ísť“ ďalej.

Na tomto mieste sa musím zamys-
lieť nad otázkou, ako je možné, že ľudia 
už po prvej návšteve šamanského semi-
nára pociťovali túžbu prísť opäť a stali 
sa postupne hlboko závislými.

Prostredie v seminárnych miestnos-
tiach bolo vždy príjemné, „čarovné“, 
s náznakom tajomstva. V prostriedku 

4/2007svedectvo



4/2007

13

horel posvätný oheň, sviečka a vonná 
tyčinka. Ľudia sedeli bosí v kruhu v tes-
nej blízkosti, často sa držiavali za ruky. 
Zvuk šamanského bubna bol hlboký, 
príťažlivý a prinášal oddelenie od rea-
lity a možnosti nekonečného putova-
nia, rovnako ako jemný zvuk šamanskej 
hrkálky. (Bubny a hrkálky vyrábali pre 
pani Marínu vybraní výrobcovia zo ša-
manského kruhu. Pri výrobe používali 
kožu zo zvierat a drevo. Často ich na se-
minároch spolu s inými ručne vyrobe-
nými predmetmi a ozdobami ponúkali 
na predaj.)

Atmosféra v kruhu bola veľmi pria-
teľská, otvorená čomukoľvek – pani 
Marína kládla dôraz na dôležitosť všet-
kého, takže každá veta, každé gesto ale-
bo spadnutý suchý list zo stromu za ok-
nom mali svoj obrovský význam. Takto 
ubiehali hodiny a hodiny strávené na 
týchto programoch. Nekonečné mono-
lógy pani Maríny a dialógy o „neuchopi-
teľných“ témach… Ľudia sa po bubno-
vaní a šamanských cestách preberali zo 
stavu tranzu – únavu a ospalosť strie-
dali vyhrotené emócie, plač, výkriky či 
záchvaty smiechu – to všetko však bolo 
údajne „liečivé“.

Účastníci seminárov sa duševne od-
haľovali, absolútne dôverujúc pani Ma-
ríne, ale aj jej spoločníčkam, ktoré ich 
s láskavým úsmevom vítali a vybera-
li od nich poplatok za seminár. Všetky 
ekonomické záležitosti vrátane orga-
nizácie a komunikácie s verejnosťou 
zabezpečovali vybrané dievčatá. Pani 
Marína bola šedou eminenciou organi-
zujúcou všetko z úzadia, na všetko ma-
la svojich ľudí – nikdy neniesla za nič 
žiadnu zodpovednosť držiac pred se-
bou spomínaný štít: „bola to jej či jeho 
slobodná vôľa“.

Práve bezhraničná dôvera návštev-
níkov seminárov voči pani Maríne a jej 
učeniu, jej taktnosti, pravdivosti, láska-
vosti a múdrosti bola jedným z dôvo-
dov, ktorý ma doslova prinútil hľadať 
cestu preč z tohto prostredia. V príkrom 
kontraste k tomu som však v blízkom 
kruhu, súkromí Maríny, kde som preži-
la približne dva roky, počúvala často na 
nič netušiacich ľudí výsmešné kritiky, 
urážky, dokonca i vulgarizmy. Samozrej-
me, boli aj pozitívne hodnotenia, ale už 
samo rozoberanie pováh ľudí, ktorí na-
ivne veria „duchovnej“ osobe a „liečiteľ-
ke“ opierajúc sa o jej diskrétnosť – bolo 
pre mňa neznesiteľné.

Ak sa počas seminára objavil sku-
točný kritik alebo silný jedinec, ktorý 
sa nebál otvorene vyjadriť svoj názor, 
prípadne postaviť sa proti samotnej pa-
ni Maríne, bol akceptovaný maximálne 
do najbližšej prestávky, keď pani Marí-
na spolu s najvernejšími určila, či budú 
človeka obchádzať taktným prehliada-
ním, ignorovaním, alebo sa s ním pustia 
do slovného boja. Často riešila „veci na 
druhej strane“, posielala ľuďom nielen 
silu, ale ak s nimi bola – ako to sama na-
zývala – „vo vojne“, posielala im aj veľmi 
„nepríjemné veci“. Stávalo sa, že nespo-
kojného človeka zo seminára vylúčila, 
resp. seminár ukončila, čím proti nemu 
poštvala ostatných účastníkov.

O emócie nebola na stretnutiach 
núdza. Životné príbehy ľudí či zážitky
z „iných realít“, vyjadrovanie sa spevom, 
tancom sprevádzaným bubnovaním, to 
všetko viedlo k hlbokým zážitkom a chu-
ti žiť na tejto ceste „poznania a pravdy“ 
navždy. Taktiež mystifikácia pani Marí-
ny, viera v jej nadprirodzené schopnosti 
ako umenie lietať, žiť v snoch, premiest-
ňovať sa do iných svetov a meniť sa na 
iné bytosti, čítanie myšlienok, „videnie“, 
to všetko umocňovalo túžbu a vieru 
v nekonečné možnosti človeka, a naj-
mä v jeho nesmrteľnosť…

Cesta späť

Toto sú len zlomky života, ktorý som za-
žila v „službách“ pani liečiteľky, šaman-
ky, filozofky a duchovnej učiteľky. Počas 
deviatich rokov som takmer prišla o svoj 
vlastný život, rodinu, o svoje skutočné 
prežívanie a city. S tým, čo som kedysi 
dávno hľadala v duchovných učeniach 
starých šamanských spoločenstiev, to 
naozaj nemalo nič spoločné.

Odchod mňa a môjho partnera zo 
spoločenstva prebiehal vo veľmi ťaž-
kej atmosfére. Sprevádzala ju obrovská 
finančná strata súvisiaca so spomína-
ným obchodom s umeleckým tovarom. 
Rovnako ako vydieranie a vyhrážanie 
sa zo strany pani Maríny, ktorá mi pre-
dostierala rôzne hrôzostrašné scenáre. 
Jej zámerom bolo najmä zbaviť sa môj-
ho partnera. Žiadala ma a nútila vysťa-
hovať ho z nášho spoločného obydlia. 
Vyhrážala sa mojim deťom a z milej 
chápajúcej panej sa stala agresívna 
a arogantná osoba.

V tomto období mi boli mojou veľ-
kou oporou práve moji synovia, kto-

rí mi vyhľadali telefonický kontakt na 
občianske združenie Integra – centrum 
prevencie v oblasti siekt v Banskej Bys-
trici, kde som našla pomoc a oporu. Po 
prečítaní všetkej dostupnej literatúry 
o sektách som bola šokovaná, pretože 
som čítala doslova o svojom vlastnom 
živote a o živote v šamanskom spolo-
čenstve pani Maríny. Smutné je, že ľu-
dia, ktorých rady sa dodnes v spoločen-
stve rozširujú, hľadajúci predovšetkým 
slobodu a utiekajúci sa z „neslobodné-
ho každodenného“ sveta, nachádzajú 
svoje životné šance v tejto ilúzii. Do-
dnes sú presvedčení o svojej výnimoč-
nosti a nadradenosti a tí najbližší by za 
pani Marínu ochotne položili aj život.

Hoci – ako som už spomenula – do 
normálneho života sa mne aj môjmu 
partnerovi podarilo šťastne vrátiť, sa-
mozrejme, nezostalo to bez následkov. 
Doteraz sa často pristihnem pri chorom 
– šamanskom – rozoberaní každej ne-
podstatnej maličkosti a pod. Podporila 
nás rodina, starí dobrí priatelia a pani 
z Integry – odborníčka na problemati-
ku siekt a zhubných kultov. Pomohlo 
mi i to, že som sa dozvedela o osudoch 
podobných tomu nášmu. O tom, že nie 
vždy sa ľuďom podarí vrátiť bez ujmy a
bez toho, aby neupadli do ďalšej závis-
losti či iného zhubného spoločenstva.

Prvé mesiace boli najťažšie. Muse-
li sme sa učiť normálnemu ľudskému 
spolunažívaniu, komunikácii bez ša-
manského slovníka. Boli sme osamelí, 
vyradení zo spoločnosti… Najviac nám 
pomohlo to, že máme s partnerom mo-
je dve staršie deti z prvého manželstva 
a dve malé deti z nášho vzťahu, ktorý 
sa nám podarilo ako najväčšiu cennosť 
zachrániť. Obaja sme verili, že hoci toto 
hrozné životné obdobie na nás určite 
zanechá následky, dokážeme prežiť bez 
väčšej psychickej ujmy, čo sa niektorým 
bývalým členom šamanského spolo-
čenstva nepodarilo. Po dlhšom čase sa 
nám darí zaradiť sa do každodenné-
ho života, práce. Žijeme naozaj šťast-
ne, hoci občas sa obzrieme za „nočnou 
morou“, ktorou bol pre nás šamanizmus 
v tej forme, v akej sme ho zažili my.    

svedectvo

Autorka je klientkou o. z. Integra –
centra prevencie v oblasti siekt. Jej 
meno (ako i meno ústrednej postavy 
tohto príbehu – pani Maríny) je vymys-
lené, pretože si želá ostať v anonymite. 
Jej vôľu redakcia plne rešpektuje.
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téma

 V mhanizmoch
hospodárstva

Mnoho siekt vykonáva hos-
podársku činnosť. Robia to 

prinajmenej z dvoch dôvodov: 
aby získali finančné prostriedky 
a tiež nových členov a stúpencov. 
Možno predpokladať, že od ľudí 
pracujúcich v podnikoch, ktoré 
sekty vlastnia, sa očakáva účasť 
na zamestnávateľom sponzorova-
ných „vorkšopoch“ a „seminároch“.

Okrem vlastnej činnosti majú sekty zá-
ujem zasahovať do už existujúcich eko-
nomických štruktúr. Môže sa tak diať 
prostredníctvom ich stúpencov, ktorí 
zastávajú dôležité posty v konkrétnych 
podnikoch. Takto sekty získavajú mož-
nosť preberať nad nimi kontrolu. Verbu-
jú sa taktiež vybraní pracovníci firiem, 
najčastejšie formou osobných záujmov 
realizovaných mimo pracoviska, alebo 
zdravotného či psychologického pora-

denstva. Najúčinnejšou metódou získa-
vania prívržencov sú však kurzy a škole-
nia slúžiace na zvyšovanie odborných 
kvalifikácií. Ak firmu, ktorá vedie ško-
lenie, vlastní sekta, vedenie podniku 
využívajúce takéto služby si nie vždy 
uvedomuje, že v konečnom dôsledku 
výsledky kurzu môžu závisieť od oča-
kávania, aké má sekta voči konkrétnym 
pracovníkom a od jej ohodnotenia ich 
spôsobilosti na ďalšiu činnosť.
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Ako usudzujú Tadeusz Hanausek 
a Grzegorz Mikrut v článku Podnik sek-
ta, vďaka získanému vplyvu má sekta 
možnosť reálne riadiť podnik, pričom 
zároveň nenesie za to materiálnu zod-
povednosť. Často dochádza k zapojeniu 
kontrolovanej firmy do siete už jestvu-
júcich podnikov sekty, alebo ju využíva-
jú ostatné spriaznené spoločnosti. Vďa-
ka prístupu k údajom o pracovníkoch a
klientoch sa sekta orientuje v ich život-
nej situácii, čo neskôr dôsledne využíva.

Sekta ľahko získava nových členov, 
keď im ponúkne duchovnú podporu 
pri strate niekoho blízkeho, materiálnu 
pomoc pri problémoch so splácaním 
úveru, drahé lieky v prípade ochorenia 
a pod. Taktiež dokáže využívať depre-
sie či stav duševnej tiesne svojich obe-
tí a tak získava možnosť ovládnuť ich 
majetok, nahovára ich na rôzne investí-
cie, mámi od nich záväzky.

Osoby raz získané pre spôsoby sek-
ty sa nabádajú, aby sa zúčastňovali na 
kurzoch osobného rastu či sebarealizá-
cie. Nezriedka je to spojené s veľkými 
nákladmi. Keď sekta nechce stratiť oso-
bu, ktorá je pre ňu perspektívna, a naj-
mä ak tým nechce prísť o zdroj príjmov, 
poradí takému chránencovi vhodnú 
banku (najčastejšie takú, kde má svo-
jich ľudí), v ktorej má bez väčších prob-
lémov možnosť získať úver na zaplate-
nie ďalšieho kurzu.

Hanausek a Mikrut poukazujú i na 
fakt, že okrem infiltrácie konkrétnych 
podnikov či dokonca celých hospodár-
skych odvetví majú sekty prioritný zá-
ujem prenikať tiež do štátnych inštitú-
cií. Ako vysvetľujú, môže to ohrozovať
aj bezpečnosť štátu. Výrečným príkla-
dom toho bola činnosť japonskej sek-
ty Najvyššia Pravda (Óm šinrikjó) ma-
júcej spojenie s početnými štátnymi
inštitúciami a pravdepodobne i so špe-
ciálnymi zahraničnými službami.

Vplyv, ktorý majú lídri siekt na svo-
jich prívržencov, im dovoľuje prijímať 
majetok a hromadiť svoje imanie z ich 
otrockej práce. Niektorí z nich nadobú-
dajú také veľké prostriedky, že si nielen 
podriaďujú zástupy nových stúpencov, 
ale takisto môžu vplývať na hospodár-
stvo, politiku, ba i súdnictvo.1 Táto stra-
tégia sa, pochopiteľne, netýka všetkých 
skupín, ktoré nazývame sekty, ale iba 
niektorých, obyčajne tých najrozšírenej-
ších, majúcich vytvorené medzinárodné
štruktúry.

Hospodárske fasády 
scientológie

Žiaci L. Rona Hubbarda sa často odvolá-
vajú na príklad hríbov a koreňov, ktoré 
dokážu pretrvať najťažšie obdobie a do-
konca zničiť od seba zdanlivo silnejšie 
štruktúry. Analogickým spôsobom sa 
samotní scientológovia snažia prenikať 
do jestvujúcich politických a ekonomic-
kých štruktúr. Medzi dokumentmi, kto-
ré svojho času skonfiškovala FBI počas 
revízie „cirkvi“, bol nájdený aj Guardian 
Order 060971, ktorý medzi životné cie-
le scientológie zaraďuje okrem iného 
aj prevzatie kontroly nad médiami či 
spojenectvo s predstaviteľmi masovo-
komunikačných prostriedkov, kľúčový-
mi politickými osobnosťami a ľuďmi
angažujúcimi sa pri kontrole medziná-
rodných financií.

Bývalý scientológ Robert Voughn 
Young pred niekoľkými rokmi povedal: 
„Naším cieľom nikdy nebola spása du-
ší či pomoc ľuďom na ich ceste k svä-
tosti. Chceli sme získať vplyv na vládu, 
chceli sme kontrolovať médiá a banky.“ 
Sám Hubbard sformuloval zásadu: „Zís-
kavajte, to je jedno ako, kľúčové funkcie 
– ako predsedníčka zväzu žien, kádro-
vý šéf veľkej firmy, vedúci dobrého or-
chestra, sekretárka riaditeľa, poradca 
odborového zväzu – hocičo, len aby to 
bola kľúčová pozícia.“

V 90. rokoch v Nemecku vypukol 
spor medzi vládou a scientológmi. Zá-
ležitosť sa dostala dokonca na Ústavný 
súd, ktorý nakoniec odobral scientoló-
gom možnosť využívať práva a privilé-
giá garantované cirkvám. Dozorcovia 
ústavy síce potvrdili ústavný článok o
náboženskej slobode, vyznačili však jej 
hranicu – priznanie statusu náboženské-
ho spoločenstva nemôže byť založené 
len na deklarácii jej členov. Potrebné je 
splniť aj objektívne normy, ktoré umož-
ňujú charakterizovať ideológiu sekty 
ako náboženstvo a ciele jej pôsobenia 
ako duchovné. Medzitým ďalšie inštan-
cie nemeckej justície uznali, že Sciento-
logická cirkev realizuje predovšetkým 
materiálne ciele. Rozhodnutie súdu na-
koniec zaviazalo scientológov platiť da-
ne a podriadiť sa právnym predpisom, 
ktoré v Nemecku platia pre každú regis-
trovanú firmu.2

Plánovaný vstup scientológov do 
hospodárstva započal súčasne so za-

ložením Svetového inštitútu sciento-
logických podnikov (World Institute of 
Scientology Enterprises – WISE) v roku 
1979, ktorého cieľom je infiltrovať do 
hospodárstva Hubbardove štandardné 
metódy riadenia. Podľa plánov sa má 
v každom podniku uplatňovať tak hub-
bardovské chápanie etiky, ako aj ním 
rozvinuté kontrolné mechanizmy. Čle-
nom WISE sa môžu stať firmy i súkrom-
né osoby. Členstvo v spoločnosti zavä-
zuje podniky zlepšiť podmienky práce 
štandardným využívaním Hubbardo-
vých technológií riadenia a ich rozširo-
vanie vo svete biznisu. Úlohou členov 
WISE stojacich na najvyšších stupňoch, 
tzv. Chief Executive Officers, je okrem 
toho zavádzať tieto metódy do kľúčo-
vých podnikov svojho štátu, ako aj do 
iných spoločností, obcí, krajov a vlád.

Pracovná skupina pre scientoló-
giu pri Mestskom úrade v Hamburgu 
vo svojej správe adresovanej verejnos-
ti vyhlásila, že v podniku, ktorý ovlá-
dla organizácia WISE, majú význam už 
len nariadenia scientológie. Spája sa 
s tým i záväzok šíriť Hubbardove metó-
dy a ideológiu. V licenčných zmluvách 
sa hovorí aj o povinnosti členov WISE 
platiť pravidelné príspevky nadriadenej 
osobe. Sú známe prípady zmeny cha-
rakteru podniku po tom, čo sa v ňom 
zaviedli kritériá sformulované sektou 
– pracovníci boli nútení zúčastňovať sa 
na školeniach so scientologickým obsa-
hom; ak odmietli, dostali výpoveď.

Popri obyčajných osobných listinách 
sa zaviedli „etické listiny“. Pracovníci boli 
zaviazaní pripravovať tzv. hlásenia sve-
domia o svojich kolegoch. Založilo sa 
„oddelenie etiky“ a zaviedlo sa systemi-
zované pracovné miesto „dôstojník eti-
ky“. Výmenu názorov medzi kolegami 
nahradilo množstvo odporučení a po-
známok v úradných spisoch. Okrem 
toho auditing a rôzne kontroly viedli 
k odhaleniu všetkých údajov o životnej 
situácii pracovníka, ako aj o strategic-
kých utajených podnikových informá-
ciách.

Boli zaznamenané tiež prípady, keď 
problémy a potreby pracovníkov vyu-
žíval niekto z vedenia podniku na to, 
aby ich získaval pre sektu. Firemné ta-
jomstvá prenikali do scientologickej or-
ganizácie a prvotná lojálnosť voči firme 
bola nahradená lojálnosťou voči nej. 
Nemecký inštitút hospodárstva charak-
terizoval ohrozenie spojené s činnosťou 

industriálne kulty
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Hubbardovej sekty v podnikoch nasle-
dovným spôsobom: „psychické defor-
mácie, zadlžení pracovníci vystavení 
vydieraniu, hospodárska špionáž a de-
fraudácia, nelojálnosť, protekcionárstvo 
pri udeľovaní postov a funkcií, nečestná 
konkurencia a porušovanie zásady fi-
remného tajomstva“.3

Vírus v Microsofte

Veľkému záujmu scientológov sa teší 
informatika. Vytváranie počítačových 
systémov a interných programov pod-
porované umiestňovaním svojich ľudí 
na vhodných pozíciách uľahčuje sekte 
získavať strategické informácie o podni-
ku a umožňuje jej taktiež široký prístup 
k informáciám o pracovníkoch a klien-
toch. Obrovský význam má infiltrácia 
štátnych, finančných (hlavne banko-
vých) inštitúcií disponujúcich veľkými 
databázami osobných údajov.

Nemecká vláda sa svojho času usi-
lovala získať informácie o prepojení 
scientológov s medzinárodnými kon-
cernami. Takéto prepojenie bolo zistené 
okrem iného aj v Microsofte. Konkrétne 
sa to týkalo časti operačného systému 
Windows 2000 – programu Disckeeper. 
Tento program zodpovedný za organi-
záciu údajov uchovávaných na harddis-
ku vytvorila firma Executive Software 
Incorporated – filiálka Microsoftu, ktorej 
šéfom je Craig Jensen otvorene dekla-
rujúci svoje členstvo v Scientologickej 
cirkvi. Nemecká vláda v tom postrehla 
nebezpečenstvo možnosti kontrolovať 
sektou údaje uchovávané v počítačoch 
firiem či inštitúcií. Po niekoľkomesač-
ných vyjednávaniach bola na jeseň 
roku 2000 uzatvorená dohoda medzi 
Federálnym úradom pre informačnú 
bezpečnosť (BSI), Ministerstvom vnút-
ra Nemecka a Microsoftom. Podľa tejto 
dohody všetci užívatelia operačného 
systému Windows 2000, ktorí nechcú 
používať časť programu vyrobeného 
prívržencom sekty, ju môžu slobodne 
odinštalovať. Samozrejme, takýto výsle-
dok rokovania predstavitelia sekty na-
zvali „bezprecedentný prejav nábožen-
skej diskriminácie“.

„Áno, je pravda, že som členom 
Scientologickej cirkvi, a to už 25 rokov,“ 
povedal Jensen členom Komisie pre 
medzinárodné vzťahy snemovne repre-
zentantov USA. „Som na to hrdý a znač-
nú časť svojho úspechu pripisujem 

tomu, čo som sa naučil od tejto cirkvi 
a z diel jej zakladateľa L. Rona Hubbar-
da. Ale aký súvis má moje náboženstvo 
s predajom softvérových programov? 
Samozrejme, žiadny. Moje vysvetlenie 
je takéto: nemecká vláda sa pokúša 
utajiť skutočnosť, že jej embargo vy-
plýva z náboženskej diskriminácie. V sa-
motnej podstate vládni úradníci, ktorí 
ho vyhlásili, nemajú nič proti nábožen-
skej diskriminácii, aj keď to porušuje 
nemeckú ústavu a záväzky Nemecka 
ohľadne dodržovania medzinárodných 
ľudských práv.“

Podobné výhrady malo onedlho 
predložiť Ministerstvo vnútra tiež voči
účasti Microsoftu v projekte Sphinx, 
ktorý musí vyhovovať najvyšším štan-
dardom bezpečnosti, keďže zabezpe-
čuje spojenie medzi vládnymi oddele-
niami elektronickou cestou. V čase, keď 
sa nemecká vláda usilovala obmedziť 
vplyv sekty, Amerika sa postavila na jej 
stranu. Komisia pre medzinárodné vzťa-
hy snemovne reprezentantov vyhlásila, 
že v Nemecku, Rakúsku, vo Francúzsku 
a v Belgicku sú náboženské menšiny 
špeciálne sledované a spoločensky „po-
nižované“. Pozornosť si zasluhuje i fakt, 
že objektom starostlivosti komisie sú 
len dve menšiny: svedkovia Jehovovi 
a stúpenci Scientologickej cirkvi.4

Impérium rev. Muna

Jednou z väčších svetových korporácií 
je i Cirkev zjednotenia. Zdá sa, že ná-
boženstvo je tu, podobne ako u scien-
tológov, jedine ideologickým nosníkom 
na stavbe ekonomického impéria. Už 
v 60. rokoch San Mjung Mun uskutoč-
ňoval rôzne obchodné transakcie a stal 
sa majiteľom gigantického majetku. Je-
ho obchodné činnosti sa týkali rozma-
nitých oblastí: okrem iného sa zaoberal 
obchodovaním s čajom a so zbraňami, 
spracúvaním rýb a lodiarstvom, pre-
vádzkovaním hotelov, a konečne – tla-
čovými koncernami.

Mnohokrát médiá zdôrazňovali sku-
točnosť, že Mun je majiteľom viacerých 
časopisov a novín, napríklad konzerva-
tívneho Washington Times, ktorý kúpil 
v roku 1982. James Whelan konštatoval, 
že táto investícia stála Muna 150 milió-
nov dolárov v priebehu troch rokov, od-
kedy periodikum prevzal. Dva milióny 
mesačne boli vyčlenené len na fungo-
vanie a produkciu denníka podporova-

 

Sekty a peniaze7

„Komisia analyzovala štyristo štruk-
túr zaoberajúcich sa hospodárskou 
činnosťou. Prípady infiltrácie podni-
kov sektami boli odhalené na začiat-
ku 90. rokov. Väčšina z nich sa týkala 
scientológov. Tí okrem iného ovládli 
spoločnosť Dialogic špecializujúcu sa 
na informačné inžinierstvo, ktorá pri-
pravovala rôzne databázy údajov pre 
políciu a ktorá vypracovala program 
reagovania v krízových situáciách. 
Ďalšia skupina INFI, zložená zo sied-
mich spoločností špecializujúcich sa 
na informačné služby, nadviazala kon-
takt s inštitúciami a firmami spojený-
mi s Ministerstvom obrany.

Ešte väčšmi znepokojujú snahy 
scientológov preniknúť do štruktúry 
EDF, štátnej firmy dosahujúcej zisky 
vo výške 200 miliárd frankov zamest-
návajúcej vysoko špecializovaných 
odborníkov. Niekoľko vyšších úradní-
kov tejto spoločnosti patrilo do sekty 
scientológov, jeden z nich zaujímal 
strategickú pozíciu v oblasti nukleár-
nej technológie. Spoločnosť Radšej 
byť Alfou, distribútor Silvovej metódy, 
uskutočnila energickú kampaň medzi 
personálom podniku Euroeopter pô-
sobiaceho v oblasti pokročilých tech-
nológií, ktorý spolupracuje s Minister-
stvom obrany. Sekta Transcendentálna 
meditácia sa pokúsila ovládnuť odev-
ný podnik Sapitex. Tieto zámery zma-
ril nesúhlas odborových zväzov.

Znepokojujúca je prítomnosť siekt 
v Inštitúte pre podnikové vzdelávanie. 
Ide totiž o rýchlo sa rozvíjajúci sektor 
disponujúci značným kapitálom. Ško-
lenie pracovníkov podniku je inštitu-
cionalizovanou formou prozelytizmu: 
ťažko s ním bojovať, keďže školiteľ 
vystupuje v mene vedenia podniku 
a náklady sa často pokrývajú štátnymi 
inštitúciami. Prostredníctvom tých-
to školení môžu sekty získať prístup 
k strategickým informáciám týkajú-
cim sa činnosti daného podniku.“
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ného každý mesiac dodatočným roz-
počtom. Sám Whelan dostal k dispozícii 
luxusný apartmán, cadillac a členské 
vstupenky do najvýznamnejších klubov 
hlavného mesta. Jeho plat bol o 5-tisíc 
dolárov vyšší než jeho predchodcu.

Žiaden miliardár z okruhu konzer-
vatívcov, ako vraví Whelan, nebol vte-
dy schopný niesť také riziko. Obrovské 
apanáže boli ponúknuté známym novi-
nárom a vplyvným osobnostiam, okrem 
iných bývalému ministrovi vnútra J. 
Wattovi, veľvyslankyni J. Kirkpatricko-
vej, priateľovi prezidenta L. Noefzegero-
vi. Hoci ponuky spoluúčasti v denníku 
Washington Times dosahovali pol mili-
óna dolárov, väčšina najvýznamnejších 
osobností USA túto ponuku odmietla.5

Munov náboženský koncern zatúžil 
rozvinúť svoju hospodársku činnosť aj 
v Južnej Amerike. V Brazílii získal obrov-
ské plochy lesov, aby ich vyrúbal a tak 
získal pôdu pre budúce farmy. Ale na-
miesto toho niekoľko dní pred tým, ako 
sekta vo februári 2000 zorganizovala 
slávnosti v Soule, bol položený základ-
ný stavebný kameň prvej továrne na 
výrobu osobných automobilov v mes-
te Nampo v Severnej Kórei. Spoločnosť, 
ktorá závod postavila, tvorili dve firmy – 
zo Severnej a Južnej Kórey. Južnú Kóreu 
reprezentovala firma Pjonghwa Motors, 
ktorej majiteľom bola samotná Cirkev 
zjednotenia. Podľa plánu mala investo-
vať v Severnej Kórei 300 miliónov do-

lárov. Bola tam naplánovaná montáž 
a neskôr produkcia automobilov Fiat. 
Samotný Fiat sa však na tomto projekte 
nezúčastnil, zastupovala ho koncernom 
splnomocnená automobilová spoloč-
nosť z Vietnamu, v ktorej má účasť Mu-
nova sekta.6          

Preklad: –dj–
Foto: archív

Poznámky:
1 Hanusek, T., Mikrut, G.: Przedsiębiorstwo sekta. 

Jak sekty infiltrują firmy, a nawet całe branże 
gospodarki (Podnik sekta. Ako sekty infiltrujú 
firmy, ba dokonca celé odvetvia hospodár-
stva). Týždenník Wprost z 21. mája 2000, č. 21, 
s. 38, 40

2 Konopka, P.: Korešpondencia z Bonnu Kohl 
kontra scjentolodzy (Kohl kontra scientológo-
via). Denník Życie z 8. mája 1997, č. 106, s. 6

3 Scjentologia – cele i działalność (Scientológia 
– ciele a činnosť), brožúrka vydaná z povere-
nia nemeckého Ministerstva rodiny, starších 
osôb, žien a mládeže – prekl. A. Parzonko. In: 
Sekty – ekspanzja zła (Sekty – expanzia zla). 
Warszawa 1998, s. 47–64

4 Kołątaj, M.: Wirus thetana (Vírus thetana). 
Denník Życie z 9. – 10. decembra 2000, č. 287, 
s. 12–13

5 Tokarski, S.: Wędrówka bogów. Religie poza-
europejskie w konfrontacjach kulturowych (Pu-
tovanie bohov. Mimoeurópske náboženstvá 
v kultúrnych konfrontáciách. Varšava 1993, 
s. 35

6 Gass, A.: Boskie zasady (Božie zásady). Týžden-
ník Kulisy zo 17. februára 2000, č. 7, s. 5

7 Úryvky správy Sekty a peniaze, ktorú v júli 
1999  vypracovala francúzska Parlamentná vy-
šetrovacia komisia. In: Hanusek, T., Mikrut, G.: 
c. d., s. 38, 40
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Zomrel duchovný vodca Šrí Činmoj
Vo svojom sídle na newyorskom pred-
mestí Queens zomrel 11. októbra t. r. 
na infarkt známy 76-ročný duchovný 
vodca Šrí Činmoj. Stál na čele kultu, 
ktorý má vo svete asi 2-tisíc členov.

Činmoj robil všetko pre to, aby 
na seba pritiahol pozornosť. Tvrdil, že 
zdvihne 900 kg, raz takto na Novom 
Zélande zdvihol 200 oviec. Samozrej-
me, s pomocou mechanického zdvi-
háka. Jeho žiaci sa tiež snažili vytvoriť 
nové svetové rekordy. Jeden z nich, 
Ashrita Furman, vytvoril vyše 150 čas-
to komických rekordov, ktoré sú za-
písané v Guinessovej knihe rekordov. 
No smrť iného žiaka už taká komická 
nebola. Stalo sa to ešte roku 1979, keď 
si chcel získať pozornosť svojho guru 
tým, že vydrží byť čo najdlhšie pono-
rený so zadržaným dychom. Zomrel 
ako 27-ročný vo svojej vani.

Činmoj vyžadoval extrémnu od-
danosť a od svojich žiakov očakával, 
že budú meditovať každý deň nad je-
ho fotografiou. Tiež ich vyzýval, aby 
pracovali za minimálnu mzdu vo fir-
mách patriacich starším členom sku-
piny. Mnohí zamestnanci boli ilegálni 
cudzinci. Reťazec firiem, ktoré kult 
vlastní, mu zabezpečoval dostatočný 
príliv peňazí pre komfortný život.

Nie každý videl tohto kočovného 
guru len ako neškodnú postavičku. 
Jeho oddaných žiakov niektorí ozna-
čujú za spirituálnych otrokov a opa-
kujú obvinenia vykresľujúce celibát-
neho svätého muža ako sexuálneho 
predátora, ktorému padli za obeť je-
ho ženské nasledovníčky. Podľa jeho 
bývalých žiakov by bolo najlepšie sú-
strediť všetky jeho peniaze i majetok 
a založiť fond, ktorý by pomáhal ľu-
ďom a rodinám obetí tohto guru.

Činmoj bol nominovaný aj na No-
belovu cenu mieru. No svoje mierové 
posolstvo bral viac-menej ako svoju 
sebaprezentáciu. Nakoniec Nobelovu 
cenu mieru získal Al Gore, ktorý spolu 
s Michailom Gorbačovom poslal kon-
dolenčný fax jeho žiakom.
Podľa zahran. zdrojov spracoval: –ml–
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téma

 Ježiš,  
alebo verný a rozvážny otrok

Raymond Franz je autorom 
celosvetovo známej knihy 

Kríza svedomia. Pri príležitosti 
uvedenia českého vydania svojej 
druhej knihy Hľadanie kresťanskej 
slobody navštívil počas svojho 
európskeho turné Prahu, kde 
zodpovedal niekoľko otázok. 
Dnes 85-ročný Franz je bývalým 
členom najvyššieho ústredia sved-
kov Jehovových (tzv. Vedúceho 
zboru) a je dosiaľ jediným, kto 
prehovoril o rozhodovacích me-
chanizmoch tohto niekoľkočlen-
ného orgánu, ktorý silne ovplyv-
ňuje životy 6,5 milióna svedkov 
Jehovových na celom svete. 

Ako ste sa stali svedkom Jehovo-
vým? Môžete povedať, ako svoje 
pôsobenie u Svedkov hodnotíte 
dnes? Čo vám to dalo a čo vzalo?

Moji rodičia boli členmi organizácie 
Strážna veža prv, než som sa narodil 
– to bolo roku 1922. Po strednej škole 
som sa rozhodol venovať všetok svoj 
čas tejto organizácii. Zažil som i da-
vové násilie, keď svedkov Jehovových 
napádali ľudia, ktorí sa považovali za 
veľmi horlivých vlastencov. Dvadsať 
rokov som slúžil ako misionár v Kari-

biku. V Dominikánskej republike som 
bol ústredím poverený odovzdať pe-
tíciu diktátorovi Rafaelovi Trujillovi za 
zrušenie zákazu svedkov Jehovových. 
Než som sa s ním stretol, dozvedel 
som sa, že sa stáva, že ľudia, ktorí s ním 
nesúhlasia, často zmiznú zo sveta… 
Nakoniec stretnutie dopadlo dobre.

Roku 1969 ma povolali do brook-
lynského ústredia Strážnej veže. Po 
niekoľkých rokoch som dostal pove-
renie stať sa členom Vedúceho zboru, 
ktorý celosvetovo riadi organizáciu 
Svedkov. Strávil som v ňom deväť 
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rokov. A práve to úplne zmenilo mo-
je chápanie a nazeranie na organi-
záciu Strážna veža. Uvedomil som 
si, že v skutočnosti túto organizáciu 
nevedie duch Ježiša Krista, ale že sa 
všetko zakladá na organizačných plá-
noch a rozhodovaní niekoľkých ve-
dúcich predstaviteľov organizácie.

Po nejakom čase som dospel do bo-
du, keď som nemohol v tejto činnosti 
s čistým svedomím pokračovať. Zvlášť 
pri spomienke na svoj sľub z 1. januára 
1939, keď som bol pokrstený. Dodnes si 
pamätám, že som po vystúpení z vody 
vedel, že od tohto dňa môj život patrí 
službe Bohu skrze Krista. Dospel som 
do štádia, keď som vo svojom svedomí 
nemohol ďalej strpieť, že som súčasťou 
organizácie, ktorá si uzurpuje postave-
nie Ježiša Krista sama pre seba. Ježiš 
Kristus predsa povedal: „Ja som cesta, 
pravda a život.“ Spoločnosť Strážna ve-
ža s tým súhlasí, ale súčasne dodáva: 
„Áno, on je tá cesta, ale my sme cestou 
vedúcou k nemu.“ Publikácie Strážnej 
veže ľuďom hovoria, že on je tá pravda, 
ale že všetky prístupy k nej sa usku-
točňujú skrze túto organizáciu. Hovo-
ria, že on je ten život, ale že nikto ho 
nemôže získať, kým sa k nej nepridá.

Vyjadril som svoje osobné poci-
ty i na rokovaniach Vedúceho zboru. 
Výsledkom bolo, že som v roku 1980 
po viac ako štyridsiatich rokoch služ-
by v tejto organizácii ústredie opustil. 
Neľutujem tie roky. Po celý čas som 
sa poctivo snažil privádzať ľudí k Biblii 
a skutočne im pomáhať, avšak skla-
maním pre mňa bolo, že hoci som sa 
snažil, aby mohli pristupovať k Bohu 
a ku Kristovi, oni namiesto toho boli 
zatiahnutí do organizácie Strážna veža.

Neľutujete dnes, že ste od sved-
kov Jehovových odišli? Nemohli ste 
im pomáhať vnútri organizácie?

Keď sa ma na to dnes ľudia pýtajú, 
tak ľutujem len to, že som k rozhod-
nutiu odísť nedospel o desať rokov 
skôr. Mohol by som tak odísť ako 48-
-ročný, nie v 58 rokoch. Na druhej 
strane, keby sa to tak stalo, nemal by 
som skúsenosť člena Vedúceho zboru 
a nevidel by som, ako mechanizmus 
ovládania členov skutočne funguje. 
Ako 58-ročný som teda s manželkou 
opustil ústredie v Brooklyne a museli 
sme začať žiť život od úplného za-

čiatku. Bez peňazí a bez akéhokoľvek 
majetku. Ale vôbec to neľutujem, pre-
tože som mohol na vlastnej koži zažiť, 
že keď sa človek spolieha na Boha, 
on sa vždy postará o naše potreby.

V svojej knihe Hľadanie kresťanskej 
slobody píšete, že pre vás bolo ťaž-
ké zmieriť sa s učením, že nemáte 
vstupovať do manželstva. Napriek 
tomu ste sa nakoniec oženili. Pre-
čo ste nemali s manželkou deti?

Keď som sa ako misionár chystal na 
cestu do Portorika, zavolal si ma spolu 
s ďalšími vtedajší prezident organizá-
cie Nathan Knorr a poveril ma dozerať 
na prácu v celej tejto krajine. Mnohé 
z toho, čo hovoril, sa týkalo otázky, aké 
je dôležité zostať slobodný. Hovoril: 
„Keď sa oženíte, stratíte svoju misio-
nársku prácu a pošleme vás domov.“

Keď som docestoval do Portorika, 
bývali sme v misionárskom dome. Boli 
sme tam dvaja mladí muži a ostatní mi-
sionári boli samé mladé dvadsiatničky. 
Toto naše tesné spolužitie spôsobova-
lo, že bolo veľmi náročné udržať si my-
seľ, aby neuvažovala o svadbe. Ale po 
pár rokoch sa sám prezident Knorr ože-
nil a potom bol sobáš prijateľný aj pre 
ostatných. A tak som sa oženil i ja. Mal 
som 37 rokov a vzal som si 23-ročné 
dievča. Keď sme sa v roku 1980 rozhod-
li opustiť ústredie v Brooklyne a začať 
nový život, hovorili sme si, ako nám je 
ľúto, že sme nemali deti. Preto som si 
nechal urobiť test plodnosti, aby sa zis-
tilo, či ich ešte môžem mať. Ja som už 
mal 58 rokov a manželka čosi nad 40. 
Žiaľ, už to nešlo.

Určite nie je ľahké vzdať sa učenia, 
ktorému ste obetovali veľký kus svoj-
ho života. Čo bolo tým kľúčovým 
činiteľom pre rozhodnutie odísť?

Poverili ma, aby som sa podieľal na vy-
tvorení biblického slovníka Pomôcka 
na porozumenie Biblie a tie roky, ktoré 
som trávil prípravou tohto slovníka, 
ma viedli k tomu, že som musel Bib-
liu študovať hlbšie a dôkladnejšie než 
predtým. Vtedy som videl, že množ-
stvo rôznych doktrín, ktoré som pova-
žoval za samozrejmé, nemajú pevný 
biblický základ. Hlavným dôvodom 
však bolo uvedomenie si faktu, že táto 
organizácia si pre seba uzurpuje auto-

ritu, ktorá patrí jedine Ježišovi Kristovi 
a toto poznanie bolo pre mňa tým 
zásadným momentom na odchod.

Z Brooklynu bol v pokročilom veku 70 
rokov vylúčený pre údajné odpadlíc-
ke názory i Edward Dunlap, dlhoročný 
pracovník ústredia a hlavný vyučujúci 
biblickej školy Strážnej veže Gilead. 
Aké boli jeho ďalšie osudy? Bol pred-
sa autorom mnohých publikácií…

Po svojom odchode z ústredia sa od-
sťahoval do Oklahoma City, kde žil 
predtým. Jeho brat, ktorý dozeral na 
činnosť všetkých zborov v Oklahoma 
City, podnikal v oblasti tapetárstva, 
a tak ho vzal a zamestnal vo svojej fir-
me. Pomohol mu postaviť sa na nohy. 
Ed nemal po odchode z ústredia vôbec 
nič, žiaden majetok. Výsledkom však 
bolo, že jeho brata organizácia za túto 
pomoc vylúčila. Edovi sa podarilo i v je-
ho pokročilom veku znovu sa rozhýbať. 
Zomrel v roku 1990 ako 88-ročný.

Ako je možné, že nie je vnucovanie 
pravidiel organizácie radovým sved-
kom Jehovovým nijako podozrivé?

Ide o dlhodobý nenápadný proces, keď 
je človek postupne vmanipulovaný 
do predstavy, že organizácia Strážna 
veža je jediným sprostredkovateľom 
Božej vôle na zemi. Po nejakom čase 
vznikne v mysli týchto ľudí mentálna 
rovnica, že len čo organizácia niečo 
povie, rovná sa to tomu, akoby to po-
vedal Boh. V tom prípade nesúhla-
siť a nesplniť, čo organizácia hovorí, 
znamená neplniť Božiu vôľu a nedô-
verovať Bohu. Ďalším faktorom je, že 
v ich publikáciách je množstvo vecí 
skutočne biblických, čo spôsobuje, že 
vnímajú i všetko ostatné ako biblické.

Ako ste osobne prežívali rok 1975, keď 
Svedkovia očakávali koniec sveta, a po-
tom ďalšie roky, keď sa toto proroctvo 
nenaplnilo? Vyjadril niekedy váš strýc 
Frederick Franz, štvrtý prezident Stráž-
nej veže a tvorca tejto náuky, ľútosť, 
že sa toľko ľudí kvôli nemu sklamalo?

Keď bola v roku 1966 publikovaná in-
formácia poukazujúca na rok 1975, 
myslel som celý čas na to miesto Pís-
ma, kde sa hovorí: „Avšak o onom dni 
alebo hodine nevie nik – ani anjeli 
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v nebi, ani Syn, iba Otec“ (Mk 13, 32). 
Bolo mi jasné, že to nikto nemôže určiť. 
Ale videl som, ako Svedkovia upínajú 
celý svoj život a svoje túžby k tomuto 
dátumu. Mnohí rušili svoje životné po-
istky a vyberali bankové účty, lebo boli 
presvedčení, že im po roku 1975 budú 
nanič. Keď som cestoval a prednášal 
v rôznych lokalitách, často som ľuďom 
ukazoval, že v Písme nemáme žiadne 
podporné miesto, o ktoré by sme sa 
v tomto očakávaní mohli oprieť. Keď 
som sa v jeden večer vrátil z Kalifor-
nie a môj strýko Frederick Franz pri-
šiel na návštevu, moja manželka pred 
ním povedala, že som podnikal tieto 
prednášky a vyzýval bratov, aby sa na 
dátum príliš nefixovali. Strýc na to za-
reagoval: „A prečo by z toho dátumu 
nemali byť nadšení? Mali by z neho byť 
nadšení!“ To sa už písal práve rok 1975. 
Bolo to podobné ako v roku 1914, keď 
sa spočiatku tiež nezdalo, že bude 
rokom významným, ale potom sa na 
jeseň v Európe začala prvá svetová voj-
na. Strýc vyjadroval nádej, že hoci čas 
beží, napriek tomu sa stále môže niečo 
významné počas roka 1975 odohrať.

Rok ubehol, skončil, nič sa nesta-
lo a medzi Svedkami sa, samozrejme, 
prejavilo veľké sklamanie. V tom čase 
začali čísla v štatistikách klesať. Do to-
ho času sa krstili tisíce a tisíce nových 
ľudí. Avšak len čo ubehol rok 1975, 

počty sa dramaticky znížili. Po dvoch 
rokoch, keď klesal i počet aktívnych 
členov organizácie, Vedúci zbor dis-
kutoval o potrebe sa k tomu vyjadriť. 
Niektorí jeho členovia chceli vydať 
vyhlásenie, ktoré by uznalo, že sme sa 
mýlili. Ale ďalší boli proti. Hovorili: „Ke-
by sme to publikovali, naši nepriatelia 
by to mohli použiť proti nám.“ Nako-
niec však bol úbytok taký veľký, že nás 
to donútilo vydať článok na túto tému. 
Môj strýko sa za to nikdy nikomu ne-
ospravedlnil, jednako len sa vo Vedú-
com zbore vyjadril, že za určenie toho 
dátumu berie zodpovednosť na seba.

Boli ste niekedy po svojom odcho-
de v nejakom nebezpečenstve, vy-
hrážal sa vám niekedy niekto?

Nie, nič také sa nestalo. Jediným ne-
bezpečenstvom bolo, že som ako 
58- ročný musel ísť do zamestnania, 
s ktorým som nemal žiadnu skúse-
nosť. Môj priateľ z Alabamy Peter 
Gregerson mi ponúkol, že sa môžem 
starať o jeho pozemky. A tak som dni 
zapĺňal kosením trávy, pletím záho-
nov a strihaním kríkov. A jediné ne-
bezpečenstvo, ktoré mi hrozilo, boli 
osy, sršne a iná háveď. To bolo pre 
mňa najväčšie nebezpečenstvo.

Ste dnes v nejakej cirkvi alebo skupine?

Nie, nie som. Schádzame sa doma 
s priateľmi pri štúdiu Písma. Naposledy 
nás tam bolo desať. Rád by som citoval 
známeho švajčiarskeho učenca a teoló-
ga Emila Brünnera, ktorý vo svojej kni-
he Božský imperatív napísal: „Kde sa ká-
že Božie slovo, kde sa v neho uverí, kde 
sa v Kristovom mene zhromaždia dvaja 
alebo traja, tam je cirkev. Nech už sa 
o cirkvi dá povedať čokoľvek ďalšie, to-
to má zásadný význam. Tento výrok ne-
bol nikdy – ani v súčasnosti – pochope-
ný v jeho celom revolučnom dosahu.“

Keď som študoval tieto otázky, veľ-
mi ma zaujalo, že grécke slovo ecclesia, 
ktoré sa často prekladá ako cirkev ale-
bo zbor, v podstate znamená akékoľ-
vek zhromaždenie ľudí. To slovo samo 
osebe nemá nič spoločné s nábožen-
ským stretnutím, slovo má všeobecný 
význam. Taktiež na mňa veľmi zapô-
sobilo štúdium histórie ranej cirkvi. 
V prvých troch storočiach sa kresťania 
stretávali vo svojich domovoch a ich 
stretnutia boli veľmi prosté. To, čo my 
prežívame doma na našich domácich 
stretnutiach, je práve tá rodinná do-
máca atmosféra, ktorá je taká cenná.
Ľudia sa tam prejavujú i vyjadrujú
spôsobom, pri ktorom môžete
vidieť, akí skutočne sú.

Ja som sa nestal členom žiadnej zo 
stoviek existujúcich denominácií, záro-
veň však uznávam, že tam všade kres-
ťania sú. Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 
Preto sa aj často hovorí o neviditeľnej 
cirkvi, pretože nejde o ľudí, čo by jasne, 
zreteľne a viditeľne patrili k nejakej 
cirkvi či organizácii. Jedine Boh vidí
ľuďom do sŕdc a jedine on vie, kto mu 
patrí a ktorí sú jeho.

Ako sa stane, že sa publikuje nová ná-
uka, tzv. nové svetlo, ako hovoria sved-
kovia Jehovovi? Kto sa na vzniku náuky 
zúčastní, rozhoduje o jej obsahu a ako 
to prebieha?

Vo Vedúcom zbore je niekoľko výbo-
rov – jeden z nich je redakčný. Každý 
článok, ktorý ktokoľvek napíše, tento 
výbor musí schváliť. Schvaľovatelia – 
členovia výboru – všetko prečítajú 
a každú stránku signujú svojimi iniciá-
lami, že súhlasia s daným obsahom 
a nemajú námietky. Prípadne pripíšu 
svoj názor. Keď je to celé schválené,
náuka sa predloží Vedúcemu zboru
ako celku. Nasleduje diskusia a po nej 

Raymond Franz v Prahe
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hlasovanie, či bude článok prezentova-
ný, alebo nie.

Ako to vyzerá na ústredí v Brooklyne, ži-
jú tam svedkovia Jehovovi v prepychu?

Nie je to tam nijako zvlášť prepychové, 
ale vyšší hodnostári majú pekné izby 
a prezident Nathan Knorr (tretí prezi-
dent Strážnej veže) mal byt, ktorý za-
beral celé poschodie mrakodrapu. Ale 
prepych v tom zmysle, ako to bežne vo 
svete okolo nás vídame a počúvame, 
tam nie je. To isté sa týka osobného 
obohatenia. Členovia Vedúceho zboru 
si nezhromažďujú majetok, domy a po-
dobne. Pretože sú členmi Vedúceho 
zboru, často dostávajú dary, vrátane 
finančných. Dlhodobý pokladník orga-
nizácie Grant Suiter mal priamy kontakt 
na niektorých z hlavných sponzorov 
organizácie a mnohí z nich boli skutoč-
ne bohatí. Vďaka tomu, že s nimi mal 
priame a počtom bohaté vzťahy, často 
dávali veľké sumy v tisícoch dolárov 
priamo jemu. Raz mal mať prednášku 
v inom meste a požiadal ma, či by som 
ho mohol nahradiť. Dal mi svoje leten-
ky a i keď som bol členom Vedúceho 
zboru, tak som po prvýkrát v živote 
letel prvou triedou. Ale toto bola sku-
točne výnimka, nie je to pravidlo.

Do akej miery si členovia Vedúceho 
zboru pripúšťajú možný negatívny 
vplyv na životy radových veriacich?

Oni si to nepripúšťajú osobne, ne-
vnímajú sa ako jednotlivci, ale ako 
súčasť organizácie. Preto nemajú 
nikdy pocit, že by niesli osobnú zod-
povednosť za to, čo rozhodli sami 
alebo spolu s ostatnými, keďže všetko 
robí organizácia ako celok. Vedomie 
osobnej zodpovednosti tam chýba.

Kto je zodpovedný za životy svedkov 
Jehovových v Malawi, kde prebehlo 
prenasledovanie, pretože si odmietali 
kúpiť stranícky preukaz? V tom čase 
ste boli členom Vedúceho zboru i vy.

Vtedy som bol poverený cestou do 
Mexika, kde som mal dozerať na prá-
cu odbočky. Miestni predstavitelia sa 
zišli a robili si starosti o osud Svedkov 
z Malawi, pretože tam mali zakázané 
kupovať si stranícke knižky. Hovorili 
mi, že u nich v Mexiku je povinná vo-

jenská služba a každý muž musí odslú-
žiť určitý čas v armáde. Keď vojenskú 
službu absolvuje, dostane potvrdenie, 
tzv. cartillu, o splnení tejto povinnosti.            
Vraveli tiež, že poznajú v mexickej
armáde dôstojníkov, ktorí ju podpíšu 
i človeku, ktorý vojenskú službu neab-
solvoval. Povedali mi, že veľká väčšina 
Svedkov v Mexiku si týmto spôsobom 
cartillu zabezpečila. A to aj niektorí 
členovia vedenia odbočky v Mexiku. 
Ukazovali mi korešpondenciu s Brook-
lynom, kde o tom písali. Trápilo ich 
totiž svedomie, pretože v Malawi bola 
podobná situácia, ale tam sa kompro-
mis nepripúšťal. Ukázali mi odpove-
de, ktoré z Brooklynu dostali. V tých 
odpovediach sa vravelo, že nechce-
me vládnuť ľudskému svedomiu a je 
to teda vecou rozhodnutia každého 
jednotlivca. Keďže tam sú dôstojníci, 
ktorí to urobia, nemáme k tomu čo 
povedať. Inými slovami to nezakázali.

Keď som sa vrátil z Mexika, predložil 
som Vedúcemu zboru, ako sú mexickí 
Svedkovia rozrušení a nespokojní, že 
zatiaľ čo oni majú možnosť riešiť to 
týmto spôsobom, Svedkovia v Malawi, 
ktorí sú v obdobnej situácii, musia 
trpieť. Vedúci zbor sa napriek tomu 
rozhodol, že nič meniť nebude, že sa 
nechá veciam priebeh taký, aký bol.

Ktorí ďalší členovia Vedúceho zboru
z neho odišli?

Neviem o nikom, kto by odišiel dob-
rovoľne okrem mňa. Lyman Swingle, 
ktorý videl veci podobne ako ja, takisto 
pri hlasovaní často išiel proti väčšine. 
Mal však také silné citové puto k orga-
nizácii, že si nevedel predstaviť, že by 
ju niekedy mohol opustiť. Lymanovi 
rodičia boli jej členmi ešte pred jeho 
narodením. On sám prišiel do ústredia 
v Brooklyne ako 20-ročný a prežil tu 
prakticky celý život. Všetci jeho priate-
lia, známi a všetci ľudia, ktorých poznal, 
boli súčasťou organizácie. Predstava,
že by sa mal oddeliť, bola niečím, 
cez čo sa nemohol citovo preniesť.

Bol niekto z Vedúceho zboru vylúčený 
alebo musel odísť? Písalo sa o aférach 
dvoch členov Vedúceho zboru týkajú-
cich sa homosexuality – je to pravda?

Odišli ešte dvaja muži. Jeden z nich, 
o ktorom sa veľa hovorilo, bol Ewart 

Chitty z Anglicka. Obvinil ho jeho spo-
lubývajúci z izby v ústredí. Mladík bol 
k nemu pridelený ako spolubývajú-
ci, po nejakom čase ústredie opustil 
a napísal list, že sa psychiatricky lieči 
kvôli tomu, čo prežil. Zmieňoval sa 
o tom, že sa Chitty správal tak, že mu 
to spôsobilo ujmu. Členovia Vedúce-
ho zboru preto mali s Chittym poho-
vor, z ktorého vzišlo odporučenie, aby 
rezignoval. V záverečnom vyhlásení 
bolo uvedené, že bol prepustený pre 
homosexuálne sklony. Myslím si, že 
treba vyjasniť jednu vec, lebo túto 
udalosť často prekrucujú ľudia, ktorí 
s tým nemali nič spoločné; nikdy ne-
zaznelo obvinenie, že by medzi nimi 
došlo k sexuálnemu styku. Chittyho 
poslali do Anglicka a Strážna veža mu 
zariadila bývanie a taktiež mu posiela-
la pomocníkov, ktorí sa o neho starali. 
Po nejakom čase pred svojou smrťou 
bol znovu prijatý do organizácie a bol 
i vymenovaný za staršieho zboru.

Ďalším mužom, ktorý bol prepuste-
ný z Vedúceho zboru, bol Leo Green-
lees. Aj on bol vylúčený pre podozre-
nie z homosexuálnych sklonov. Ale 
ani jeden z nich nebol obvinený, že by 
skutočne homosexuálny styk vykonal.

V knihe Kríza svedomia píšete, že vo 
Vedúcom zbore boli ľudia, ktorí netúžili 
po moci, ale chceli úprimne pomáhať 
ľuďom. Nechápem, ako je to možné?

Jediný, o kom to môžem povedať, bol 
Lyman Swingle, ktorý bol tak prepo-
jený s organizáciou, že jej chcel slúžiť. 
Keď do Vedúceho zboru prišli nejaké 
články, ktoré napísal môj strýc Frede-
rick Franz, jeden z nich sa týkal podo-
benstva o horčičnom zrnku. Strýko sa 
v článku zmienil, že je určitá spojitosť 
medzi zrniečkom horčice a niečím 
satanským. Mali sme o tom násled-
ne veľmi vzrušenú debatu. Nato sme 
odhlasovali, že článok môže prejsť. Ly-
man Swingle bol v tom čase vedúcim 
publikačného oddelenia a nakoniec 
povedal: „Dobre, pošlem to do tlačiar-
ne, ale chcem, aby ste vedeli, že toto 
je ďalší dôkaz na kopec dôkazov, že 
naša organizácia nie je neomylná.“

To isté sa stalo pri diskusii o roku 
1914. Carl Olaf Jonsson zo Švédska sa 
venoval štúdiu obdobia pádu Jeruza-
lema. Strážna veža určila dátum pádu 
Jeruzalema na rok 607 pred Kr. Orga-
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nizácia vzala isté proroctvo a určila, 
že čas pohanov, ktorý má trvať 2 520 
rokov, skončil roku 1914. Tento Švéd 
po svojom štúdiu histórie dospel k zá-
veru, že nie je vôbec žiaden podklad 
pre dátum 607 pred Kr. a že tento rok 
predkladajú len svedkovia Jehovovi. 
V dátume je v skutočnosti 20-ročný 
rozdiel – ide o rok 587 pred Kr. Prvých 
dvadsať strán jeho štúdie sa týkalo ne-
správneho výpočtu času pohanov. Uka-
zoval, ako sa počas stáročí objavovali 
rôzni ľudia, ktorí prichádzali s novými 
a novými výpočtami dátumov kon-
ca časov pohanov. Ja som skopíroval 
prvých dvadsať strán jeho textu pre 
každého člena Vedúceho zboru. Dúfal 
som, že to povedie k otvorenej disku-
sii na túto tému. Ale k žiadnej diskusii 
nedošlo. Jediný, kto to okomentoval, 
bol George Gangas, ktorý k tomu pove-
dal: „Človeče, tam je toľko letopočtov!“ 
A keď došlo na hlasovanie, väčšina 
potvrdila, že ostane pri dátume 1914. 
Po odhlasovaní predmetnej náuky sa 
Lyman Swingle znovu vyjadril: „Dobre, 
beriem na vedomie, že ste to odhla-
sovali, ale chcem, aby ste vedeli, že 
tento dátum je skrz-naskrz nezmysel.“

Prví apoštolovia si zabezpečovali svoje 
živobytie prácou. Vy po svojom od-
chode od Svedkov tiež. Bolo to ťaž-
ké, alebo vám Boh nejako pomohol? 
Nechceli ste sa stať neskôr plateným 
kazateľom povedzme v inej cirkvi?

Ja osobne som sa nemohol dostať do 
situácie, žeby som si mohol nechať 
od ľudí platiť za poslanie, ktoré mi dal 
Ježiš Kristus. Dostával som dary a prí-
spevky od ľudí podobne ako apoštol 
Pavol. Tesne predtým, než sme sa mali 
odsťahovať z Alabamy do Georgie, som 
dostal list od neznámej ženy z Austrá-
lie. Písala, že dostala od svojej priateľky 
z JAR jeden výtlačok mojej knihy Kríza 
svedomia a opisovala mi svoje skú-
senosti a zážitky. V liste boli vložené 
dva šeky na 5 000 dolárov. Ed Dunlop 
prekonal práve operáciu chrupu, ktorá 
ho stála tisíce dolárov, a tak mu tieto 
peniaze prišli vhod. Keď som panej od-
pisoval, nezmienil som sa o nejakých 
potrebách, ale napísal jej, že sa sťa-
hujeme, nech nám už nepíše na starú 
adresu. A v ďalšom liste, ktorý prišiel, 
bol šek s trojnásobne vyššou sumou 
než v predchádzajúcej obálke. A tak 

vďaka jej pomoci sme si mohli nájsť 
nové miesto v Georgii. Takýchto ľudí 
si vážim a cením, ale keby som sa mal 
stať zamestnaným kazateľom s platom, 
to by som si u seba nevedel predstaviť.

Fungovala vždy Strážna veža ako or-
ganizácia s pevnými pravidlami, alebo 
to v počiatkoch boli skutočne skôr 
bádatelia Biblie, ktorí sa len schádzali 
a študovali spolu Písmo? Dnes sa kladie 
u Svedkov dôraz jedine na pevnú a jed-
notnú organizáciu.

Hovorím o tom v knihe Hľadanie kres-
ťanskej slobody. Ukazujem tam, že 
Kristus neprišiel, aby založil nábožen-
ský systém, ale bratstvo kresťanov. 
Predsa len po smrti apoštolov sa čoraz 
väčšmi začala zdôrazňovať ľudská orga-
nizácia, ľudská autorita. Roku 1883 sa 
vtedajší prezident organizácie Charles 
Taze Russell vyjadril úplne inak, než je 
dnešný postoj svedkov Jehovových. 
Píše: „Sme posväcovaní naším Velite-
ľom a naše rady, akokoľvek sa môžu 
zdať nepatrné a odlúčené, sú navzájom 
pevne spojené Kristovým duchom, 
vierou, nádejou a láskou.“ Ďalej ho-
vorí: „Znovu a znovu odmietame iné 
meno než to, ktoré prináša česť na-
šej Hlave – kresťania. Neprestávame 
byť presvedčení, že medzi tými, ktorí 
sú za každých okolností vedení jeho 
duchom a príkladom z jeho Slova, ne-
môže nastať rozdelenie.“ Taktiež píše: 
„Varujte sa ‚organizácie‘. Je absolút-
ne zbytočná. Všetky pravidlá nájdete 
v Biblii. Nechcite zväzovať svedomie 
druhých a nedovoľte druhým, aby zvä-
zovali vaše. Ako rozumiete Božiemu 
slovu dnes, tak prejavujte vieru a buďte 
poslušní, a zo dňa na deň pokračuj-
te v raste v milosti, poznaní a láske.“

V prvom storočí nebola služba uči-
teľov a pastierov daná titulom, ale ich 
službou druhým. Ako povedal Kristus 
v reči na hore: „Vy sa však nedávajte
volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ 
a vy všetci ste bratia.“ Počas stáročí 
dôraz na autoritu začal nahradzovať 
Kristovo učenie. Ako hovorí jeden 
komentátor: „Postupom času začali 
ľudia panovať nad svedomím iných 
ľudí a urobili ich poddanými svojej 
vlastnej vôle.“ O nejaký čas ale Stráž-
na veža píše toto: „Opustiť alebo za-
pudiť Pánov nástroj, ktorý je Pánom 
vyvolený na službu, je rovnaké, ako 

opustiť alebo zavrhnúť samého Pána.“ 
Tieto slová sa týkajú Charlesa Rus-
sella. Hovorí sa tu o ňom, odmietnuť 
alebo zapudiť Russella a jeho dielo 
je to isté, ako odmietnuť samotného 
Pána podľa toho istého princípu.

Pokúsili by ste sa o prognózu, kam 
budú svedkovia Jehovovi smerovať?

Nie som prorok, preto sa ani nebudem 
pokúšať o predpoveď. Absolútne nepo-
chybné však je, že majú mnohé ťažkos-
ti. Došlo k určitým zmenám, ale to sa 
stalo len preto, lebo ich k tomu donútili 
okolnosti. Zmeny neboli spôsobené 
tým, žeby štúdiom Písma došli k záve-
ru, že niektoré veci musia robiť inak. 
V minulosti napríklad z Matúšovej 24. 
kapitoly slová „nepominie sa toto poko-
lenie, kým sa to všetko nestane“ apliko-
vali na ľudí, ktorí žili v roku 1914 a boli 
schopní rozumieť tomu, čo sa deje. Ale 
ako rok 1914 prepadal do hlbšej a hlb-
šej minulosti, tvrdili, že existujú dô-
kazy, že dieťa je už v desiatich rokoch 
schopné rozumieť tomu, čo sa deje.

A ako sa rok 1914 čoraz ďalej vzďa-
ľoval, opäť rozhodli, že táto generá-
cia zahrnuje všetkých, ktorí sa v tom 
1914. roku narodili. Potom v 90. rokoch 
bolo jasné, že tí ľudia, ktorí sa v roku 
1914 narodili, sú už osemdesiatnici, 
a vtedy urobili veľkú zmenu a výraz 
„táto generácia“ sa týka kohokoľvek 
v akejkoľvek dobe, kto vidí zname-
nie časov. A tak oddelili dátum 1914 
od termínu „táto generácia“, jednako 
však sa ďalej držia roku 1914, pre-
tože celý koncept ich autority a ich 
pozície Božieho prostredníka je vy-
budovaný práve na dátume 1914.

Svedkovia Jehovovi tvrdia, že v ro-
ku 1914 Pán navštívil Zem a urobil 
inšpekciu všetkých náboženstiev na 
svete, aby mohol rozhodnúť, kto bude 
tým kanálom, cez ktorý bude odo-
vzdávať pravdu svojmu ľudu. Použili 
podobenstvo o vernom a rozvážnom 
otrokovi a povedali, že tento otrok je 
teraz postavený nad celým Kristovým 
domom. Preto sa nemôžu vzdať dátu-
mu 1914, lebo by to rozborilo celú zá-
kladňu, celú autoritu Vedúceho zboru.

Ďakujem za rozhovor.       

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: P. VELECHOVSKÝ, archív
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Éru, v ktorej žijeme, je zaužívané nazý-
vať postmodernou. Tento termín pravde-
podobne po prvýkrát v spojitosti s no-
vou epochou použil Rudolf Pannwitz, 
a to roku 1917 v publikácii Kríza európ-
skej kultúry. Podľa Gleba Jakunina pa-
mätný rok 1917 označuje koniec kon-
štantínovskej éry v dejinách a Radim 
Palouš špecifikujúc dodáva, že v roku 
1969 začína „svetovek“. Pre túto novú, 
postmodernú epochu sú typické nielen 
totalitné režimy, svetové vojny, parla-

mentné demokracie, prudký rozvoj ve-
dy, technokracia, ale aj masový výskyt 
pseudonáboženstiev, totalitných siekt 
a utopicko-eschatologických hnutí. Prí-
vrženci a reprezentanti Novej akropoly 
často hovoria o prechode z éry Rýb do 
éry Vodnára, o akomsi novom nábo-
ženskom vedomí človeka, s ktorým sa 
spája známy anglický pojem New Age 
(Nový vek). Avšak Nový vek je označe-
nie, ktoré by sme z historického hľadis-
ka mohli skôr použiť v prípade vzniku 

Kult 

„Lebo príde čas, keď ľudia       
neznesú zdravú náuku,

ale podľa vlastných žiadostí budú 
sa zháňať za učiteľmi, pretože 
majú svrbľavé uši, a odvrátia 
sluch od pravdy, no priklonia 
sa k bájkam.“ (2 Tim, 4, 3–4)

já
n 

ša
fin

zvodnej Anastázie
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kresťanstva. Vtedy dochádzalo k naozaj 
radikálnym – povedzme až ontologic-
kým – zmenám, ktorých výsledkom bol 
ak nie zánik, tak aspoň veľký ústup nie-
len starých pohanských náboženstiev, 
ale predovšetkým starého pohanského 
vedomia.

Tento proces mal však i druhú, od-
vrátenú stranu – herézu. Keď som sa 
usiloval pochopiť, prečo kresťanskí po-
lemisti a apologéti vynakladali také 
enormné úsilie, aby ju potlačili, dospel 
som k názoru, že hlavnou príčinou bolo, 
že v nej videli nebezpečný zárodočný 
organizmus ukrývajúci časť onoho sta-
rého pohanského vedomia. Inými slo-
vami, pokiaľ by heréza nebola zdolaná, 
potom by zrejme prerástla do novopo-
hanstva.

Nuž a práve v epoche postmoderny, 
svetoveku, „ňjúejdžovskej“ éry Vodnára 
sme svedkami práve takéhoto proce-
su. Staré pohanské vedomie s nebýva-
lou silou preráža na povrch, aby zotro-
čilo postmoderného človeka, ktorý už 
nie je na rozdiel od začiatku 20. storo-
čia ani „nábožensky pripravený, ani vo-
jensky vydrezírovaný“, ale len zavalený
množstvom objektívnych záujmov spá-
jajúcich sa so starosťami o blahobyt 
učičíkaný konzumom a masovou pseu-
dokultúrou, ktorá je vlastne súčasťou 
tohto konzumu. Tento človek akoby 
stratil schopnosť rozlišovať duchov a
verí každému duchovi.1

Veľká časť ľudí z tzv. sovietskeho 
bloku, súc vychovaná v jednoduchej 
antitéze ateizmus – teizmus, sa dá až 
príliš ľahko nachytať na návnadu, ktorú 
mu predkladajú predstavitelia novove-
kých totalitných siekt. A je pritom úplne 
jedno, či prichádzajú spoza oceána, zo 
západnej Európy, z Indie, Tibetu, Číny či 
teritória bývalého Sovietskeho zväzu. 
Ich metódy sú veľmi podobné, učenie 

v mnohom zhodné a cieľ rovnaký – zot-
ročiť dušu človeka!

Tajgový seriál pre sovietske 
vzdelávanie, alebo gitary, pe-
niaze a cédrová kaša v hlave

A práve zo šírošíreho Ruska sa k nám 
importujú myšlienky, praktiky a kulty 
rôznych podivných liečiteľov, psycho-
tronikov, psychoterapeutov alebo často 
despotických tvorcov tzv. ekokomunít
snívajúcich o návrate ľudského rodu 
k prírode a pôvodnému životnému štý-
lu. Formula zakladateľa scientológie L.
Rona Hubbarda o výhodnosti vynachá-
dzania vlastného náboženstva sa taktiež 
tu ukazuje ako stále platná a aktuálna. 
Konkrétnym príkladom je aj ruský kult 
Anastázia, s ktorým sa čitatelia Rozmeru 
mohli stretnúť na stránkach predošlého 
čísla. Vlastne tento príspevok ma moti-
voval, aby som využil svoje znalosti ruš-
tiny a zahĺbil sa do množstva informácií 
o tomto ruskom „vývoznom artikli“, kto-
rý si, ako vidno, aj na Slovensku našiel 
svojich oddaných stúpencov. Verím, že 
tak ako mňa, aj vás zaujmú svojou bi-
zarnosťou a autentickosťou. Skutočne 
žasnem, čomu je človek v období ve-
decko-technického rozmachu schopný 
uveriť. Alebo žeby práve preto?

O tom, že nejde o bezvýznamnú 
sektu, okrem iného svedčí aj fakt, že po-
čas konferencie v Jekaterinburgu, ktorá 
sa konala ešte roku 2002, bola tejto sek-
te ako totalitnej a manipulujúcej s ľud-
ským vedomím venovaná zvýšená po-
zornosť prítomných odborníkov.

Sakrálnymi textami kultu sú publi-
kácie sibírskeho podnikateľa ukrajin-
ského pôvodu Vladimíra Nikolajeviča 
Puzakova, ktorý si s eleganciou gogo-
ľovského krajčíra vybral podivný západ-
ný pseudonym Megre.2 Mimochodom 
anastázijci zlostne odmietajú puzakov-
ský pôvod tohto mena, tvrdiac, že 
Megre je typická bieloruská rodina.

Puzakov sa na jar roku 1994 vydal 
na komerčnú expedíciu po rieke Ob. 
Lode jeho karavány sa ocitli v „maličkej 
dedinke, desiatky kilometrov vzdialenej 
od veľkých obývaných miest“.3 Od tohto 
momentu sa začína priam rozprávková 
história, ktorú Puzakov – Megre vykladá 
na stránkach svojich kníh.

V nich sa okrem iného píše o tom, 
ako sa na neho obrátili dvaja miest-
ni starci (jeden mal 119 a druhý 93 

rokov) s prosbou, aby im pomohol 
spíliť v tajge „zvoniaci céder“, kto-
rý podľa ich slov vládol zázračnými 
vlastnosťami. Vysvetlili mu, že céder 
žije 500 rokov a potom začína „zvo-
niť“, vylučujúc pritom zvláštnu ener-
giu blahodarne pôsobiacu na človeka. 
Potom, čo sa dozvedel o ďalšom „zá-
zračnom využití“ zvoniaceho sibírskeho
cédra, pripísal mu Puzakov dokonca až
božské vlastnosti, pričom použil slová
z evanjelia apoštola Jána: „V ňom bol
život a život bol svetlom ľudí“ (Jn 1, 4).4

O rok neskôr sa Puzakov v nádeji, že 
nájde zvoniaci céder, rozhodol expe-
díciu po Obe zopakovať. Tentoraz však 
v tej istej dedinke namiesto starcov 
stretol neobyčajnú krásavicu, ktorá inak 
žije v hlbokej tajge a volá sa Anastázia. 
Práve „história“ vzťahujúca sa na Anas-
táziu a dialógy s ňou tvoria väčšiu časť 
Megreho kníh. Podľa slov Anastázie ich 
budú čítať mnohí ľudia, ktorým sa tak 
poodhalí pravda.

Anastázia je v nich zobrazená ako 
samotárska krásavica, fyzicky veľmi prí-
ťažlivá a silná. Jeden z Puzakovových 
stúpencov poznamenal: „Je to krásavi-
ca z rodu ruských Áriov.“5 Táto vteliaca 
sa do prízemného až vulgárneho nevý-
razného štýlu sexuálna fantázia autora 
chodí nahá po tajge, priatelí sa s med-
vedicou a vlčicou, ktoré si pri nej plnia 
úlohu domácej slúžky, živí sa trávou 
a orieškami, ktoré jej prinášajú veverič-
ky, pričom vládne nepredstaviteľnými 
nadprirodzenými schopnosťami. Naprí-
klad môže medvedicu prehodiť cez ce-
lú tajgu, krajšie ako ktorýkoľvek spevák 
zaspievať jeho piesne a zatancovať ro-
kenrol lepšie než najlepší profesionál-
ny tanečník. Môže tiež hovoriť jazykmi 
všetkých krajín, pravdepodobne – iro-
nicky dodávajú ruskí kritici kultu – tiež 
švajčiarsky, argentínsky, belgicky a ka-
nadsky.

No to hlavné, o čom sa nás Puza-
kov pokúša presvedčiť, je, že Anastá-
zia je výnimočná predstaviteľka ľud-
ského rodu so schopnosťou vstupovať 
do osobitných vzťahov s Bohom. Ako-
by bezprostredne obcuje s „najvyšším 
rozumom“ (rozumej s Bohom). Predví-
da budúcnosť, môže ju meniť, je schop-
ná liečiť choroby, premiestňovať sa 
v priestore nielen v mysli, ale i telesne, 
navštevovať rozličné časti zemegule a
dokonca aj iné planéty. Chráni ju totiž 
vo vzduchu lietajúca svietiaca guľa sym-

Vladimír Nikolajevič Puzakov – Megre
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bolizujúca božstvo, ktorá zlým dobyva-
teľom ukazuje všetky pekelné muky.6

Podľa Puzakova pochádza Anastázia 
z takého rodu, ktorý počas tisícročí žije 
oddelene od ostatného človečenstva 
a iba niekedy vstupuje do kontaktu 
s ľuďmi. Tento rod vytvoril staroegypt-
skú a zároveň keltskú druidskú civilizá-
ciu (pokiaľ ide o Puzakova, zdá sa, že 
ten si svoje miesto ešte len hľadá). Vo 
svojich knihách autor neraz zdôrazňu-
je, že Anastázia chráni múdrosť tisícročí, 
ktorú zdedila od ďalekých predkov.

„Pramamočka“ Anastázie, ktorá ži-
la desaťtisíc rokov predtým, bola od 
narodenia kalika a matka ju zo žiaľu 
zaniesla do lesa, kde ju opustila. Tejto 
pramamočke Puzakov vymyslel meno 
Lilit. Pravdepodobne ho kdesi nejasne 
počul, nevediac čo znamená, zapáči-
lo sa mu, a tak nim pomenoval svoju 
pramamočku. V skutočnosti však je Li-
lit zlým duchom židovskej démonoló-
gie (meno je odvodené od koreňa lil 
– noc). Talmud ho opisuje so zvlášť prí-
šernými detailmi. Napríklad mu pripi-
suje osobitný záujem o zabíjanie detí: 
pije krv novorodencov a vyciciava špik 
z kostí. Počínajúc epochou renesancie, 
teda približne v 15. storočí, v súvislosti 
s narastajúcim záujmom o kabalu tento 
obraz v podobe nádhernej zvádzajúcej 
ženy prenikol aj do európskej literatú-
ry. Azda tieto motívy v kdesi jeho srdcu 
blízkych vedecko-populárno-okultných 
časopisoch ulovil aj Puzakov.

Pramamočka si založí rodinu s akým-
si dávnovekým poetom. Znie to až ro-
manticky. No ten ju po čase opúšťa, aby 
založil dokonalú spoločnosť. Kvôli tomu 
si vyberá najporiadnejšieho vodcu rodu 
menom Egyp a kladie základy starove-
kého Egypta. Avšak neskôr staroegypt-
skí žreci začali Anastáziinmu predkovi 
závidieť a umorili ho hladom. Ten pred 
smrťou ešte stihol zložiť nádhernú pie-
seň pre národ (podľa teórie Puzako-
vovej Anastázie sny vtelené do slova 
a odovzdané v spievaní môžu pretvárať 
realitu).

„Božské“ perly múdrosti

Všetky Anastáziine počínania zdôrazňu-
jú tesné spojenie hrdinky románu s prí-
rodou. Anastázia predstavuje od prvé-
ho okamihu jej stretnutia s Puzakovom, 
ktoré sú opisované v štýle primitívnej 
pastorály, v čitateľovi zdravý spôsob ži-

vota. Využívajúc módnu ekologickú té-
mu vyzdvihuje Puzakov Anastáziu ako 
učiteľku ľudského rodu. Tá však hovorí 
tie najtriviálnejšie banálnosti, ktoré jej 
tvorca vyzdvihuje ako najhlbšiu múd-
rosť. Alogickosť, prízemnosť, blúznivosť 
až nezmyselnosť jej výrokov by sme si 
však podľa autora mali vysvetľovať ako 
obmedzenosť nášho rozumu neschop-
ného prijímať „duchovné zabudnuté zá-
kony z hlbín univerza“. Anastázia pritom 
celý čas premýšľa nad osudom člove-
čenstva korigujúc chod svetových uda-
lostí. Dokonca môže zabrániť masívne-
mu výsadku obyvateľov iných planét 
či mimozemšťanov a zničiť ich zbrane. 
Preto ju Puzakov vyhlasuje za Mesiáša, 
ktorý má navyše nahradiť samotného 
kresťanského Boha…

Prirodzene, že okrem Puzakova Ana-
stáziu nikto nevidel. Predvídajúc požia-
davku, aby svoju krásavicu ukázal sve-
tu, vložil Puzakov do jej úst obozretné 
vyjadrenie: „Existujem pre tých, pre kto-
rých existujem“ (kto ju neuvidel, môže 
si teda za to len on sám). Pre každý prí-
pad Puzakov hneď v prvej časti (má ich 
byť spolu deväť, dodnes vyšlo osem) 
začal robiť narážky na nevyhnutnú smrť 
(zmiznutie) svojej milovanej.

Čo teda Anastázia ľuďom predkla-
dá? Dôležitým komponentom jej uče-
nia je poklonenie sa sibírskym cédrom, 
ktoré sú z neznámych príčin stotožnené 
s cédrami libanonskými. Božské pred-
určenie cédra spočíva údajne v tom, že 
céder slúži ako zásobník či akumulátor 
kozmickej energie, ktorá je zasa svetlým 

ľudským vyžarovaním – prijatým a vrá-
teným „kozmom“. Kúsok cédrovej dre-
viny preto treba nosiť na hrudi a hladiť 
prstami a drevina bude svojho nositeľa 
liečiť zo všetkých chorôb a chrániť ho 
pred akýmikoľvek úkladmi. Okrem to-
ho treba jesť cédrové oriešky a používať 
cédrový olej a podľa možnosti vysádzať 
cédre vo svojich záhradách.

Okrem cédra sa anastázijci klaňajú 
i gelendžským dolmenom (paleolitic-
kým pamätníkom, hrobným komorám 
vytvoreným z veľkých balvanov), ktoré 
sú „príjemcami informácií“ dôležitými 
pre spojenie s Anastáziinými predkami. 
Za ideál sa vyhlasuje život vo vlastnej 
záhrade a živenie ovocím polievaným 
takou vodou, v ktorej sa predtým umyl 
hospodár pozemku. To všetko preto, le-
bo ovocie údajne vyčítava z vody všet-
ku informáciu o chorobách hospodára 
a tak pre jeho spotrebiteľa nadobúda 
liečebný význam.

To je pravdepodobne najoriginál-
nejšie zo všetkého, čo predkladá lesná 
krásavica, tajuplná Anastázia. Všetko 
ostatné sú tie najbanálnejšie miešanice 
pozliepané z priemerných všeobecných 
„ňjúejdžovských“ pojmov a predstáv: 
Boh je akýmsi medziplanetárnym, ne-
osobným intelektom, rozosiatym po 
celom vesmíre – pripomína obrovský 
komputer. Človek sa súčasne rodí na 
niekoľkých svetoch a potom jeho du-
ša putuje od tela k telu. Vďaka pomoci 
Anastáziiných poučení môže jedinec 
prekonať svoju karmu. Človek vlastní 
všetku informáciu, dokonca aj tú, ktorú 

Budova školy M. P. Ščetinina v kaukazskej dedine Tekos, niekdajšej českej osade
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dlho dolovali a získavali šambalskí mu-
drci Indie a Tibetu, no nemôže správne 
používať silu svojej mysle. Pokiaľ sa na-
učíte, ako treba snívať, potom sa vaše 
sny premenia na realitu. Inými slovami 
máme tu dočinenia s vulgárnou vizua-
lizáciou.

Zaujímavé sú aj jalové reči Anas-
tázie, ktoré sa údajne týkajú vedecko-
-technického myslenia. Niektoré z nich 
uvádza pravoslávny pop Peter Ivanov. 
Anastázia napríklad „vysvetľuje“, ako sú 
skonštruované lietajúce taniere, v kto-
rých realitu Puzakov sväto-sväte verí: 
„Tanier, ako sa ukazuje, predstavuje istý 
gigantický hríb, v ktorého stenách žijú 
mikroorganizmy živiace sa ‚vzduchom‘. 
Nasávajúc ho, vytvoria pred ‚tanierom‘ 
vákuum a napomáhajú jeho rýchle pre-
miestňovanie v priestore.“ (…) Anas-
táziu nejako neznepokojuje fakt, že vo 
vesmíre či kozmickom priestore nie je 
„vzduch“, ktorým sa živia mýtické mik-
roorganizmy. Zato ale pomohla mimo-
zemšťanom opraviť zlomený „tanier“. 
A ešte jeden „vedecký“ objav: pod ná-
razníky automobilov treba vešať škatuľ-
ky s dierkami a znečistenie vzduchu sa 
zníži až o 40 percent.

Počas debatovania medzi Puzako-
vom a Anastáziou dochádza k sexuál-
nemu kontaktu – mimochodom Puza-
kov je ženatý –, ktorého výsledkom je 
narodenie syna Vladimíra, podľa nejas-
ných narážok v budúcnosti predurčené-
ho na veľkú úlohu. Ten zostáva žiť spolu 

s matkou Anastáziou v tajge. Za malým 
veľkým Vladimírom prichádza medvedi-
ca, ktorej pach posôbí upokojujúco ako 
kolíska, a tiež iná lesná zver.

Slobodné vzdelanie – to je Anastá-
ziin skutočný ideál. Úsilie všetkých síl 
svetla v univerze (vesmíre) je nasme-
rované k tomu, aby každému narode-
nému bolo odovzdané všetko to, čo je 
v stvorení najlepšie. A dlhom rodičov 
je, aby tvoriace svetlo nebolo zakrýva-
né múdrosťami vymyslených dogiem. 
Dogmy sú jednoducho všade tam a pre 
všetko to, čo nemá vzťah k „anastázijči-
ne“. Rodičia sa nemajú preto miešať do 
svojich detí, stačí, ak ich odovzdajú do 
sektárskych škôl – tzv. ščetinník, a bude 
dobre.

Pedagogická koncepcia 
prof. Ščetinina

Sloboda od „dogiem“ sa totiž týka aj 
metód vzdelávania detí v škole. A pre-
tože každá sekta v prvom rade obra-
cia pozornosť detí a mládeže k sebe, 
ani anastázijci nepredstavujú v tomto 
ohľade výnimku. Ba práve naopak. Les-
ná krásavica oznamuje, že v každom 
človeku je založený „reálny prirodzený 
vesmír (celé stvorenstvo)“, do ktorého 
sa v žiadnom prípade netreba vmieša-
vať, a vtedy si dieťa počas deviatich ro-
kov v plnosti uvedomí podstatu vesmí-
ru, zmysel ľudskej existencie. Okrem 
iného z toho vyplýva, že akákoľvek vý-

chova a systém vzdelávania zhubne 
vplýva na rozvoj dieťaťa. Nič nedávajú, 
jedine hubia všetko živé v človeku.

Do účinnosti sa tak dostáva teória 
prostoty: Rodičia, všetko, čo vám dala 
civilizácia, bez akéhokoľvek výberu od-
hoďte, usilujte sa o úmyselnú, nepriro-
dzenú jednoduchosť dovedenú do ab-
surdity. Vyhoďte všetky rukou vyrobené 
predmety, vtedy sa dieťa bude správne 
vyvíjať – aspoň z pohľadu astrológie 
a okultizmu – pretože sa v ňom „prebu-
dia“ tie bunky mozgu, ktoré ho učinia 
neprekonateľným géniom. Dokonca do 
jeho „podvedomia“ dovolia prijímať no-
vú informáciu z iných planét.

Ako vzor zodpovedajúci Anastáziin-
mu ideálu Puzakov uvádza školu „akade-
mika“ nevedno čoho,7 akéhosi prof. Mi-
chaila Ščetinina, ktorý je v jeho knihe 
Prostranstvo ľjubvi (Priestor lásky) na-
zvaný „veľkým mágom“, „veľkým vedu-
nom“. Ščetinin, inak neznámy akademik 
v oblasti pedagogiky, zato dobre zná-
my ezotericky naladenej časti spoloč-
nosti, vraj nemá nikoho seberovného. 
A tak mnohí uveria tomu, že za rok sa 
ich dieťa dokáže vzdelať v matematike 
na úrovni strednej školy a iným podob-
ným hlúpostiam. Deti pritom vzdeláva-
jú v duchu novopohanstva, ich hlavičky 
sú napchaté takými pojmami ako „ob-
raz Svaroga, ohnivého nebeského prin-
cípu“, „talizman kameňa“, „pulz kame-
ňov“ atď., atď.

Základným princípom tejto školy je,
že v nej nejestvujú triedy a skupiny detí 
rovnakého veku. Nikto vám teda nepo-
vie, v ktorej triede vlastne je. V tejto ško-
le niet vyučovacích hodín v tom zmys-
le, ako sa vytvorili v masovom vedomí 
a praxi, niet v nej zvonení na hodinu 
a na prestávku. Taktiež by sme tu zby-
točne hľadali obvyklé školské progra-
my a učebnice. Niet ich, lebo ich nahrá-
dza „čosi iné“.

Rovnako je to aj s pedagogickým 
kolektívom – každý je tu žiakom v oso-
be učiteľa a naopak učiteľ v osobe žia-
ka. Zbytočne by ste chodili po budo-
vách, aby ste si obzreli triedy, kabinety, 
ich vybavenie, počet počítačov a pod. 
Nič také tam nie je. „Nepozerajte na deti 
ako na školákov, pretože tieto sa tu učia 
myslieť srdcom, rozhodovať rozumom, 
budovať rukami a celým životom“, uvá-
dza sa v článku s ambicióznym názvom 
Idea školy Ščetinina. Takto vznikol „Det-
ský štát“. A v Orlovskej oblasti „škola

Interiér učebne v dievčenskom dome školy M. P. Ščetinina v Tekose
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21. storočia“ ako rodovú školu nazývajú 
„profesionáli“, v ktorej talentované deti 
z celého Ruska žijú a získavajú vedo-
mosti na inej úrovni vzdelávania odliš-
nej od zaužívanej. Veď žiaci akademika 
Ščetinina si úspešne osvojujú nielen
základy tradičných školských disciplín, 
ale súčasne ovládajú niekoľko remesiel, 
pričom majú tie najširšie možnosti pre 
tvorivé rozvinutie. A tak v tejto škole 
žiaci pod vedením pedagógov–maj-
strov budujú a upravujú nové učeb-
né a obývacie priestory, vzdelávajú sa 
v najpokrokovejších metodických tech-
nológiách, čo im umožňuje získať naj-
vyššie vzdelanie – teda vysokoškolské 
– už v období dospievania.

Puzakov taktiež udeľuje množstvo 
rád pre tehotné a dojčiace ženy. Niekto-
ré z nich stoja za zmienku: počatie sa 
má uskutočniť pod rodinným cédrom 
a počas hviezdnej noci – „za účasti 
hviezd“. Tieto totiž vplývajú na tehotnú, 
ktorá ich musí neustále pozorovať. Pô-
rod sa musí uskutočniť na mieste poča-
tia, za ideálneho stavu v rodinnej záhra-
de. A v takomto veselom duchu by sme 
mohli pokračovať ďalej.

Puzakovove knihy sú okrem „vedec-
kých objavov“ a „nadprirodzenej múd-
rosti“ božskej vedmy Anastázie naplne-
né i útokmi proti pravosláviu a Ruskej 
pravoslávnej cirkvi, čo je koniec koncov 
pochopiteľné. Veď on sám sa pokúša 
ponúknuť alternatívu namiesto kresťan-
stva, ktoré je v Rusku reprezentované 
najmä pravoslávím. Sám pritom odmieta 
myšlienku, že by patril k niektorej z kres-
ťanských denominácií. Pokiaľ aj cituje 
Bibliu, vidí v nej iba prameň múdrosti 
pre človeka, nie zjavené Božie slovo.

Avšak nielen voči pravosláviu, ale 
všeobecne ku kresťanstvu zaujíma Pu-
zakov negatívny postoj. Podľa neho ani 
raj a ani peklo, tak ako ho chápe kres-
ťanstvo, neexistujú. Ľudská duša buď 

navždy zaspáva, alebo sa prevteľuje do 
nového tela. No to iba v tom prípade, 
ak človek na jednom hektári zeme vy-
budoval raj – Rodové sídlo, Rodinu či 
tzv. Priestor lásky, ktorý vytvoril podľa 
Anastáziinej projekcie, a na tomto svo-
jom území je aj pochovaný. Tí, ktorí sú 
pochovaní na cintoríne, majú smolu, do 
raja sa nedostanú. Ich duše sa nemôžu 
vteliť do matérie, pokiaľ existujú myš-
lienky ich príbuzných, priateľov a zná-
mych týkajúce sa ich smrti. Náhrobok je 
teda akýmsi pamätníkom smrti.

Ako sme už spomenuli, v Megreho 
knihách sa stretávame s učením a pra-
xou, ktoré sú charakteristické pre hnu-
tie new age. Svoje miesto v nich má 
napríklad aj astrológia (sama Anastá-
zia zostavuje horoskopy). Tieto okultné 
korene „anastázijčiny“ sa u Puzakova 
prejavujú nielen v učení o reinkarnácii, 
šambale, bioenergetike, ohni Zarathuš-
tru, ale aj v odvolávaní sa na Rericha 
(hojnosť rerichovských termínov v slov-
níku Anastázie doslova bije do očí), pre-
dovšetkým na jeho „živú etiku“. Taktiež 
v nich nájdeme odvolania na Porfýria 
Ivanova a ďalšieho, tentoraz sibírskeho 
mesiáša Sergeja Toropa (Vissariona).

Ako Puzakov s obľubou tvrdí, všetky 
náboženstva hovoria o jednom Bohu. 
Ježiš Kristus, Mojžiš, Mohamed, Ráma, 
Budha – to sú podľa neho starší bratia 
Anastázie. Všetky stvorenia sú večné, 
sebestačné, sami seba reprodukujúce. 
Všetko živé na zemi, od najmenšej trá-
vičky až po človeka, predstavuje har-
monický jediný celok a je večné. Smrť 
je iba akýsi sen. Ktorákoľvek matka mô-
že porodiť Krista (alebo Mohameda), 
pokiaľ uverí, že práve jej sa narodí. Člo-
vek môže premiestniť svoje telo na inú 
planétu spolu s časťou atmosféry a žiť 
tam… Aj takéto myšlienky zaznievajú 
v učení Megreho – Puzakova.8

Záver

Na záver si neodpustím jednu otázku: 
Na čo je to vlastne všetko potrebné? 
Puzakovom vytvorený Moskovskij issle-
dovateľskij centr IC Anastasii predkla-
dá za poplatok exkurziu k dolmenom 
a miestam v tajge, ktoré boli posvätené 
bosou nohou Anastázie. Ponúka aj se-
menoplodnú cédrovú šišku na vypesto-
vanie cédra v domácich podmienkach, 
cédrový olej a liečivé extrakty, náby-
tok a iné výrobky zo sibírskeho cédra, 

cédrové dreviny ako amulet nosený na 
hrudi, knihy a iné Megreho písomnosti, 
noviny V luče Anastasii a ďalšiu „bezkon-
kurenčnú“ produkciu, ktorú keď chcete 
predávať, nutne si musíte vybudovať 
značnú ideologickú nadstavbu. Puza-
kov neopovrhuje ani prosbami o výpo-
moc: už niekoľko rokov zhromažďuje 
prostriedky pre nakrútenie umeleckého 
filmu o Anastázii. Film, pravda, doposiaľ 
nebol zrealizovaný a je otázne, či nieke-
dy bude.

Inak povedané, máme dočinenia 
s typickým komerčným kultom. Vo svo-
jich knihách, ktorých predaj je veľmi 
výnosným obchodom – spolu vraj bolo 
vydaných okolo troch miliónov exem-
plárov –, Puzakov píše o tom, že jeho 
prvotný sibírsky biznis vyšiel na mizinu. 
No čo už. Vytvorenie kultu Anastázie ale 
ukázalo, že ešte stále je veľmi schop-
ným obchodníkom – podnikateľom, kto-
rý dokáže zrátať reálie súčasného živo-
ta a robiť na nich solídny biznis.

A tak zatiaľ hnutie nádhernej Anas-
tázie skupuje nehnuteľnosti, organizuje 
pre „najviac napredujúcich“ stúpencov 
ekousadlosti vo Vladimírskej oblasti a
aktívne formuje sektu. Zaujímavo pô-
sobí tiež informácia z Voroneža o tom, 
že v tomto meste sa anastázijci spojili 
s miestnymi stúpencami sahadža jogy, 
čoho výsledkom je fakticky vznik novej 
sekty. Nie je vylúčené, že aj ju čaká veľ-
ká budúcnosť.        

Foto: archív

Poznámky:
1 Pozri: 1 Jn, 4, 1–3
2 Bykov, D.: Lesnoje čudo ili čudo lesnoje. Michail 

Ščetinin – sektant-novator? (Lesné čudo, alebo 
čudo lesné. Michail Ščetinin – sektár-nová-
tor?). In: časopis Ogoňok 8/2000. – Puzakov 
sa narodil 23. júla 1942 v dedine Kuzdniči na 
Ukrajine.

3 Megre, V.: Suščestvuju dlja tech, dlja kogo 
suščestvuju (Existujem pre tých, pre ktorých 
existujem), s. 7. U nás táto kniha vyšla pod 
názvom Anastázia.

4 Tamže, s. 116 
5 Ivanov, P.: Kult Anastasii: taežnyj serial dlja 

sovetskoj obrazovanonščiny, ili Gitary, deňgi 
i kedrovaja kaša v golove. (Kult Anastázie: taj-
gový seriál pre sovietske vzdelávanie, alebo 
gitary, peniaze a cédrová kaša v hlave). In: 
www.orthodox.donbass.com/lib_kto_est_
kto/kult-anastasii.htm

6 Dvorkin, A.: Sektovedenie. Totalitarnyje sekty 
(Sektológia. Totalitárne sekty). Nižnij Novgo-
rod 2003, s. 756

7 Ivanov, P.: c. d.
8 Guščin, S. O.: Sekta „Anastasii“ (Sekta „Anastá-

zie“). In: www.sektovedenie.orthodox.ru

Pohanský dolmen v kaukazských lesoch

kult Anastázie



28

 Záhadná
škola v osade BindtV predošlom čísle sme písa-

li o súkromnom gymnáziu 
v Hnilčíku – osade Bindt, tzv.
rodovej škole, ktorá začala
pôsobiť v septembri. Odvtedy 
uplynulo iba pár mesiacov, avšak 
udalosti nabrali rýchly spád,
čo pritiahlo pozornosť mnohých 
slovenských médií. V dnešnom 
článku chceme informovať o ďal-
šom vývoji udalostí spojených 
s touto záhadnou školou.

ev
a 

or
b
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ov
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Do redakcie prišla písomná reakcia Mi-
nisterstva školstva SR. Týkala sa nepres-
ných informácií uvedených v mojom
príspevku Školská rodová alternatíva u-
verejnenom v Rozmere 3/2007. V tejto
súvislosti uvádzam opravu, že riaditeľ-
kou rodovej školy je RNDr. Tatiana Vojčí-
ková, a nie Mgr. Imelda Trochtová, PhD.,
ako som nedopatrením uviedla. Taktiež
zriaďovateľom školy nie je právnická
osoba občianske združenie Cesta priro-

dzeného žitia, ale fyzická osoba, pani
Trochtová. Tým však nezaniká naše o-
právnené podozrenie z prepojenia ško-
ly s kultom Anastázia, za ktorým stojí
spomínané občianske združenie. To má
navyše vo svojich stanovách explicitne
deklarovanú podporu pri zriaďovaní al-
ternatívnych škôl. Najmä takých, akou
je aj rodová škola v Hnilčíku, čo vyplý-
va z ďalších uvedených bodov činnosti 
spomínaného združenia.



4/2007

29

Zriaďovateľka školy Imelda Troch-
tová doručila 30. apríla 2007 na MŠ SR 
žiadosť o schválenie experimentálne-
ho overovania metód a foriem výcho-
vy a vzdelávania podľa pedagogiky M. 
P. Ščetinina. Ministerstvo školstva však 
nevydalo súhlas na tento experiment, 
t. j. škola nebola zaradená do siete al-
ternatívnych škôl. Dostala sa do siete 
súkromných gymnázií. Toto zaradenie 
nadobudlo účinnosť od 1. septembra 
2007. O nepovolení alternatívneho štu-
dijného projektu sme sa však dozvedeli 
z listu MŠ SR zo dňa 15. augusta 2007. 
Do tohto vyhlásenia všetky médiá za-
oberajúce sa touto kauzou hovorili 
o jej alternatívnej povahe. Keďže ter-
mín uzávierky predchádzajúceho čísla 
sa takmer zhodoval s uvedeným dátu-
mom, nebolo možné do odovzdaného 
rukopisu už zasiahnuť.

Avšak v tejto súvislosti sú podľa 
nášho názoru podstatné celkom iné 
skutočnosti. Prekvapujúce je, že roz-
hodnutie MŠ SR sa nepremietlo do 
reality, pretože deti v druhej polovi-
ci septembra aj napriek zamietavému 
stanovisku do ruského Tekosu vycesto-
vali. V podstate týmto odchodom rea-
lizujú ministerstvom nepovolený expe-
riment. Je zrejmé, že všetci rodičia detí 
navštevujúcich súkromné gymnázium 
v Hnilčíku využili svoje právomoci a po-
žiadali riaditeľku školy o plnenie si po-
vinnej školskej dochádzky mimo úze-
mia Slovenskej republiky, a to v čase od 
15. septembra do 20. decembra 2007 
v Štátnom všeobecnovzdelávacom za-
riadení – internátnom Lýceu komplex-
ného formovania osobnosti detí a
mládeže v krasnodarskom Tekose. Do 
uvedenej školy odcestovali žiaci spolu 
s niektorými rodičmi a zriaďovateľkou 
školy. V tejto súvislosti je zarážajúce, 
že riaditeľka nevedela zástupcom Štát-
nej školskej inšpekcie poskytnúť presné 
informácie o skutočnom počte žiakov, 
ktorí do Ščetininovho lýcea vycestova-
li. Zároveň jej nebol známy ani učebný 
plán, podľa ktorého prebieha výchov-
no-vzdelávací proces v zahraničí. Iným 
závažným nedostatkom bolo neprero-
kovanie povolenia absolvovať časť štú-
dia všetkým (!) žiakom pedagogickou 
radou. Ako sme už uviedli, týmto postu-
pom vedenie školy v podstate skrytou 
formou realizuje nepovolený projekt 
experimentálneho overovania pedago-
giky profesora M. P. Ščetinina.

Štátna školská inšpekcia počas kon-
troly v prvej polovici septembra, teda 
ešte za prítomností detí a pedagógov 
v Hnilčíku, zistila viacero ďalších nedo-
statkov. Uvediem len tie najzávažnejšie.

Inšpekcia konštatovala nevyhovu-
júce personálne obsadenie školy vzhľa-
dom na realizovanie učebného plánu 
– odbornosť vyučovania bola iba 37 %!
Aj keď deti do Ruska vycestovali 25. 
septembra, do tohto dátumu škola 
ako každá iná bola povinná zabezpečiť 
odborné vyučovanie. Podobne veľké 
nedostatky boli zistené v materiálno-
-technickom zabezpečení vyučovania. 
V čase inšpekcie školské priestory, učeb-
ne a ďalšie zariadenia nespĺňali technic-
ké ani hygienické požiadavky. Učebne 
boli nevyhovujúce a priestory na prí-
pravu stravy nespĺňali hygienické nor-
my. Veľkým otáznikom zostali tiež uby-
tovacie priestory. Už televízna reportáž 
odvysielaná v TA3 spochybnila tvrdenie 
Ing. Františka Trochtu ohľadom ubyto-
vania detí. Podobne ani riaditeľka školy 
nevedela inšpekcii poskytnúť informá-
cie o mieste a spôsobe ubytovania detí. 
Tu je ale potrebné uviesť, že škola nedo-
stala súhlas MŠ SR k zriadeniu internát-
neho spôsobu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. I v tomto prípade vedenie ško-
ly svojvoľne prekročilo schválený práv-
ny rámec svojho pôsobenia.

Vidíme, že so vznikom školy sa spája 
skryté porušovanie platných právnych 
predpisov. Neprehľadný a netranspa-
rentný bol i nábor do školy. V predchá-
dzajúcom článku som uviedla, že ro-
dičia sa pravdepodobne dostávali do 
kontaktu so školou vďaka webovým 
stránkam, ktoré propagujú knihy ruské-
ho spisovateľa Vladimíra Megreho pre-
zentujúceho idey kultu Anastázia. Treba 
znova podotknúť, že prepojenie medzi 
manželmi Trochtovcami, kultom Anas-
tázia a školou v Tekose vyplýva priamo 
z ich podania. Nikto im ho nepodsúva, 
lebo v Občasníkoch Anastázia objavujú-
cich sa na stránkach www.anastasia.sk
sú tieto informácie nespochybniteľné.

Žijeme v demokratickej spoločnosti, 
ktorá garantuje slobodu náboženské-
ho vyznania a presvedčenia. Toto právo 
sa nedá uprieť ani členom vedenia ro-
dovej školy. Avšak manželia Trochtovci 
sa jasne vyjadrujú o prepojení výchov-
no-vzdelávacieho procesu s okultným 
obsahom kultu Anastázie. Rozmer už 
roky mapuje religiózne dianie na Slo-

vensku. Preto hlavný dôvod nášho zá-
ujmu o túto školu spočíval v prepoje-
ní školy s kultom Anastázia. Rozhodne 
to nebola alternatívna podoba tohto 
školského zariadenia. Apriórne protes-
tovať voči akýmkoľvek alternatívnym 
formám vzdelávania je nerozumné. Ak 
sa však deti skrytou formou učia veci, 
ktoré neobstoja pod drobnohľadom 
kritického myslenia, a naopak ponúkajú 
sa im vedomosti pochybného okultné-
ho rázu a to v oficiálne zriadenom type 
školského zariadenia, tak je úplne priro-
dzené na takéto ohlupovanie verejnosť 
a kompetentné orgány upozorniť.

Okrem ideových tajností sa pri zakla-
daní školy vyskytli i závažné nedostatky 
pri umiestňovaní žiakov do jednotlivých 
tried tohto gymnázia. Deti boli bez ab-
solvovania povinných prijímacích po-
hovorov preradené zo základných škôl 
do príslušných ročníkov gymnaziálnej 
postupnosti. V záväznom pokyne Štát-
nej školskej inšpekcie sa píše o spät-
nom preradení žiakov, ktorí boli prijatí 
v rozpore s platnou legislatívou naspäť 
na základnú školu. Termín nápravy spo-
mínaných, ale aj tých neuvedených ne-
dostatkov adresovaný riaditeľke školy 
Dr. Vojčíkovej je stanovený na 30. no-
vembra. Podľa dostupných informácií sa 
ale deti do tohto času z Ruska nevrátia. 
Preto sa pýtame, kto a ako vlastne bu-
de tieto nápravy realizovať? Aké budú 
ďalšie kroky Štátnej školskej inšpekcie 
a MŠ SR? Tieto a ďalšie kroky vyvodenia 
dôsledkov a zodpovednosti zo strany 
kompetentných orgánov voči vedeniu 
súkromného gymnázia v Hnilčíku bu-
deme i naďalej pozorne monitorovať.

Rozhodne rodová škola by mala po-
slúžiť ako precedens v oblasti zriaďo-
vania školských alternatív poukazujúci 
na skrytú infiltráciu okultných obsahov 
do školskej výučby. Mimochodom po-
dobné procesy prebiehajú už roky, a to 
vo waldorfskom školstve. Rodová škola 
navyše poukázala na mnohé medze-
ry v zákone dovoľujúce žiadať a dostať 
schválenie MŠ SR, ktorého úlohou nie je 
skúmať podozrivé okultné obsahy. Ako 
napokon zaznelo už i v médiách, MŠ sa 
tak dostáva do pozície štatistu. Spoloč-
ne sa však pýtame: Kto je potom zod-
povedný za prienik okultizmu do škôl 
odporujúci oficiálne deklarovanej po-
žiadavke vzdelávania, ktorou je rozvoj 
kritického myslenia?

Foto: J. T. SCHÖN
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 Joga  Joga
je skutočne pre krťana?Pred troma rokmi vyšiel v týž-

denníku Wprost článok od 
autorov Pavla Zarzeczného a 
Piotra Krzyżanowského s názvom 
Joga dodáva silu, ktorý sa začína 
slovami benediktína pátra Jána 
Berezu: „Za výmysel satana môžu 
jogu pokladať iba dvestopercent-
ní katolíci“ a „Pre normálnych 
katolíkov je joga takým istým 
spôsobom na dosiahnutie spásy 
ako modlitba či dobré skutky“.1

Kvôli hodnovernosti a reklame jogy 
(hathajogy) autori článku citujú výpo-
vede predstaviteľov poľského a sveto-
vého šoubiznisu: Joanny Brodzikovej, 
Barbary Labudovej, Magdy Umerovej, 
Stinga, Madonny, Gwyneth Paltrowo-
vej a zopár ďalších. Zarzeczny a Krzyża-
nowski sa odvolávajú na speváka Stin-
ga, ktorý už roky uisťuje, že „cvičenia 
jogy spôsobili, že sa vyšplhal na výšiny 
majstrovstva v sexe“. „Herečka Gwyneth 

Paltrowová hovorí, že joga jej zabezpe-
čuje psychickú rovnováhu. Speváčka 
Madonna dokazuje, že joga jej umožni-
la zbaviť sa pretvárky, ktorú vydávala za 
svoju prirodzenú povahu (sklon k ne-
morálnosti či poddávaniu sa závislos-
tiam – sexu, narkotikám, alkoholu). Geri 
Halliwellová (bývalá členka populárnej 
skupiny Spice Girls) vypovedá, že vďa-
ka joge si udržuje bezchybnú postavu 
a dokázala sa oslobodiť od takých váž-
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nych hriechov, ako je pýcha, závisť ale-
bo lenivosť.“2

Z vyššie uvedených výpovedí by sa 
dalo usudzovať, že joga pomáha pri 
formovaní nielen tela, ale aj ducha, po-
máha zlepšiť životný štýl. Môžeme však 
skutočne chápať jogu ako obyčajné 
fyzicko-duševné cvičenia, ako by si to 
priali autori článku? Možno jogu prak-
tizovať so spokojným svedomím kres-
ťana?

Náboženský charakter jogy

Autori spomínaného článku uvádza-
jú, že joga „je jedným z prvkov hindu-
izmu. Átman – duša jednotlivca – tvorí 
jednotu s Brahmom, čiže Absolútnom. 
Ich rozdelenie skrze pribúdajúci súhrn 
skutkov (karma) a v dôsledku kolobehu 
vtelení (samsára) možno prekonať oslo-
bodením, čiže mókšou. K oslobodeniu 
dochádza osobným úsilím jednotlivca, 
átmana. Cieľom života – v skutočnosti 
mnohých prevtelení – je pretrhnutie pút 
oddeľujúcich átmana od Brahmu, či-
že dosiahnutie ich plného zjednotenia. 
Jedným z prostriedkov vedúcich k to-
muto cieľu je práve joga. Podľa Krišnu 
je joga tou najlepšou cestou k oslobo-
deniu a zjednoteniu sa s Brahmom.3

Literatúra súvisiaca s hinduizmom 
jednoznačne poukazuje na čisto ná-
boženský charakter jogy. V publikácii 
Klasická indická joga nájdeme takúto 
charakteristiku: „Joga (podrobenie) je 
ovládnutie (niródha) prejavov (vrtti) 
vedomia (citta)“.4 Encyklopédia múdros-

ti Východu túto definíciu ďalej rozvíja: 
joga je „jarmo“ v zmysle „zapriahnutia 
sa do jarma božieho pri hľadaní zjed-
notenia s bohom. Pretože každá cesta 
k poznaniu boha môže byť definovaná 
ako joga, jestvujú v hinduizme početné 
názvy rôznych ciest jogy prispôsobené 
schopnostiam toho, kto sa o poznanie 
boha usiluje.“5

Vidíme teda, že joga je nielen sys-
tém cvičení fyzických či relaxačných, 
ale tiež veľmi dôležitá časť náboženské-
ho systému, ktorý možno veľmi ťažko 
prirovnať k monoteistickému kresťan-
stvu. Joga je istou formou náboženskej 
formácie vedúcou k očisteniu a zjed-
noteniu s božstvom. Nie je možné ju 
skúmať výlučne ako súbor fyzických či 
duševných cvičení izolovaných od kon-
krétnych náboženských odkazov. Je to 
cesta rozvoja smerujúca k zjednoteniu 
s bohom (neosobným), kde „ja“ sa nedá 
odlíšiť od boha.

Chcejúc jogu urobiť hodnovernou 
v očiach kresťanského sveta, operujú 
jej dnešní „učitelia“ často biblickým ja-
zykom, resp. jemu podobným, a tak sa 
k nám dostáva kultúrne cudzí obsah 
(napr. viera v reinkarnáciu). Ale rovnako 
i vízia človeka (zbaveného identity), ako 
aj boha (božstva) prítomná v hinduiz-
me (s ktorým je joga spojená nerozluči-
teľným spôsobom) sa vo svojej podsta-
te zásadným spôsobom odchyľujú od 
kresťanských koncepcií.

Joga čoraz väčšmi preniká do men-
tality ľudí Západu. Mnohé dnešné kvázi 
náboženské hnutia a ich duchovní ho-

vorcovia používajú tú či inú formu jo-
gy, ako napríklad hnutie Hare Krišna, 
Rehoľné bratstvo Himawanti, Transcen-
dentálna meditácia, Inštitút vedy o to-
tožnosti – Misia Čajtanju, Okarandas 
Divine, Light Center, Ánanda Márga, 
Sái Bába, Bhagaván Šrí Radžníš z Puny, 
Paramhansa Jógánanda a Jiddu Krišna-
múrti.

Je veľa „autorít“ propagujúcich jogu, 
ktoré sa usilujú urobiť ju hodnovernou 
v európskej kultúre. Časopis Wprost sa 
odvoláva na profesora Ernesta Wooda, 
amerického filozofa a teológa, ktorý tvr-
dí, že joga „je nezávislá od akéhokoľvek 
zjaveného náboženstva nachádzajúc sa 
vo všetkých náboženstvách“.6

Týždenník sa však na tomto mieste 
dopúšťa skrytej manipulácie, keď tvrdí, 
že „pravdepodobne preto jogu akcep-
toval Druhý vatikánsky koncil a pred 
šiestimi rokmi tiež pápež Ján Pavol II.;
vo vatikánskom dokumente nazvanom 
Ježiš Kristus – prameň živej vody s pod-
titulom Kresťanská úvaha o new age7 
nájdeme pochvalné vyjadrenie o jogis-
tickom meditačnom systéme ako o
zhodnom s kresťanským (zároveň boli 
zavrhnuté iné druhy duchovnosti im-
portovanej z Východu)“.8

Sú to však nepravdivé tvrdenia, pre-
tože neexistujú dokumenty Druhého 
vatikánskeho koncilu, ktoré by jogu 
akceptovali. Namiesto toho v koncilo-
vej Deklarácii o vzťahu Cirkvi k nekres-
ťanským náboženstvám čítame, že „prí-
vrženci hinduizmu skúmajú tajomstvo 
Božie a vyjadrujú ho nevyčerpateľnou 

Pár slov o hinduizme

Hinduizmus je národné náboženstvo Indie, avšak svojich stú-
pencov má aj v iných častiach sveta. Dokonca v samej Indii sa 
ani nepoužíva označenie hinduizmus, ale sanatana-dharma, čo 
v preklade znamená „večné náboženstvo“, pretože v priebehu 
stáročí boli v ňom obsiahnuté všetky aspekty pravdy.16 Hinduiz-
mus nemá zakladateľa tak ako judaizmus, kresťanstvo či islam. 
V Indii sa rozlišujú tri etapy vývoja tohto náboženstva:17

– najstarší védizmus (približne do r. 500 pred Kr.) – V prvom 
storočí náboženstva Indie boli jeho základnými knihami Védy 
(véda znamená náuka alebo sväté učenie). Ortodoxný hinduis-
ta im pripisuje nadľudský pôvod a božskú autoritu. Védy sa delia 
na štyri časti: 1. Rgvéda – véda veršov; 2. Sámavéda – véda pies-
ní; 3. Jadžurvéda – véda obetných textov; 4. Atharvavéda – véda 
Atharvana, mystického kňaza ohňa;

– brahmanizmus, v ktorom hlavnú úlohu zohrávali kňazi 
– brahmani. Vo Védach sa takmer neuvádza meno Brahma ako 
meno boha stvorenia. Ním je podľa Véd Patandžapáti. Až keď sa 

zaviedol pojem Trimurti (hinduistická trojica), začala sa vzdávať 
úcta Brahmovi ako bohu stvorenia. O svoje miesto sa však mu-
sí deliť s Višnu – bohom udržiavateľom a Šivom – bohom ničite-
ľom;

– hinduizmus od 10. storočia po Kr. – Môžeme rozlíšiť mno-
ho miestnych kultov a tradícií uctievania božstiev, avšak treba 
podotknúť, že spoločné pre všetkých hinduistov je učenie o zá-
kone karmy. Encyklopédia múdrosti Východu pod pojmom karma 
rozumie: duchovný či telesný skutok; dôsledok duchovného ale-
bo telesného skutku; súhrn všetkých následkov skutkov dané-
ho jedinca v tomto alebo predchádzajúcom živote; reťaz príčin 
a následkov v morálnom svete.18 Zákon karmy má veľký vplyv na 
indickú spoločnosť podelenú na kasty (varny)19. Rozlišujú sa štyri 
kasty, v rámci ktorých sú ďalšie podkasty:20

– brahmani – kňazi a učeníci. V tejto varne sú aj astrológovia, 
ktorí tvrdia, že dokážu čítať v kozmickej energii a energiách ku-
mulovaných v organizmoch či iných prírodných objektoch; hlá-
sajú, že vďaka tomu vedia, aké sú vzťahy medzi týmito energiami 
a dokážu predpovedať budúcnosť. Niektorí z nich tiež presvied-
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plodnosťou bájí a prenikavými filozo-
fickými úsiliami. Hľadajú oslobodenie 
od úzkostí našej existencie asketickým 
spôsobom života alebo hlbokým rozjí-
maním, alebo utiekajúc sa k Bohu s lás-
kou a dôverou“.9

Nikde som tiež nenašiel pochvalné 
slová na systém jogy tak, ako sa naň 
odvolávajú autori článku. Odporúčam 
v tejto súvislosti prečítať si pozorne 
uvedený vatikánsky dokument o new 
age, v ktorom jednoznačne absentu-
je pápežské požehnanie jogy. Naopak, 
v publikácii nájdeme úryvok listu Kon-
gregácie pre náuku viery Orationis for-
mas, ktorého výrečnosť je jednoznač-
ná: „Kresťanský spôsob približovania sa 
k Bohu sa nezakladá v úzkom zmysle 
slova na nejakej technike. To by bolo 
v protiklade s tým, čo požaduje evan-
jelium, aby sme boli ako deti. Pravá 
kresťanská mystika nemá nič spoločné 
s technikou, je to vždy Boží dar; a ten, 
kto ho užíva, sa ho cíti byť nehodný.“10

Rovnako treba citovať slová Jána 
Pavla II. z knihy Prekročiť prah nádeje: 
„Karmelitánska mystika sa začína v bo-
de, kde sa končia Budhove úvahy a je-
ho smernice pre duchovný život.“ Ďalej 
Ján Pavol II. konštatuje, že „nie je zby-
točné vystríhať tých kresťanov, ktorí sa 
s nadšením otvárajú niektorým ponu-Jogíni a sádhuovia (žobraví pustovníci) sa v Indii často pokladajú za svätých mužov

čajú, že majú „tretie oko“, akési kozmické oko, ktorým všetko vi-
dia. Z brahmanov pochádzajú tiež tí, ktorí vykonávajú povinnosti 
vo svätyniach, prinášajú obety na uctenie rôznych božstiev a tí, 
čo šíria osvetu, tak svetskú ako i náboženskú – je to ich nábožen-
ská (kastová) povinnosť, ich úloha (dharma);

– kšatrijovia – bojovníci vyššej hodnosti, politici. Vo varne 
kšatrijov sú aj podkasty, z ktorých pochádzajú maharadžovia, ry-
tieri či svetskí panovníci;

– vaišjovia – kupci, roľníci, remeselníci, umelci, priemyselníci 
atď., teda tí, čo niečo tvoria, vyrábajú. Tu je najviac podkást, pre-
tože oblasť výroby a tvorby je v súčasnosti veľmi diferencovaná;

– šúdrovia – robotníci, služobníci, nekvalifikovaní pracovníci. 
„Najnižšia“ vrstva ľudí, ktorí sú „utvorení z vesmírnej nečistoty“; 
sú to tí, ktorí upratujú ľudské a zvieracie výkaly, ďalej tí, čo upra-
tujú smeti (sú považovaní za menej nečistých než tamtí). „Vyšší“ 
od nich sú upratovači a pracovníci na poliach, obuvníci, tí, ktorí 
perú a všetci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s čistením všetké-
ho druhu, ako i pastieri, ktorí nemajú tak mnoho dočinenia s ne-
čistotou. U hinduistov existuje presvedčenie, že počas plnenia 
kastových povinností sa duša očisťuje a zdokonaľuje a po smrti 
sa vteľuje do niektorej z vyšších kást. Toto viedlo k spoločenskej 
segregácii. Tento názor je podporovaný vierou v sťahovanie duší.

Charakteristickou vlastnosťou hinduizmu je tiež viera v rein-
karnáciu. Reinkarnácia (z latinského re – znova, incarnatio – vte-
lenie, incarnare – stelesňovať) znamená prechádzanie ľudskej 

duše skrze po sebe nasledujúce vtelenia, regenerácia človeka 
po smrti tým, že jeho duša vstupuje do tela inej bytosti. Používa 
sa aj termín metempsychóza (z gréckeho metempsychosis; meta 
– predložka označujúca premenu, psyché – duša).

Reinkarnácia sa ale tiež chápe ako ďalšia možnosť daná člo-
veku. Na Západe je viera v putovanie duší prispôsobená európ-
skej mentalite. V new age myšlienku reinkarnácie – v protikla-
de k mentalite východnej – charakterizuje svojský optimizmus. 
Predovšetkým dovoľuje pozrieť sa na neúspešné úseky života 
s nádejou, že „v ďalšom živote bude lepšie“. Okrem toho vtelenie 
prebieha len do ľudských foriem. Neuskutočňuje sa vtelenie do 
nižších bytostí, pretože reinkarnácia je pozitívnym spôsobom se-
barealizácie. Avšak v budhizme a hinduizme je cieľom vyslobodiť 
sa z kruhu vtelení, následných prameňov utrpenia.

Názory týkajúce sa reinkarnácie sa však objavili až súčasne 
so vznikom Upanišád (približne v 7. stor. pred Kr.). Dokonca sa 
nenachádzali ani v náboženstve Árijcov, ba ani v samotných Vé-
dach (okolo 15. stor. pred Kr.). Reinkarnácia taktiež nebola známa 
ani v Číne, až do čias, čo sa tam rozšíril budhizmus (7. stor. po Kr.) 
a aj neskôr ju konfuciánska tradícia odmietala ako protirečiacu 
dôstojnosti človeka.

Z uvedených analýz vyplýva, že hinduizmus je systém cudzí 
západnému a celkom určite kresťanskému spôsobu myslenia. Vi-
díme to jasne v koncepciách Boha, človeka a spásy, takých odliš-
ných v týchto dvoch náboženstvách.
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kám vychádzajúcim z náboženských 
tradícií Ďalekého východu týkajúcich 
sa napríklad techník a metód meditá-
cie a askézy. V niektorých prostrediach 
sa to stalo akousi nekriticky prijímanou 
metódou…“11 V spomenutom doku-
mente o new age možno nájsť tiež iný 
veľmi silný úryvok, ktorý vylučuje jogu 
zo života katolíka: „Kresťanská modlitba 
nie je cvičenie v kontemplovaní seba, 
v mlčaní a vo vyprázdňovaní seba, ale 
ide v nej o dialóg lásky, ktorý zahŕňa 
ochotu na obrátenie, únik od vlastného 
«ja» k Božiemu «Ty».“12

Pri pokusoch zoznámiť kresťanov 
s jogou sa tá propaguje ako bežné gym-
nastické cvičenie. To taktiež činí spomí-
naný článok sústreďujúci sa na hathajo-
gu. Avšak jogu nemožno identifikovať 
s normálnou gymnastikou, keďže cviče-
nia tela tu majú slúžiť výlučne na cviče-
nie ducha s cieľom prípravy k meditácii. 
Tak ako je to u všetkých druhov jogy, aj 
hathajoga predpokladá božskosť vlast-
ného „ja“ a vedie cvičiaceho k tomu, 
aby ju našiel. Takisto má očisťovať cvi-
čenca od všetkej nečistoty, negatívnych 
pocitov a energie tohto života ako vý-
sledku predchádzajúceho bytia. Nako-
niec má viesť k radžajoge – kráľovskej 
joge, ktorá je cestou k ovládnutiu mysle 
a ducha a k zjednoteniu s Brahmom.

História jogy
Joga je vo svojej klasickej podobe tradícia siahajúca do obdo-
bia 2-tisíc rokov pred Kr. Je ovocím ducha a filozofie hinduizmu. 
Podľa hinduistickej mytológie ju vytvoril boh Slnka – Šiva pre 
svoju duchovnú manželku Parvatí. Joga mala byť prameňom jej 
duchovnej pohody a fyzickej krásy.

Sú mnohé jogy, čiže systémy vedúce do stavu samádhi (oslo-
bodenia) – integrácie individuálneho a kozmického vedomia. 
Naše poznanie klasickej jogy vychádza z textu Patandžaliho Jo-
gasútry (2. či 3. stor. po Kr.).

Cesty jogy
Rozlišujú sa nasledovné cesty jogy:

– karmajoga – cesta nezištnej práce a služby druhým. Je to jo-
ga oslobodenia skrze prácu a spravodlivé skutky. Karmajoga je 
cestou výlučne pozitívneho správania;

– džnánajoga – cesta vedúca k múdrosti skrze poznávanie, 
porozumenie a vedomosti. Vyberajú si ju osoby s vedeckými zá-
ujmami a veľkými intelektuálnymi schopnosťami. Džnánajoga je 
predovšetkým štúdium všetkých posvätných kníh a spisov;

– mantrajoga – cesta zvukových vibrácií (opakovanie mantry);
– lajajoga – cesta aktivácie čakier spevom a recitovaním po-

svätných mantier;
– kundalínijoga – cesta prebudenia energie (hadej či ohnivej 

tvorivej sily – kundalíni) v tele;

 – hathajoga – spojenie „slnečného dychu s mesačným“. Sla-
bika ha znamená slnečný dych či vdychovanie a slabika tha zase 
mesačné. Hathajoga usiluje o ovládnutie fyzického organizmu 
(vrátane psychiky). Vykonávanie dychových cvičení – pránajá-
my, pozícií tela – asán a riadenie sa radami dietetiky jogy očisťuje 
a posilňuje celé fyzické telo. Systematické cvičenie asán a prána-
jámy vedie k stálemu zvyšovaniu rozsahu vibrácií buniek a tkanív 
tela a ku koordinácii, rozvíjaniu a harmonizácie funkcií všetkých 
jeho vnútorných orgánov: svalov, kĺbov, nervových centier a en-
dokrinných žliaz;

– bhaktijoga – joga lásky, býva nazývaná aj cestou posväte-
nia. Bhakta nehľadá skrze lásku šťastie ani obohatenie života, 
skôr naopak, žije, aby mohol milovať. Táto forma jogy je cestou 
radosti, ale iba pre tých, ktorí sú schopní lásky takej veľkej a takej 
nadľudskej, že ľuďom milujúcim bežným spôsobom sa zdá nie-
čím jednoducho nepochopiteľným a láske nepodobným. Každá 
myšlienka, každý skutok, každá túžba je nasmerovaná k Bohu, 
ktorého bhakta vidí všade a v každom;

– radžajoga – cesta zvaná kráľovská. Zahŕňa rovnomerné za-
stúpenie všetkých predchádzajúcich ciest.

Keď sa však na Západe hovorí o joge, myslí sa tým predo-
všetkým hathajoga, ktorá spočíva najmä na fyzických cvičeniach 
v spojení s dychovými cvičeniami. V Indii je však táto cesta prí-
pravou na duchovné formy jogy oprierajúce sa o rôzne meditač-
né techniky.21

Na Západe je joga populárna najmä vďaka hathajoge
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téma

Zdalo by sa, že prvky tejto kresťa-
nom cudzej duchovnosti, ktoré sú v jo-
ge obsiahnuté, musia účinne odradiť 
od jej praktizovania a propagovania. 
A predsa sa stretáme s pokusmi osvo-
jiť si jogu aj v kresťanských kruhoch. 
V jednom z katolíckych týždenníkov 
sestra Alina Merdasová odporúča jogu 
ako vstupnú meditáciu pripravujúcu na 
modlitbu.13

A hľa, čo konštatuje znalkyňa jogy 
Nancy Fullerová: „Telesná joga vedie 
k joge duchovnej, ktorá si podmaňuje 
ducha. Možnože joga prináša čiastočné 
zmiernenie napätia a stresu, ale nebu-
de to zadarmo!“ Od počiatočných teles-
ných skúseností sa postupne prechádza 
k tomu, že človek sa začne jogou hlbšie 
zaoberať. Joga má jednoznačný vplyv 
na myslenie preto, lebo cvičenia sú za-
ložené na „vyprázdňovaní“ mysle až po 
jej úplné obnaženie.

Napomáha joga telesný rozvoj, či 
mu prekáža? Mircea Eliade, ktorý jogu 
skúmal počas celého svojho života, tvr-
dí, že joga spôsobuje obrátenie naruby 
všetkých prirodzených činností: vedie 
ku kamennej nehybnosti tela (asána), 
neprirodzenému rytmu alebo úplnému
zatajeniu dychu (pránajáma), pozasta-
veniu duchovného prietoku (ekagrata),
stagnácii myslenia a k úplnému zastave-
niu tvorby semena. Joga je zavrhnutím 
života. Opravdivý jogín musí „umrieť“ 
pre tento život a „obetovať“ osobnosť, 
ktorú vytvárajú čas a dejiny.14

Zdá sa, že tieto dôsledky si nevšíma-
jú Paweł Zarzeczny a Piotr Krzyżanow-

ski, ktorí sa vo svojom článku odvolá-
vajú na iný citát pochádzajúci z tej istej 
Eliadeho knihy. Hľa, čo píšu v časopise 
Wprost: „‚Joga je individuálna, ideálna 
cesta k osvieteniu. Cesta k Bohu po-
nad rozdelenia‘ – napísal Mircea Eliade 
v diele Joga – nesmrteľnosť a sloboda.“ 
Eliadeho pokladajú za nepochybnú au-
toritu podporujúcu jogu, pričom akosi 
nevidia, že on sám nie je vo svojich vy-
hláseniach vzhľadom na túto tému jed-
noznačný a jeho analýzy sú skôr opisné 
než hodnotiace. Ak sa dôkladnejšie za-
čítame do jeho výpovede, nenájdeme 
tam chválu jogy, iba ak by sme vytrhli 
nejaký názor z celého jeho kontextu. 
Eliade sám sa utiekal k tvrdeniu, že chá-
panie jogy závisí od zmyslu, aký sa pri-
pisuje slobode.15

Môže byť teda joga pre kresťana 
dobrá? Kresťan rešpektujúci biblické 
učenie musí odmietnuť jogu, jej prak-
tiky, ako i filozofiu, ktorá je s ňou úzko 
zviazaná. Nemôže zdieľať názor uzná-
vajúci božskosť svojho tela, keďže to ve-
die k modloslužobníctvu a zvelebova-
niu samého seba. Boh hovorí: „Nebudeš 
mať iných bohov okrem mňa“. Okrem 
toho Biblia učí, že Boh – Stvoriteľ sa od-
lišuje od svojho stvorenia – človeka.

Aby kresťan poznal Boha, mohol sa 
s ním stretnúť, nehľadí uprene do seba, 
ale pozerá sa na Krista. Koniec koncov 
spásu nachádza nie skrze svoje náma-
hy vedúce k sebaoslobodeniu, ale skrze 
svoje pokorenie a spasiteľnú, zástupnú 
smrť Ježiša Krista na kríži. Len cez po-
kánie a vieru v smrť Ježiša Krista a jeho 
zmŕtvychvstanie dochádza k vnútorné-
mu očisteniu. „Krv Ježiša, jeho (Božieho) 
Syna, nás očisťuje od každého hriechu“ 
– čítame vo Svätom písme (1 Jn 1, 7). 
Trpkou skutočnosťou je hriech a nie 
„nevedomosť“ či ilúzia. Kresťan nedosa-
huje spásu poznaním svojho „pravého 
ja“, ale poznaním toho, čo preň učinil 
Boží Syn.

Joga učí, že ono „pravé ja“ je božské, 
dokonalé. Na rozdiel od toho Biblia ho-
vorí, že „nik nie je spravodlivý“.

A tak na záver: nie je na zamyslenie 
skutočnosť, že indickí kresťania neprak-
tizujú jogu v žiadnej jej forme, dokonca 
ani techniky odvodené od hathajogy? 
Oni najlepšie vedia, čo joga je.      

Z časopisu SEKTY i FAKTY 3/2007
preložila: –dj–

Foto: archív

 

Etika jogy
Joga má svoj vnútorný systém sprá-
vania, ktorý pripomína pravidlá živo-
ta rehoľných spoločenstiev.22 Základ-
né zásady etiky jogy sú zhrnuté do 5 
zákazov (jam) a 5 príkazov (nijam):23

1. Zákazy (jamy):
– ahinsa – nezabíjať a nespôsobovať 
bolesť žiadnej živej bytosti. Náš vzťah 
voči druhým má byť srdečný, trpezli-
vý, žičlivý, súcitný a pravdivý v činoch, 
slovách, myšlienkach i úmysloch;

– satja – neklamať. Pravdovravnosť 
je zhoda myšlienok a slov so skutka-
mi. Slovo nemôže byť ani klamlivé, 
ani nejasné, ani prázdne. Slová treba 
používať len pre dobro blížneho;

– asteja – nekradnúť. Za krádež sa 
považuje už i závisť;

– brahmačárja – zachovávanie se-
xuálnej zdržanlivosti, držanie rozmno-
žovacej sily na uzde,  jej ovládanie;

– aparigraha – nebyť žiadostivý, 
lakomý, nepripútavať sa k materiál-
nym dobrám, nezávidieť.

2. Príkazy (nijamy):
– sauča – čistota, ktorú tvorí očiste-
nie vnútorných orgánov (čistota tela), 
odstránenie nečistoty mysle, čistota 
citov a motívov;

– šantóša – spokojnosť s tým, čo 
vlastníme, pokojné vyrovnávanie sa 
s osobným životom;

– tapas – askéza, čiže trpezlivé 
znášanie neúspechov, ťažkostí a pro-
tivenstiev osudu, sebadisciplína;

– svadhjája – štúdium posvätných 
textov a odbornej literatúry o joge;

– išvara pranidhana – túžba po-
vznášať sa vlastným úsilím k Najvyššej 
pravde. Úsilie o to, aby sme Boha uči-
nili motívom všetkých svojich skut-
kov. Poddávanie sa vôli Božej.

Osem etáp cesty jogína:
jamy (zákazy); nijamy (príkazy); asány 
(postoje, pozície tela); pránajáma (kon-
trolovanie životnej energie pomocou 
dychových praktík); pratjahára (úplné 
uvoľnenie všetkých orgánov a zriek-
nutie sa zmyslových dojmov); dhá-
rana (sústredenie pozornosti mysle, 
koncentrácia; dhjána (jogová medi-
tácia); samádhi (stav číreho vedomia, 
kontemplácia. Duša sa oslobodzuje 
od času, smrti, podmieneností a zmien 
dosahujúc tak večný život.24
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čiť prah nádeje). Redakcia vydavateľstva KUL. 
Lublin 1994, s. 78, 80

12 Orationis formas, 3. In: Ježiš Kristus – prameň 
živej vody, c. d., bod 3.4. (Pozri taktiež časti 
o meditácii a kontemplatívnej modlitbe v Ka-
techizme Katolíckej cirkvi, § 2705–2719 – po-
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ty, náboženstvá, vyznania). Preklad L. Nie-
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V Bratislave sa 5. – 7. októbra konal 
6. ročník Svetového mierového fóra, 
ktorého iniciátorom bol známy kon-
troverzný guru a autor systému Joga 
v dennom živote Paramhans Svámi Ma-
héšvaránanda. Práve toho systému, čo
sa tak vehementne pred šiestimi rok-
mi vnucoval našim školopovinným ra-
tolestiam. Kľúčovým sporným bodom 
bola vtedy otázka, či je joga neškod-
nou sústavou telesných cvičení, alebo 
či ide o ucelený a prepracovaný nábo-
žensko-filozofický systém majúci kore-
ne vo východnej zbožnosti. Klamali nás 
predstavitelia spoločnosti Joga v den-
nom živote, keď tvrdili to prvé? Úryvok 
rozhovoru prevzatého z internetového 
servera www.sme.sk to jednoznačne 
potvrdzuje, i keď – ako nakoniec vždy 
– si svámiho slová bude zrejme každý 
interpretovať po svojom.

Vytvorili ste systém telesných, dycho-
vých, relaxačných a meditačných cvi-
čení nazvaný Joga v dennom živote. 
Je joga viac filozofiou, náboženstvom 
alebo vedou?

Joga je veda. Veda o tele, mysli a ve-
domí. O jednote a prepojení jednotliv-
ca s univerzálnym aspektom.

Má ale náboženský charakter?

Musí mať. Ale to neznamená, že v joge 
ide o hinduizmus, islam alebo kresťan-
stvo. Slovo religio, teda náboženstvo, 
znamená jednota. Jednota znamená 
harmonizáciu. Harmónia zase potre-
buje lásku. To sú univerzálne princípy. 
A joga vám sprostredkuje toto všet-
ko. Je to vyrovnávajúci princíp, ktorý 
balansuje a vyrovnáva viditeľné i ne-
viditeľné elementy. Príklad – stôl, za 
ktorým sedíme, je stabilný. A takou 
stabilitou je aj joga.

Tvrdíte teda, že náboženstvo je od jo-
gy neoddeliteľné?

Presne tak. Žiadne náboženstvo, do-
konca ani hinduizmus, nie je na tejto 
planéte staršie ako joga. Boh, jednotli-
vec, viera, modlitba, dobrý, zlý, hriech, 
utrpenie, šťastie… to všetko sú princí-
py jogy. A obsahuje ich vlastne každé 
náboženstvo.

Práve nemožnosťou oddeliť od nej ná-
boženstvo však argumentovali kres-
ťanskí odporcovia jogy proti jej zavá-
dzaniu do našich škôl. Pritom to celé 
malo vychádzať práve z vášho učenia. 
Zástancovia zase tvrdili, že ide len 
o telesné cvičenia. Vy tvrdíte, že sa to 
nedá oddeliť.

Áno. A čo je podľa vás zdravie? Pred-
sa duchovno, zdravý duch. Čo je rov-
nováha? Čo podľa vás nie je duchov-
né? A čo je vlastne Boh? Toto všetko je 
skôr medzináboženský konflikt, ktorý 
škodí mládeži na Slovensku. A to je 
veľká škoda.

Deti u nás sú predsa formované kres-
ťanstvom, prípadne ateizmom. Ak 
k tomu pridružíme čosi z Východu, 
nebude dôsledkom zbytočný zmätok 
v ich hlavách, a teda presný opak har-
mónie?

Nie. Práve naopak – joga by ich oslo-
bodila. Dnes už predsa nemôžete deti 
ohlupovať ako kedysi, veď máme do-
bu internetu. Všetky médiá sa vďaka 
nemu prepojili a z celého sveta vlast-
ne vznikla malá dedina. Človek predsa 
chápe a rozlišuje, čo je čo. Už päťročné 
deti vám dávajú otázky, na ktoré máte 
problém odpovedať.     

(Úryvok rozhovoru KAROLA SUDORA
http://www.sme.sk, 8. 10. 2007)

Čas nám za pravdu dal...

Svámi Mahéšvaránanda
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Stredoveké herézy
vo východnej cirkvi (4)

Vplyv mníšskeho stavu vo verejnom 
živote Byzantskej ríše v 8. storočí stá-
le rástol. Mentalita mníšskej zbožnosti, 
odvrátená od svetských záujmov, sa do-
stávala do rozporu so záujmami cisárov 
a štátu. Cisár Lev III. zotrvával na sta-
rej zásade vladárov, že cirkev má slúžiť 
štátnym záujmom, a preto chcel v nej 
presadiť zmenu, odvrátiť ju od mníš-
skych ideálov a obrátiť k potrebám štá-
tu. Viedli ho k tomu aj vonkajšie okol-
nosti. Carihrad znovu ohrozovali Arabi, 
bolo treba sústrediť všetky sily na obra-
nu. Muži boli užitočnejší vstupovaním 
do vojska než do kláštorov.

Lev III. ako kresťanský cisár, ktorý 
bol zároveň najvyšším kňazom, bol pre-
svedčený, že má právo rozhodovať aj 
vo veciach viery. Preto roku 726 rozká-
zal, aby sa ikony z chrámov odstránili. 
Nepoznáme všetky dôvody obrazobo-
reckej (ikonoklastickej) politiky Leva III.
Jeho krok však vyvolal boj o obrazy, 
ktorý trval 120 rokov. V ňom napokon 
zvíťazili ctitelia obrazov (ikonodulovia),
ktorí zničili ikonoklastickú literatúru a
všetkých cisárov a ich prívržencov pod-
porujúcich obrazoborectvo vyhlásili za 
nástroje satana a pôvodcov kacírstva.

Odporcovia obrazov mali však nepo-
chybne aj hlboké teologické dôvody na 
odstraňovanie ikon. Boli presvedčení, 
že lepšie rozumejú pravej úcte k Bohu 
podľa Písma a príkladu prvotnej cirkvi 
než ctitelia obrazov. Tých obviňovali 
z pohanstva a dúfali, že odvrat od ikon 
spôsobí väčšie duchovné a mravné po-
vznesenie cirkvi. Starosť o kult nemala 
prevyšovať starosť o kresťanský život.

Okrem teologických dôvodov tu ale 
boli i dôvody politické. Vojenské poráž-
ky Byzantského štátu od Peržanov a po-
tom Arabov si mnohí vysvetľovali ako 
prejav Božieho hnevu vyvolaného kul-
tom ikon. Preto ikony ničili, aby dosiahli 
zmierenie s Bohom. Možno tu zohrával 

úlohu aj islam zakazujúci akékoľvek ob-
razy, čím zahanboval tých kresťanov, 
ktorým išlo len o duchovné chápanie 
viery. Títo vedeli, že moslimov, židov či 
paulikiánov pohoršuje kult ikon, a pre-
to v jeho odstránení videli cestu k ich 
získaniu pre ortodoxné kresťanstvo.

V neposlednom rade išlo aj o to, 
aby mal cisár v cirkvi rozhodujúce slo-
vo a zlomil vplyv mníchov. Mnísi sa to-
tiž pokladali nielen za ochrancov pravej 
viery a úcty k obrazom, ale aj za bojov-
níkov za práva a slobodu cirkvi od štát-
nej moci. V dlhotrvajúcom zápase iko-
noklastov a ikonodulov sa miešali rôzne 
politické, ekonomické i osobné záujmy, 
takže pôvodné dôvody a tendencie bo-
li mnohokrát prekryté inými.

Ešte v roku 754 cisár Konštantín V. 
na synode v Carihrade presadil zákony 
proti ctiteľom obrazov. Boli vyhlásení za 
kacírov a modlárov. Potom však nastal 
obrat. Cisárovná Irena zvolala roku 787 
do Nicei 7. ekumenický koncil, ktorý 
rozlišoval medzi uctievaním a klaňaním. 
Klaňanie bolo uznané za prejav patria-
ci len Bohu, kým úctu bolo dovolené 
vzdávať tiež posvätným predmetom – 
krížu, obrazom Krista, Márie; ako i anje-
lom a svätým. Podľa koncilu uctievanie 
obrazu vychádza z úcty k originálu. Kto 
uctieva obraz – ikonu, ctí si aj zobrazo-
vaného. K prejavom úcty patria aj svieč-
ky a kadidlo. Okrem toho bolo prijaté i 
uctievanie ostatkov svätých.

K definitívnemu víťazstvu ctiteľov 
obrazov prispela ďalšia cisárovná Theo-
dora, ktorá vládla za nedospelého Mi-
chala III. V spojení s novým patriarchom 
Methodiom obnovila závery koncilu, zo-
sadila ikonoklastického patriarchu Jána
a vrátila obrazy späť do chrámov. Stalo 
sa tak na synode v Carihrade 11. marca 
843. Tento deň sa dodnes svätí v pravo-
slávnej cirkvi ako sviatok pravoveria.  

PETER GAŽÍK
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Ruská sekta očakáva apokalypsu
Dvadsaťdeväť prívržencov sekty Pra-
vá ruská pravoslávna cirkev vrátane 
štyroch detí (z toho jedno len 18-me-
sačné!) je od 7. novembra zabarikádo-
vaných v jaskyni pri dedine Nikolskoe 
asi 640 km južne od Moskvy a čakajú 
na apokalypsu, ktorá by mala nastať 
v máji 2008. (V 50 metrov dlhej jas-
kyni je studňa, kuchyňa, sprcha, WC 
a dostatok jedla na dva až tri roky.)
Miestnym úradom odoslali list, v kto-
rom píšu, že sú pod zemou dobrovoľ-
ne. Keď sa ich policajti a miestni kňazi 
snažili presvedčiť, aby úkryt opustili, 
vyhrážali sa, že sa vyhodia do vzdu-
chu, vlastnia totiž propán-butánové 
bomby a petrolej.

Ich vodca, otec Pjotr Kuznecov, tr-
pí schizofréniou. Je obvinený z poru-
šovania práv svojich prívržencov a zo 
založenia extrémistickej náboženskej 
organizácie. Sektu založil pred 2 rok-
mi ako 43-ročný inžinier, ktorý opus-
til svoju rodinu a pravoslávnu cirkev. 
Členovia kultu nemohli pozerať te-
levíziu, počúvať rádio či spravovať 
peniaze. Nepracujú a svoje deti ne-
posielajú do školy. Pred niekoľkými 
mesiacmi Kuznecov oznámil príchod 
apokalypsy. Hneď nato sekta začala 
so stavbou úkrytu a po jeho dokon-
čení sa do neho presťahovala. No bez 
svojho vodcu, ten chcel údajne zabez-
pečovať kontakt s vonkajším svetom.

Potom, čo zlyhalo prehováranie 
miestnych kňazov, sa na miesto do-
stavili profesionálni vyjednávači. Sna-
žia sa presvedčiť členov, aby si vzali 
jedlo, lieky a teplú vodu na okúpanie 
detí. Členovia sekty ostávajú v písom-
nom kontakte s Kuznecovom. Stále ho
rešpektujú, ale už mu nedôverujú, le-
bo veria, že koná pod tlakom úradov.
Skupina je pod zemou už mesiac a
odmieta akékoľvek pokusy presvedčiť 
ich, aby vyšli von. Pri pokuse vyjedná-
vačov o záchranu detí členovia sekty 
odpovedali, že deti už dosť trpeli na 
tomto svete. Podľa nich ľudia hovoria 
len s ich telami, ale oni s ich dušami.
Podľa zahran. zdrojov spracoval: –ml–


