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Silvova metóda kontroly mysle – je jednou z početných 
metód sľubujúcich rozvoj skrytého ľudského poten-
ciálu. Nakoľko je však bezpečná pre tých, ktorí ju vyu-
žívajú? Môže ju veda s pokojným svedomím verifikovať? 

Aikido – meditácia v pohybe – Na Slovensku sa čoraz
nástojčivejšie presadzujú rozmanité formy východné-
ho bojového umenia. Hoci sa prezentujú ako nevin-
ný šport, nesporne majú aj svoje duchovné pozadie. 

Diagnóza – „SEKTA“ – Vstupu do deštruktívnych kultov 
predchádzajú viaceré príčiny. Ich objektívna analýza je 
predpokladom úspešného poradenského procesu.

časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu



4/2006 

  02   Falošní proroci súdneho dňa
Biblické slovo

    Mormóni a slobodomurárstvo
Nedávno zaregistrovaná Cirkev Ježiša Krista svätých 
neskorších dní má tiež svoju minulosť. Jednou z jej 
stránok je aj spojitosť so slobodomurárskym hnutím.  

  06   Špirála divov a nárokov (2)
Šoko Asahara, vodca sekty Óm šinrikjó, pravdepodob-
ne neujde trestu smrti.  Na svedomí má totiž nielen to-
kijskú tragédiu, ale i mnohé vraždy a kriminálne činy.

 10   Aikido – meditácia v pohybe
Aj na Slovensku si svojich stúpencov získavajú roz-
manité formy bojových umení. Hoci sa prezentujú 
ako šport, nesporne majú i svoje duchovné pozadie.

  14   Silvova metóda kontroly mysle
Metód sľubujúcich využívanie skrytého potenciálu 
netušených možností mozgu stále pribúda. Nakoľko 
sú však bezpečné? Čo hrozí tým, ktorí ich praktizujú?

 18   Návraty do minulých životov
Viera v reinkarnáciu sa stala často používaným psy-
choterapeutickým prostriedkom. Je základom počet-
ných regresných metód so vzrastajúcou klientelou.

  23   Diagnóza – „sekta“
Vstupu do deštruktívnej sekty predchádzajú mnohé 
objektívne, ale tiež i subjektívne faktory. Ich správna
a včasná analýza je v poradenskom procese dôležitá.

  28   Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (3)
Tretie pokračovanie seriálu sa sústredí na novodobé
čarodejníctvo v podobe hnutia Wicca – pravdepodob-
ne najsilnejšej novopohanskej tradície súčasnosti.

  32   Mágia v minulosti a dnes (2)
Mágia má v súčasnosti množstvo najrozličnejších po-
dôb. Čoraz prenikavejšie sa vtiera do spoločenského 
života, čo jej, žiaľ, umožňujú aj viaceré médiá.

 36   Kresťanskí heretici v staroveku (8)
Míľniky dvoch tisícročí

Mnohokrát som už počul argument: „Čo máte proti 
nim, veď sú to sympatickí mladí ľudia, nič zlé nerobia 
a navyše majú vznešené ideály, ktoré ich životu dáva-
jú aspoň nejaký zmysel. A to dnes nie je až taká samo-
zrejmosť.“ Alebo: „Kresťanská viera mi nič nevraví, ni-
čím ma neoslovuje, je to niečo archaické, snáď len pre 
staré babky. Sú síce plné kostoly, ale ľudia tam chodia 
len z povinnosti alebo zo zvyku. Farári vám nič no-
vé nepovedia, stále opakujú to isté. To budem radšej 
budhistom či krišnovcom, je to niečo nové, oveľa zau-
jímavejšie a úprimnejšie.“ A do tretice: „Dnes je z čoho 
vyberať, prečo by som mal byť práve katolíkom alebo 
evanjelikom? Myslím si, že sú omnoho atraktívnejšie 
ponuky, ktoré mi dávajú väčšiu slobodu a nevnucujú 
mi, čo mám alebo nemám robiť.“

Ako v pravde reagovať na tieto názory? Možno nie-
koho presvedčiť o tom, že práve moja viera je tá naj-
lepšia? Čím sa od množstva ďalších relígií či pseudore-
lígií odlišuje? Veď to nie je matematická rovnica, ktorá 
sa dá jednoducho verifikovať. Existuje nejaký recept 
na to, ako dokázať tým, ktorí pochovávajú kresťanstvo, 
že naša viera je stále živá, a nielen to, ale že práve ona 
je tou skutočnou esenciou a zdrojom večného života?

Predpokladám, že mnohí z vás ste sa ocitli v situ-
ácii, keď ste si sami v duchu podobné otázky kládli, 
resp. vás k nim niekto vyprovokoval. Priznávam, že nie 
je jednoduché na ne odpovedať. Jednoznačné odpo-
vede neexistujú, inak by to bolo až príliš jednoduché. 
Aj Ježiš hovorí: „Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“

S Ježišom však treba mať osobnú skúsenosť. Len 
ak ho zažívame v našej každodennej realite, môžeme 
o ňom vydávať hodnoverné svedectvo a iba tak mož-
no zakúsiť jeho jedinečnosť a originalitu. Dnešný svet 
je ako jeden veľký supermarket, kde sa dá nakúpiť na-
ozaj všetko, čo len chcete, ale v ktorom sú aj veci ska-
zené, ba i otrávené. No tie sa skrývajú pod krásnym 
obalom, a preto si ich mnohí kúpia. Tak je to aj s ide-
ami. Na prvý pohľad sa zdajú byť veľmi príťažlivé, no 
pritom sú nebezpečné, pretože slúžia tým, ktorí sa ich 
neštítia hrubo zneužívať. Ako ale zistiť, kto za nimi vä-
zí? Pre kresťana by mala byť odpoveď jasná – ak ma 
niečo či niekto odvádza od Krista, ak cítim, že sa od 
svojej viery vzďaľujem (napriek vyhláseniam sektár-
skych lídrov, že to nie je ich cieľom), treba dať od to-
ho čo najskôr ruky preč!      BORIS RAKOVSKÝ

ro
zm

er
 4

/0
6

 

 

Obsah

ed
it
o
ri
a
l

1



4/2006

2

 

BIBLICKÉ SLOVO

Už niekoľko rokov možno na 
uliciach mnohých miest vídať 

bezchybne oblečených mladých 
ľudí s výrazne cudzím akcentom
v reči, ktorí oslovujú okoloidúcich. 
Cieľom ich rozhovoru je osobitá 
prezentácia mormónskych názo-
rov. Sú to členovia Cirkvi Ježiša 
Krista svätých neskorších dní, azda 
väčšmi známi ako mormóni. Vra-
via, že sú kresťania, avšak v skutoč-
nosti s kresťanstvom nemajú veľa 
spoločného. V mojom príspevku sa 
pokúsim preukázať osobné a ná-
boženské spojitosti mormónov 
s okultistickým hnutím.

Falošní proroci súdneho dňa

„Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Avšak o onom 
dni alebo hodine nevie nik – ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Majte sa 
na pozore, bdejte! Veď neviete, kedy príde ten čas“ (Mk 13, 31 – 33).

Po celom svete dnes pôsobí množstvo najrozmanitejších apokalyptických 
kultov. Ich „proroci“ veľmi sugestívne a farbisto predpovedajú zánik tohto 
skazeného sveta, a to dokonca s presnosťou na jeden deň. Tvrdia, že vedia 
čítať znamenia čias a Bibliou predpovedané apokalyptické udalosti, ktoré 
sa k nám nezadržateľne blížia. Voči citovaným Kristovým slovám z Mar-
kovho evanjelia argumentujú tým, že nastal čas, keď práve im Otec vyja-
vil dátum konca sveta, aby zachránili vyvolených. To je ich úloha. Ako mal 
Noe pred potopou zhromaždiť do korábu manželku a svojich troch synov 
so svojimi priateľkami, aj oni majú z Božej vôle zoskupiť tých, ktorým je to 
zhora dané. Vo svojich radoch preto neváhajú vyvolávať hrôzu z blížiacej 
sa katastrofy a strach nútiaci radových členov k bezhraničnej poslušnosti. 
Fanatizmus tohto kalibra sa však neraz končí tragédiou; ak nie priamo sa-
movraždou, tak prinajmenej rozčarovaním spojeným so silnými depresia-
mi, krachom, zanechaním štúdia, rozpadom rodiny a pod. Ak aj „veštba“ 
zlyhá, čo na tom, svoj účel to splnilo a dátum sa „neomylne“ stanoví zno-
va. Príčina sa pritom vždy nájde – na vine sú pochybnosti a nepriprave-
nosť samotných stúpencov, ktoré Stvoriteľa viedli k tomu, aby svoje roz-
hodnutie prehodnotil a svoj ortieľ ešte o čosi oddialil.

Strach z predpovedaného skorého a v nejednom prípade drasticky vy-
kresľovaného zániku našej planéty umocňovaný často správami o rôznych 
konfliktoch a vojnách, ako aj najrôznejšie fóbie, ktoré sa zámerne v sek-
tách do hláv členov vštepujú, sú veľmi silnou zbraňou v rukách tých, čo 
stoja na ich čele. Tým na nejakých následkoch nezáleží, opájajú sa poci-
tom bohorovnosti, moci a vlastnej samoľúbosti, pričom sami sebe naho-
várajú, že oni sú tí jediní a vyvolení záchrancovia ľudstva. Manipulujú so 
svojimi prívržencami, ba čo viac, neraz rozhodujú i o ich bytí či nebytí. 
Zákony, ktoré by takéto ich nezodpovedné konanie prísne, a hlavne včas 
postihovali, neexistujú, čo im len zvyšuje pocit neohrozenosti. Veď v de-
mokracii si každý môže hlásať, čo len chce, akákoľvek bizarnosť dnes už 
nikoho neprekvapí. Keď aj verejnosť z času na čas vyruší nejaká neúspeš-
ná „apokalypsa“, často je, žiaľ, už príliš neskoro.

Avšak nemusí ísť ani o koniec sveta. Sekty vo všeobecnosti rady zdô-
razňujú akúkoľvek disharmóniu, len aby tým poukázali na svoju opodstat-
nenosť a výnimočnosť. Všetko, čo vyvoláva pocit neistoty a beznádeje, sa 
môže hodiť. Naporúdzi pritom majú hneď niekoľko východísk, pravda, tie 
sú realizovateľné výhradne v ich réžii.

Na inom mieste si Ježiš kladie otázku: „Ale či Syn človeka nájde vieru 
na zemi, keď príde?“ Možno, že sa nám tieto slová zdajú až príliš pesimis-
tické, no je neodškriepiteľné, že počet tých, ktorí si nechajú „štekliť uši“ re-
čami mnohých samozvaných mesiášov, rapídne narastá. Natoľko, že tých 
triezvo uvažujúcich bude onedlho asi menšina. Ak k nim ešte prirátame 
ľahostajných či formálnych veriacich, Kristove slová naberajú reálne kon-
túry. Ale aby som nezakončil toto slovo tak pochmúrne, chcem veriť, že
sa tento trend čochvíľa zastaví a že zdravý rozum opäť raz zvíťazí.

BORIS RAKOVSKÝ
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Mormóni
a slobodomurárstvo

Slobodomurárske hnutie sa vykryštali-
zovalo v prvej polovici 18. storočia ako 
tzv. Andersonova konštitúcia 1723. Tá-
to organizácia je už od počiatku svojej 
existencie obviňovaná z ničenia Kato-
líckej cirkvi, morálky, rodiny, národných 
štátov, zákona založeného na prirodze-
nom práve. Pred jej pôsobením varova-
li pápeži svojimi bulami, dokumentmi 
a encyklikami. Celkovo Učiteľský úrad 

Cirkvi na túto tému vyhotovil niekoľko 
sto dokumentov. Jedným z prvých bo-
la bula In eminenti vydaná roku 1738 
pápežom Klementom XII. Posledným 
cirkevným dokumentom je vyhlásenie 
Kongregácie pre náuku viery z 26. no-
vembra 1983, v ktorom Cirkev potvr-
dzuje svoje stanovisko vyjadrené v pre-
došlých dokumentoch týkajúcich sa 
tejto nepriateľskej organizácie. Pápež 

Gregor XVI. ju nazval priamo „nečistou 
stokou všetkých siekt“. V tomto prípade 
to nie je neopodstatnená charakteris-
tika, pretože táto organizácia konajúca 
so zámerom rozbiť alebo prinajmen-
šom značne oslabiť Cirkev v minulosti 
tvorila či inšpirovala vznik siekt, ktorých 
zakladatelia boli slobodomurári na vy-
sokých postoch. Príkladom môže byť 
sekta svedkov Jehovových. Jej zakla-
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dateľom bol Charles Taze Russell, ktorý 
mal – podľa istých prameňov – blízke 
styky so slobodomurárskymi lóžami.1

Podobne je to aj so vznikom mor-
mónskej sekty Josepha Smitha. Skôr než
sa Smith stal slobodomurárom, prejavili 
sa u neho sklony k okultizmu, okrem i-
ného vykonával veštecké okultné prak-
tiky spočívajúce na dlhodobom upre-
nom pohľade na drahý kameň. Preto 
bol tiež medzi svojimi rovesníkmi zná-
my ako „ten, čo hľadí do skla“2 (veštec-
ká technika známa ako kryštalomantia).

Známa je tiež jedna zo základných 
ideí činnosti Josepha Smitha. Ide o tzv. 
kamene Urim a Tummim, zjavené ú-
dajne Smithovi prostredníctvom anjela 
Moroniho, ktoré mali používať takzva-
ní proroci na prekladateľské účely.3 Na 
tomto mieste je potrebné položiť si o-
tázku: Prikazuje Sväté písmo či Tradí-
cia vypomáhať si akýmikoľvek kameň-
mi na nadviazanie kontaktu s Bohom? 
Rozhodne nie, praktiky takéhoto typu 
sa zavrhujú ako okultné.

Dňa 15. marca 1842 mal Joseph 
Smith dosiahnuť prvý slobodomurársky 
stupeň a už nasledujúci deň bol pový-
šený do hodnosti Najvyššieho Majstra 
kráľovského tajomstva lóže v Nauvoo.4 
To ale bola v slobodomurárskom hnutí
bezprecedentná vec konajúca sa iba 
sporadicky v súvislosti s osobami, kto-
ré mali najväčšie zásluhy. Joseph Smith, 
zaoberajúci sa okultizmom, bol pre ló-
žu cennou korisťou, o to väčšmi, že mal 
ambíciu založiť vlastnú cirkev znehod-
nocujúcu kresťanstvo.

Na tomto mieste sa treba zmieniť 
aj o Brighamovi Youngovi, po Smithovi 

následnom prezidentovi mormónskej 
cirkvi, ktorý bol taktiež slobodomurá-
rom, avšak dejiny si ho pamätajú najmä 
ako propagátora krajne rasistických ná-
zorov.

Ako píše Artur Wójtowicz v pub-
likácii Mojžiš Nového exodu (Young –
pozn. autora) „vo svojej doktríne sa 
v niektorých otázkach posunul ešte o
čosi ďalej. Konkrétne tvrdil, že černo-
si sa stali prekliati na Boží príkaz. Každý 
‚biely‘, ktorý sa ožení s černoškou, mu-
sí byť okamžite zabitý, pretože niekto-
ré jeho hriechy už nie je vstave zmyť 
Kristova krv, ale urobiť to musí výluč-
ne krv človeka“. (V komentári k tomuto 
fragmentu čítame: „Možno práve taká-
to doktrína zapríčinila pamätnú vraždu 
120 čiernych žien, ich manželov a detí, 
ktorá sa udiala roku 1857 v Mountain 
Meadows. Čudné je, že Young ako ‚pro-
rok‘ hlásajúci svoju ideológiu, zabudol 
na to, že rasistické teórie odporujú Kni-
he proroka Izaiáša [56, 7c], kde biblický 
prorok učil, že dom Boží ‚sa bude volať 
domom modlitby pre všetky národy!‘). 
Takéto rasistické teórie pretrvali až do 
roku 1978.“5

Pozornosť si zasluhuje i mienka vy-
jadrená v publikáciách písaných biely-
mi mormónmi, ktorí zo sekty odišli po-
čas posledných rokov. Odhaľujú v nich 
vzťahy mormónskej cirkvi so slobodo-
murárstvom a vzájomné prelínanie rí-
tov, symbolov rituálov a tajných dok-
trín. Medzi najvýznamnejšie publikácie 
možno pokladať knihy What´s Going on 
in There? (Čo sa tam deje?) od Chucka 
Sacketta a The God Makers (Stvoritelia 
Boha) od Eda Deckerta a Dave Hunta. 

Obzvlášť druhé dielo je bohatým žried-
lom informácií týkajúcich sa techník „vy-
mývania mozgu“ v sekte, celosvetového 
vplyvu vo sfére financií a „vzrastajúceho 
počtu obetí tejto organizácie“. Uvádza 
sa tu množstvo príkladov týkajúcich sa 
tragédií rozbitých rodín, ktorých čle-
novia opisujú svoju minulosť. Deckert, 
ktorý bol sám 19 rokov mormónom, 
dokonca tvrdí, že je to „najzvodnejšia 
a najnebezpečnejšia skupina na svete“.6

Je dôležité tiež poznamenať, že
okultná symbolika sa prejavuje i v ar-
chitektúre mormónskych chrámov, na-
príklad chrámy v Nauvoo, Illinois a Sant
Lake City majú výrazné slobodomurár-
ske a okultné symboly.7 V mormón-
skej cirkvi, podobne ako v slobodo-
murárskom hnutí, neexistujú sviatosti,
ale jednotlivé stupne zasvätenia, ktoré
sú v rozpore s učením Svätého písma.
Preto aj v júli 2001 Svätá stolica vyhlá-
sila, že mormóni, ktorí prijmú katolíc-
ku vieru, musia sa dať nanovo pokrstiť, 
čo v podstate znamená, že Vatikán mor-
mónov nepovažuje za kresťanov.8

Taktiež sa treba zmieniť o špiritistic-
kých sklonoch v mormónskej teológii.9 
V údajných Youngových zjaveniach sa 
mu ukázali kráľovstvá jestvujúce na Sln-
ku a Mesiaci. Podobne sa vyjadroval aj 
Smith.10 Treba si uvedomiť, že v prvej 
polovici 19. storočia nastal mohutný 
rozmach špiritizmu tak v Európe, ako aj 
v USA a podobné fantazmagórie hlá-
sali i špiritisti, iba s tým rozdielom, že 
medzi obývané planéty zaraďovali tiež
Mars. Neskoršie mormónske učenie ve-
rifikovalo „senzačné objavy“ takéhoto 
druhu.

Mormóni veria, že človek, ktorý sa 
stane veriacim ich cirkvi, sa môže po-
mocou vlastných síl sám stať Bohom,
teda ide tu o staré gnostické učenie, 
ktoré už pred stáročiami hlásal Pelagius 
a všeobecne sa prezentuje prostred-
níctvom protikresťanského hnutia New 
Age.11 Jadro mnohých heréz mormón-
skeho učenia tvorí i pohansko-slobodo-
murárska téza o dualizme ako typicky 
gnostickom polyteizme. Už sv. Ireneus
učil, že gnostická zásada dualizmu je 
rúhaním sa Stvoriteľovi.12 Boh Otec sa
tu tiež nazýva „majstrovským stavite-
ľom sveta“ – ďalšia heréza prevzatá zo
slobodomurárstva.

Joseph Smith tvrdil, že Boh má te-
lo „z krvi a kostí“, ktoré sa ničím nelí-
ši od ľudského – tento „objav“ je ten-
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toraz prevzatý z gréckej mytológie. Je
to ďalšia teória, ktorú nemožno spo-
jiť s kresťanstvom, pretože sv. Pavol
učil: „Pán je však Duch“ (2 Kor 3, 17).

Doktrínu polygamie, takú povestnú 
pre mormónov, čerpal Joseph Smith 
z teológie islamu. Pod nátlakom Kon-
gresu USA ju síce ďalší mormónsky 
vodca Wilford Woodruff zrušil, avšak 
naďalej sa praktizuje v krajinách, kde to
zákon povoľuje, napríklad v afrických či
arabských.13

Možno teda so všetkou rozhodnos-
ťou konštatovať, že učenie mormónov 
sa od kresťanstva zásadne odlišuje, ba 
v mnohých bodoch mu i protirečí. Na-
príklad mormónska teológia deformu-
je obraz Ježiša Krista. Kniha Mormon 
obsahuje množstvo protirečení a má 
mnoho verzií, ktoré si navzájom od-
porujú. Stupňovité zasvätenia a rituály 
podľa vzoru slobodomurárov, ku kto-
rým sa pripúšťa iba neveľký počet mor-
mónov,14 klasifikujú túto vieru skôr ako 
jednu z ďalších podôb tzv. nepravého 
slobodomurárstva, avšak určite to nie 
je kresťanské vierovyznanie. S istotou 
možno povedať, že ide o náboženstvo 
synkretické, s prevahou tzv. západného 
okultizmu prameniaceho zo slobodo-
murárstva.

Znalkyňa staroveku Frances Yates sa 
pýta: „Kde nájdeme podobnú kombiná-
ciu imaginárneho spojenia náboženstva 
a symboliky Egypťanov? Jediná odpo-
veď na túto otázku, ktorá mi napadá, je 
– v slobodomurárstve.“15 Ďalšia známa 
historička, Alžbeta Jagielnická, tvrdí, že
v jadre slobodomurárskej symboliky 
nájdeme spiritualitu starovekého Egyp-
ta zmiešanú s prvkami manicheizmu, 
okultizmu a špiritizmu. Väčšinu týchto 
teórií možno nájsť tiež v mormónskej 
teológii.16 Doktor Charles Crane, ktorý 
je odborníkom v oblasti mormónskej 
archeológie, tvrdí, že nenašiel žiaden 
dôvod potvrdzujúci existenciu civilizá-
cie opísanej v Knihe Mormon. Naopak, 
sama kniha v ňom asociuje príbeh Ali-
ce v krajine zázrakov.17

Rozsah tohto príspevku nám nedo-
voľuje priblížiť celú históriu sekty s jej 
búrlivými udalosťami. Rovnako je ne-
možné zmieniť sa o všetkých teologic-
kých nezrovnalostiach. Usiloval som sa 
stručne predstaviť niektoré spojitosti
medzi mormónskou vieroukou a sym-
bolikou a slobodomurárskou teológiou,
ako aj okultnými poverami. Avšak de-

jiny mormónskej cirkvi – to sú taktiež
pikantnosti mravnostnej či kriminálnej
povahy. Ako príklad možno uviesť mor-
mónsku milíciu, v ktorej v 19. storočí
pôsobilo nemálo radových vrahov,18 fi-
nančné aféry spojené so Smithom, kto-
rý založil banku a v roku 1837 ohlásil 
pre mnohé podvody jej bankrot, alebo
tiež jeho uväznenie a následný útek
do štátu Illinois roku 183819 (neskôr bol
znova uväznený za množstvo ďalších
zločinov a nakoniec bol zastrelený roz-
hnevaným davom 27. júna 1844).

Pôsobnosť siekt takého typu možno 
zhrnúť slovami evanjelistu Matúša: „Vy-
stúpia falošní Kristovia a falošní proroci 
a budú robiť veľké znamenia a zázraky, 
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvole-
ných“ (Mt 24, 24).

Dnes je mormónska cirkev predo-
všetkým dobre zorganizované finančné
impérium vlastniace okrem iného i ho-
tely Mariott, kde je k dispozícii bezplat-
ná mormónska literatúra.20      

Z časopisu SEKTY i FAKTY 1–2/2006
preložil: BORIS RAKOVSKÝ

Foto: archív
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Trest smrti pre čínske sektárske trio
Zakladateľ jednej z najväčších čín-
skych siekt Three Grades of Servants 
(Tri stupne služobníkov) bol odsú-
dený na trest smrti spolu so svojimi
dvoma pomocníkmi za vraždu dvad-
siatich členov konkurenčnej kresťan-
skej apokalyptickej skupiny Eastern
Lightning (Východný blesk). Prípad 
poukázal na násilný boj o duše v tom-
to ateistickom národe.

Súd v severnej provincii Hejlung-
jang nariadil popravu vodcu kultu Su 
Šuangfu (60), rovnaký trest dostali aj 
jeho prívrženci Li Maosing a Wang 
Jun. Štrnástim ďalším členom sekty, 
ktorá tvrdí, že má milióny členov, po-
zastavili trest smrti, alebo dostali tres-
ty až do 15 rokov väzenia. Boli uznaní 
vinnými zo spomenutých vrážd spá-
chaných v rokoch 2002 – 2004 a tak-
tiež zo sprenevery 32 miliónov jua-
nov (cca 109 mil. Sk).

Sekta Tri stupne služobníkov bola 
na zozname Úradu pre štátnu bez-
pečnosť spolu s vyše tuctom ďalších 
nezákonných kultov. Cenzori zakázali 
hlavným médiám informovať o akti-
vitách tejto skupiny. Stúpenci tvrdili, 
že sú obeťami náboženského prena-
sledovania. „To je absurdné. Môj otec 
sa dozvedel o vraždách, až keď sa 
začali vypočúvania,“ povedala Suova 
dcéra Su Bajin. „Podpísal priznanie, 
pretože mu zaviedli elektrický prúd 
do prstov, piet a penisu. Prinútili ho 
podpísať dokument, aj keď ho nemo-
hol čítať, lebo vo väzení nesmel nosiť 
okuliare. Stiahol svoje priznanie späť, 
avšak sudca mu nedovolil spomenúť 
mučenie.“

Podľa združenia Čínska pomoc, 
ktoré v USA pôsobí ako advokátske 
združenie pre podzemné cirkvi a ďal-
ších odporcov, boli členovia mučení 
ich vypočúvateľmi a jeden z nich do-
konca v roku 2004 vo väzení i umrel.

Nezávislé správy potvrdili, že me-
dzi oboma sektami zúril vražedný boj. 
Jedna z obetí (Čang Čchengli) bola za-

Pokračovanie ◄9►
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Za tieto činy stálo pred súdom takmer 
200 príslušníkov Óm šinrikjó. Zatknutím 
Asaharu teroristické činy Óm šinrikjó 
prestali. Posledný, nevydarený útok ky-
selinou kyanovodíkovou sa stal 5. má-
ja 1995 na tokijskej stanici Šindžuku. 
Avšak ešte niekoľko rokov – tak, ako sa 
postupne uzatvárali súdne pojednáva-
nia zločinov príslušníkov Óm šinrikjó 
– sa ľudia neprestávali pýtať, prečo sa 
práve spoločnosť Óm šinrikjó tak tra-
gicky vyvíjala. Čo odlišuje Óm šinrikjó 
od desiatok iných japonských nábožen-

ských hnutí a od tisícov náboženských 
skupín na svete?

Pohotovú odpoveď na také otázky 
je, samozrejme, možné hľadať vo vý-
nimočnosti osoby zakladateľa či výni-
močnosti učenia, ktoré tento zakladateľ 
sformuloval. Náročnejšie pokusy o od-
poveď by nás doviedli ku skúmaniu 
zvláštností japonského náboženského 
života a povojnových zákonov, ktoré 
ho upravujú. Jednou časťou odpovede 
iste sú aj mimoriadne frustrujúce ne-
úspechy, ktorými náboženská spoloč-

Pred jedenástimi rokmi, v utorok
16. mája 1995, bol v ústredí ja-
ponského nového náboženského 
hnutia Óm šinrikjó zatknutý vodca 
Šoko Asahara. K zatknutiu došlo 
takmer dva mesiace po teroris-
tickom útoku v tokijskom metre, 
z ktorého bola spoločnosť Óm 
šinrikjó podozrivá. Postupne zhro-
maždené dôkazy odhalili pozadie 
nielen tohto útoku, ale aj ďalších 
trestných činov, ktoré sa týkali viac 
než 30 zavraždených (ďalších 20 je 
stále nezvestných), desiatok ťažko 
zranených a tisícov ľahko zdravot-
ne poškodených Japoncov.
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nosť Óm šinrikjó na začiatku 90. rokov 
prechádzala a ktoré ju zjavne radikali-
zovali.

Tento frustrujúci vývoj spolu s obe-
ťami, ktoré priniesol, opísal článok v mi-
nulom čísle Dingiru1. V tomto pokračo-
vaní sa sústreďujeme na osobnosť Šoko
Asaharu a na jeho učenie. Opäť pritom
vychádzame predovšetkým z prác Ca-
therine Wessingerovej2 a D. W. Bracket-
ta.3 Odpoveď na otázku o výnimočnosti
Óm šinrikjó sa nakoniec pokúsime do-
plniť ešte jedným pohľadom.

Fascinácia nadprirodzenými
schopnosťami

Silným podnetom na špekulácie o výni-
močnosti Šoko Asaharu ako duchovné-
ho vodcu je spôsob, akým sa vyrovnal 
so svojím ťažkým zdravotným postih-
nutím. Zelený očný zákal ho hneď pri 
narodení roku 1955 pripravil o možnosť 
vidieť na jedno oko; na druhé oko Či-
zuo Macumoto4 (ako sa Šoko Asahara 
volal rodným menom) vidí asi na 30 %. 
Postihnutie ho už v šiestich rokoch pri-
viedlo na internátnu školu mimo jeho 
rodnej dediny. Tam sa medzi slepými 
deťmi stal vďaka zvyšku zraku vodcom, 
a obrátil tak ťažké zdravotné znevýhod-
nenie na možnosť uplatňovať moc nad 
druhými.

Štúdiá dokončil pomaturitnou nad-
stavbou roku 1975 (na štúdium medicí-
ny ani práv ho neprijali) a začal pracovať 
ako akupunkturista a masér. Roku 1978 
sa oženil s Tomoko Išiiovou (rodina má 
šesť detí) a otvoril si obchod s čínskymi 
liečiteľskými prostriedkami. Intenzív-
ne štúdium meditačných a jogínskych 
techník a duchovné hľadačstvo ho pri-
viedlo najprv pod vplyv Spoločnos-
ti božieho svetla (GLA)5 a roku 1981 
k členstvu v náboženskom hnutí Agon-
-šú.6 V tomto hnutí sa (pravdepodobne 
po prvýkrát) stretol so silným očakáva-
ním budúcich svetových hrôz na zákla-
de Nostradamových proroctiev.7

V roku 1982 sa Macumoto dostal do
vážneho podozrenia z predaja falošných
a predražených liečiteľských prostried-
kov. Uložili mu vysokú pokutu. „V dô-
sledku mimoriadne kritických článkov 
v miestnych novinách,“ píše Brackett,8 
„jeho obchod rýchle upadol.“ V nasledu-
júcich mesiacoch sa Macumoto odmie-
tol uspokojiť s postavením pomocníka 
v Agon-šú a vyhlásil, že vďaka vyššie-

mu stupňu osvietenia dosiahol väčšie 
schopnosti než jeho duchovný vodca 
Kirijama. Schopnosť levitovať údajne 
demonštroval pred niekoľkými člen-
mi Agon-šú.9 Macumotov nárok viedol 
k roztržke, po ktorej Agon-šú roku 1984 
opustil s pätnástimi ďalšími členmi.

V tom istom roku Macumoto za-
ložil Óm centrum zamerané na jogu 
a meditáciu. Klientov centra si získaval 
nielen svojím umením jogy, ale i údaj-
nými nadprirodzenými schopnosťami 
a sľubmi týchto schopností tým, ktorí 
by s ním jogu praktizovali. Macumotova 
popularita rástla aj vďaka vystúpeniam 
v médiách, ktoré zaujala predovšetkým 
jeho schopnosť levitovať. Pri jednom 
meditačnom sústredení roku 1985 mal 
duchovný zážitok, ktorý ho presved-
čil o jeho povolaní stáť ako dokonalý
budha na čele duchovných bojovníkov 
šambaly.

Tak ako podaktorí budhisti rovnako 
tiež Macumoto predpokladal, že šam-
balskí bojovníci budú vybavení nad-
prirodzenými schopnosťami a rozšíria
spravodlivú ríšu – šambalu – po celom
svete. Macumotovo zameranie na aské-
zu a nadľudské schopnosti ukazuje aj
názov jeho prvej knihy Tajná metóda
rozvoja duševných síl (1986) a názov
spoločnosti Óm šinsenno kai (Óm spo-
ločnosť mágie), ktorú v tom istom ro-
ku založil. Spolu s ňou vznikla tiež pr-
vá komunita tých, čo prešli iniciačným 
obradom šaktipat.

Začína sa tak pomerne optimistic-
ké obdobie, v ktorom Čizuo Macumo-
to verí, že on, Šoko Asahara, a jeho Óm 
šinrikjó (meno zmenil v roku 1987) sú 
počiatkom budúcej pozemskej blaže-
nosti celého ľudstva. Ako však ukázal
predchádzajúci článok, táto optimistic-

ká vízia sa čoskoro zmenila na kata-
strofickú.

Na ceste k šambale

Šoko Asahara svojím učením nadväzuje 
na ezoterický smer japonského budhiz-
mu, na školu šingon.10 Takisto ako tá-
to škola aj on vyhlasuje, že budhovský 
stav možno dosiahnuť už v súčasnom 
živote. Pretože k takto chápanému bud-
hovstvu dospelo už niekoľko duchov-
ných učiteľov (guru) ľudstva, považu-
je sa Asahara nielen za živého budhu,
ale zároveň za Krista a za manifestá-
ciu indického boha Šivu. Učenie mu 
tak umožňuje čerpať nielen z budhis-
tickej mytológie, ale aj z kresťanstva
a predovšetkým z indického šivaizmu.
K Šivovi, božskému vzoru askétov a
nositeľovi nadprirodzených schopností,
mal Asahara vždy veľmi blízko. Z kres-
ťanstva ho zas priťahovala predstava
kozmického boja pred druhým prícho-
dom Krista a nastolením Tisícročnej rí-
še. Kozmický boj Armagedon a Tisíc-
ročná ríša Asaharovi – zdá sa – splýva
s budhistickým mýtom o šťastnej, skry-
tej ríši šambale, z ktorej prídu záchran-
covia, až svet ovládne vojna a zlo.

Previazanosť s inými náboženskými
systémami nebráni, aby sa Asaharovo
Óm šinrikjó považovalo za nositeľa čis-
tej budhistickej tradície. Ašpiráciu na 
zvestovateľa pravého budhizmu mal 
napokon Asaharovi pri stretnutí roku 
1987 potvrdiť sám dalajláma. Avšak na
návšteve Tokia v roku 1995 dalajláma 
podporu Asaharovej verzii budhizmu 
jednoznačne poprel.  

Ako Šivova manifestácia sa Asahara 
údajne pohybuje vo vyšších svetoch, 
prináša z nich informácie a ovplyvňuje 

Členstvo Óm šinrikjó

Členstvo Óm šinrikjó dosahovalo v roku 1989, keď bola skupina Óm šinrikjó regis-
trovaná podľa zákona o náboženských spoločnostiach, asi 380 mníchov a asi 4 000 
laikov. V roku 1995 sa počet mníchov odhadoval na tisíc, celkový odhad bol asi 10-
-tisíc osôb. V roku 1991 začala skupina Óm šinrikjó prenikať do Ruska. Roku 1995, 
keď vzbudila celosvetovú pozornosť, odhadli ruské úrady počet ich členov na asi 
35-tisíc (z toho asi 5,5-tisíc mníchov). Organizácia Óm šinrikjó bola dvojaká: du-
chovná a politická. Duchovnú hierarchiu tvorilo sedem stupňov tých, ktorí sa roz-
hodli pre mníšsky spôsob života (opustili rodiny, odovzdali prostriedky atď.), na 
najvyššom stupni stál zakladateľ Šoko Asahara, na najnižšom laici. Politická štruk-
túra sa vytvorila na ľahké prevzatie moci po záverečnom kozmickom boji, a preto 
bola podobná štruktúre japonskej vlády: tvorilo ju 24 ministerstiev. Na čele tejto 
vlády stál Šoko Asahara s pomocou Rodinného úradu a sekretariátu.14
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to, čo sa stane vo svete nižšom, mate-
riálnom. Ako milosrdný budha potom 
môže pomáhať pravému JA každého 
človeka, ktoré síce patrí do Šivovej naj-
vyššej ríše, ale ktoré bolo zvedené a za-
chytené v kolobehu zrodenia v nižších 
svetoch. Ako dokonale osvietený guru 
túto pomoc koná predovšetkým v ini-
ciačnom ríte šaktipat, pri ktorom žia-
kovi odovzdáva energiu na osvietenie, 
prebúdza v ňom kozmickú silu kunda-
líní a aktivuje centrá tejto energie (čak-
ry) v jeho tele. Podmienkou cesty do 
šambaly je potom askéza a bezvýhrad-
ná oddanosť vodcovi (guru), ktorý ini-
ciáciu poskytol.

Jednou z najtvrdších asketických 
praktík bolo v Óm šinrikjó ponáranie 
do veľmi chladnej vody, čo malo navo-
diť upokojenie mysle, a ponáranie do 
horúcej vody. Vnútorné teplo, ktoré sa 
horúcou vodou malo rozhojňovať, po-
tom malo spôsobiť duchovné zážitky. 
Táto asketická prax sa vykonávala buď 
dobrovoľne, alebo proti vôli oddaného. 
Ako pripomína Wassingerová, týmto 
spôsobom mohli byť niektorí členovia 
Óm šinrikjó vycvičení na páchanie ná-
silia: „Tieto spoločné rituály násilia pri-
pravovali niektorých členov Óm šinrikjó 
na to, aby páchali závažnejšie a častej-
šie násilné činy.“11

Popri zvyčajných budhistických me-
tódach meditácie, poklonách božstvám 

alebo opakovaní svätých slov a mien 
božstiev bola v Óm šinrikjó rozšírená 
phowa. Pôvodne išlo o súbor meditácií 
a odriekavanie mantier, ktorý pochádza 
z vadžrajánovského budhizmu a do-
dnes ho praktizujú niektoré školy tibet-
ského budhizmu. Technikou phowa sa 
človek už zaživa pripravuje na smrť tak, 
aby jeho myseľ bola v okamihu smrti 
schopná preniesť sa do čistej budhov-
skej ríše.12

V Asaharovom podaní však učenie 
phowa znamenalo ospravedlnenie ná-
silných činov na tých, ktorí odmietli ve-
denie guru Asaharu. Podľa neho sú totiž 
títo ľudia zaťažení pre odmietnutie jeho 
spasiteľskej úlohy takou zlou karmou, 
že sa nevyhnutne musia narodiť v niž-
ších svetoch. Iba phowa, táto „spasiteľ-
ná vražda“,13 im túto karmu odníma.

Kde teda hľadať príčinu?

K násilnému vývoju nového nábožen-
ského hnutia Óm šinrikjó nepochybne
mohla prispieť ochota a schopnosť po-
loslepého Macumota ovládať a zneuží-
vať ešte horšie postihnutých spolužia-
kov. Táto schopnosť sa mohla prejaviť
neskôr v zneužívaní duchovne závislých 
nasledovníkov. Postihnutie zraku moh-
lo tiež Macumotovi spôsobiť zbystre-
nie ostatných zmyslov tak, že azda mo-
hol nadobudnúť presvedčenie o svojich 

mimoriadnych 
schopnostiach.

Úsilie získať 
takéto schop-
nosti sa navo-
nok prejavilo 
vo vybudova-
ní hierarchic-
kého systému 
s vodcom a za-
k l a d a t e ľ o m 
na samom vr-
chole. A práve
toto vodcovo
nespochybni-
teľné postave-
nie je možné
považovať za 
príčinu toho, 
že jeho násil-
né zámery sa 
v y k o n á v a l i
dôkladne a  zá-
roveň bez po-
chybností.

Násilie, ktoré trpeli Asaharovi nasle-
dovníci, môžeme do istej miery pripo-
čítať kombinácii indickej a japonskej
asketickej praxe, ktorej sa títo prívržen-
ci podrobovali, a násilie nimi spôsobo-
vané zase svojráznemu výkladu tech-
niky phowa. Na násilí prvej polovice 
90. rokov sa v Óm šinrikjó iste taktiež 
podieľala Asaharova interpretácia ako 
šambalského, tak aj kresťanského mi-
lenárneho mýtu, okorenená možno
aj Nostradamovým proroctvom. Všet-
ky tieto výbušné podnety sa najväčšmi 
utvárali v rámci japonskej spoločnosti, 
v ktorej niektoré náboženské skupiny 
tradične majú i značné politické ašpi-
rácie a ktorá je zároveň vďaka zákonom 
značne ostražitá pred akýmkoľvek zá-
sahom štátu voči náboženstvu.

Pravdaže, duchovných manipuláto-
rov a rozličných podvodníkov, predá-
vajúcich ako zázračné liečivo napríklad 
pomarančové šupky (ako Asahara) je 
mnoho. Ani synkretická náuka, aské-
za, technika phowa alebo vyčkávanie 
konca sveta nemusia viesť samy osebe 
k prejavom násilia. Usudzujeme preto, 
že na pochopenie toho, prečo sa tra-
gický scenár týkal práve Asaharovej Óm 
šinrikjó, treba vziať do úvahy ešte dva 
faktory.

Prvým je Asaharova silná viera a od-
vaha (alebo povýšenectvo a drzosť?), 
s akou stavil všetko na to, že jeho tvr-
denia sa naplnia. Tieto vysoké „stávky“ 
sa pritom týkali i tých tvrdení, ktoré sa 
mohli pomerne ľahko vyvrátiť. Tak za 
niektorými kriminálnymi činmi, opísa-
nými v predošlých statiach, môžeme 
vidieť práve Asaharovo bezhlavé risko-
vanie: úsilie za každú cenu naplniť pro-
roctvo o záverečnom kozmickom boji 
viedlo k teroristickému útoku v tokij-
skom metre; úsilie zabrániť diskreditá-
cii kvôli tvrdeniu o zvláštnosti Asaha-
rovej DNA viedlo k vyvraždeniu rodiny 
Sakamotovcov a pod.

Rovnakú „odvahu“ však Asahara 
preukazoval i v prípade sľubov nadpri-
rodzených schopností svojim nasledov-
níkom: keď sa sľuby nenapĺňali, naria-
ďoval ešte prísnejšiu askézu. A krutosť 
asketických praktík sa stala príčinou  
prvého opísaného násilia v Óm šinri-
kjó (smrť Terajuki Majima), prvej vraž-
dy (Súdží Taguči) a ďalej celého reťazca 
násilných kriminálnych činov. Taktiež 
je pravdepodobné, že nesplnenie Asa-
harových sľubov bolo príčinou výro-Asahara veľakrát využil  dalajlámovu výpoveď i túto fotografiu.
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by a podávania omamných látok, kto-
ré nejaký „náboženský“ zážitok predsa 
len prinášali. Odtiaľ bol len krok k po-
dávaniu týchto látok nepohodlným 
členom Óm šinrikjó a taktiež pravde-
podobne k predaju drog japonskému 
podsvetiu. K tomuto kroku sa napokon
tiež viažu i ďalšie zločiny.

Avšak ani nesplniteľné sľuby by ne-
museli zákonite viesť k násiliu, nebyť 
Asaharovej tvrdohlavosti, ktorú pova-
žujeme za druhý významný faktor. Je 
možné, že túto tvrdohlavosť posilňo-
val strach zo straty vodcovskej pozície.
Práve, podľa nášho názoru, mimoriad-
na neústupčivosť nedovolila Asaharovi
zľaviť z jeho nárokov a tvrdení a pokú-
siť sa vysvetľovať a inak racionalizovať
ich nesplnenie. Asaharova údajná neo-
mylnosť, schopnosť prorokovať a robiť
ďalšie divy i zázraky ho postupne vtiah-
la do strmej špirály, v ktorej sa vytvá-
rali čoraz väčšie sľuby a čoraz väčšie
nároky. Toto ťažko ovládateľné tornádo
nakoniec zanechalo v celej japonskej
spoločnosti spúšť. Ale tak ako v pre-
došlom článku musíme na záver pri-
pomenúť, že táto spúšť bola našťastie
nakoniec neporovnateľne menšia než 
ničivý potenciál, ktorý tieto nenaplnené 
sľuby vytvorili.        

Z časopisu DINGIR 2/2005
preložila: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: archív

Poznámky:

1 Vojtíšek, Z.: Špirála kríz a násilia, časopis Din-
gir 1/2005, s. 6 – 8
2 Wessinger, C.: How the Millenium Comes Vio-

lently. From Jonestown to Heawen´s Gate,
Seven Bridges Press, New York, London 2000, 
s. 120 – 157

3 Brackett, D. W.: Svätý teror. Armagedon v To-
kiu (Preložila Denisa Vostrá). Mladá fronta,
Praha 1998

4 V predchádzajúcej časti bolo toto meno pre-
písané ako „Matsumoto“.

5 Šinkokai (Spoločnosť božieho svetla – GLA)
založil v roku 1969 Japonec Takahaši Šinji 
(1927 – 1976).

6 Agon-šú založil v roku 1978 Japonec Seiju
Kirijama (nar. 1921) na základe presvedče-
nia, že iba zbierka sútier Agon (v sanskrte
ágama) obsahuje úplné a ucelené učenie 
pravého budhizmu.

7 V roku 1981, keď sa ku skupine Agon-šú pri-
pojil Čizuo Macumoto, vyšla kniha jeho za-
kladateľa o Nostradamových proroctvách –
Proroctvá Francúza Michaela de Nostre-Dam 
(Nostradama, 1503 – 1566). Nostradamove
Centuries (prvýkrát uverejné r. 1555) obsa-
hujú i zmienku príchodu Kráľa hrôzy v júni 
1999. Toto proroctvo bolo v Japonsku spo-
pularizované v roku 1973.

8 Brackett, D. W.: c. d., s. 71
9 Melton, J. G.: Encyclopedia of American Reli-

gions. Gale, Detroit, London 1999, s. 2135
10 Školu šingon založil v roku 816 budhistický 

mních Kúkai (Kóbó daiši, 774 – 835).
11 Wessinger, C.: c. d., s. 143
12 Podľa: Lexikón východnej múdrosti (heslo: 

phowa). Votobia, Olomouc 1996
13 Wessinger, C.: c. d., s. 143
14 Podľa: Brackett, D. W.: c. d.

Óm šinrikjó od roku 1995

Po zatknutí Asaharu 16. mája 1995 sa na čelo spoločenstva postavila Asaharova 
dcéra Reika Macumoto a tlačový hovorca Fumihiro Džójú. Tomu sa podarilo získať 
sympatie časti mladých Japoncov, ale už v októbri 1995 bol zatknutý. Avšak je-
ho trest nebol dlhý. V októbri 1995 tokijský súd zbavil Óm šinrikjó štatútu nábo-
ženstva, a tým aj finančných výhod. Spoločnosť Óm šinrikjó sa proti rozsudku od-
volala, ale v decembri 1995 najvyšší súd v Tokiu rozsudok potvrdil. To spôsobilo
finančný úpadok spoločnosti. Jej asi 700 až 800 zvyšných mníšskych členov opus-
tilo jej objekty.

Roku 1996 súd rozhodol, že väčšina členov Óm šinrikjó nemá žiadnu spojitosť 
s kriminálnymi činmi, za ktoré sú niektorí členovia súdení, a preto Óm šinrikjó ani 
neznamená nebezpečenstvo pre verejnosť. Vo februári 1997 bol teda obnovený 
náboženský status Óm šinrikjó. Skupina sa oficiálne ospravedlnila za zločiny a diš-
tancovala sa od Šoko Asaharu a ostatných, ktorí boli zapojení do kriminálnej čin-
nosti. Pôsobí naďalej pod menom Alef ako meditačná skupina s asi jedným až dvo-
ma tisícmi členov. Z rozsiahlych výrobných a obchodných aktivít jej ostala úspešná 
počítačová firma, z ktorej ziskov sa čiastočne hradia škody spôsobené v minulosti.

Vyšetrovanie doposiaľ nebolo uzavreté. Trinásť vysoko postavených členov Óm 
šinrikjó bolo odsúdených na trest smrti, rozsudok ale ešte nebol potvrdený v od-
volacom procese. (Rozsudok už najvyšší súd potvrdil – Rozmer 3/2006, s. 8 a 36.) 
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Dokončenie ◄5►
bitá a znetvorená po tom, čo sa sna-
žila obrátiť na vieru Východného bles-
ku susedov. Iní mali rozsekané tváre.

Napriek dozoru nad cirkvami, me-
šitami a chrámami sa v Číne zostru-
je súťaž o veriacich. Po tom, čo bola 
dominantná komunistická ideológia 
erodovaná kapitalistickou honbou za
majetkom, vzniklo spirituálne váku-
um, ktoré sa poponáhľali vyplniť eta-
blované cirkvi a nové sekty. Odhadu-
je sa, že počet protestantov vzrástol 
v tejto východoázijskej krajine z 850 
tisíc (1950) na súčasných vyše 15 mi-
liónov. V rovnakom čase vzrástol tiež 
počet katolíkov viac ako trojnásobne 
na vyše 10 miliónov. Veľa kresťanov 
je ale frustrovaných vládnym dohľa-
dom nad uznanými cirkvami, ktoré 
sa musia registrovať a získať oficiál-
ne povolenie na zhromažďovanie sa. 
Musia si zakladať vlastné podzemné 
cirkvi, aby mohli slobodnejšie slúžiť 
bohoslužby. Niektoré z týchto skupín, 
ako Crying School, Shouters, The Dis-
cipline Association a Elijah Church sú 
apokalyptické sekty.

Su založil Tri stupne služobníkov 
v provincii Henan koncom 80. rokov. 
Predpovedal, že v rokoch 1989 a 1993 
sa Ježiš vráti na zem a zabije všet-
kých neveriacich. Popredné hongkon-
ské noviny Pheonix Weekly ho popi-
sujú ako náboženského podnikateľa,
ktorý povzbudzoval svojich členov, 
aby boli snaživými obchodníkmi a
darovali sekte čo najviac peňazí. Mal 
osobného šoféra s mercedesom, dva 
veľké domy a hodinky značky Rolex. 
Šuangjašanská polícia oznámila, že 
skupina vlastnila 20 spoločností vrá-
tane tlačiarne, cestovnej agentúry, 
autodielne a niekoľkých obchodov 
v Pekingu, Harbine a ďalších mestách.

Suovi advokáti povedali, že Su ne-
robil nič protizákonné. „Vôbec si ne-
bol vedomý ničoho zlého, okrem jed-
nej z vrážd, ktorú zistil až potom, keď 
sa stala. Nemohol kontrolovať iných.“ 
Právnici sa voči rozhodnutiu odvolajú.

Podľa The Guardian spracoval: –ml–
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„Tréning sa začína na tatami. Úklonom 
sa pozdravíme s trénerom a vzdáme 
úctu nášmu zakladateľovi, ktorým je 
Morihei Uešiba. Počas nášho tréningu 
je stále s nami. Visí na stene, zvečnený 
na veľkej fotografii. V sede zvanom sei-
za začíname cvičenie krátkou dychovou 
meditáciou. Tá je pred začatím trénin-
gu veľmi dôležitá. Slúži na upokojenie 
a sústredenie našej mysle. Nič sa však 
nemá konať násilne, myšlienky ako pri-
chádzajú, tak i odídu. Prach sveta, ktorý 

prinášajú do nášho vnútra, by nám pri 
tréningu prekážal. Dôležité je dýchanie, 
ktoré tiež napomáha oslobodenie mys-
le. A takto pripravení môžeme začať.“

(Mladý žiak aikida)

„Ľahkou“ alternatívou týchto „športov“ 
je aj populárne taiči prezentované ako 
práca s energiou. Tento ázijský export 
bojových umení sa dnes vhodne dopĺ-
ňa aj s latinskoamerickou alternatívou, 
ktorú predstavuje brazílska capoiera.1

 Aikido
meditácia v pohybe

ev
a 

or
b

an
ov

á

Do našich telocviční už 
dávnejšie zavítal nový 

šport. Predstavuje ho celá 
plejáda bojových umení, ktoré 
si veľmi rýchlo získali svojich 
aktívnych prívržencov. Ľudia 
rôznych vekových kategórií, bez 
ohľadu na pohlavie, absolvujú 
kurzy džuda, aikida, taekwonda, 
kendó. Ide však iba o šport, 
alebo je za tým aj čosi viac?



4/2006

1111

Bojové umenia sa ocitajú pod drob-
nohľadom nielen športových expertov, 
ale dostávajú sa i do pozornosti teoló-
gov a religionistov. Niektorí v nich ob-
javujú duchovný podtext a špecifické 
náboženské pozadie. V odbornej litera-
túre sa možno dočítať, že „význam bo-
jových umení spočíva v tom, že majú 
i duchovnú alebo mystickú dimenziu“.2 
Prirodzene, tieto duchovné súvislosti 
nemusia byť pre prevažnú väčšinu záu-
jemcov zaujímavé, podstatné a dokon-
ca ani rozpoznateľné. Do akej miery sa 
však náboženské korene transformujú
do samého cvičenia, sa pokúsime objas-
niť na vzorke aikido.

Náboženské potulky Uešibu

Zakladateľom aikida je Japonec Morihei 
Uešiba (1883 – 1969). Pochádzal zo sta-
rého samurajského rodu. Ako 16-ročný 
vstúpil do budhistického kláštora sekty 
Šingon, kde okrem štúdia budhistic-
kých a konfuciánskych textov prešiel 
tiež ezoterickými rituálmi. Po príchode 
z kláštora sa začal prakticky venovať 
bojovým umeniam. Jeho otec mu dal 
postaviť dojo (miestnosť na nácvik bojo-
vých umení) a prizval popredných maj-
strov bojových umení, aby vyučovali je-
ho syna.

Avšak rozhodujúcu úlohu zohralo 
Moriheiovo stretnutie s Onisaburom 
Degučim, šintoistickým kňazom sekty 
Omotokjó. Autoritatívny Deguči, po-
silnený cestami šamanistických rituá-
lov, sa v tranze utvrdil, že práve on má 
byť očakávaným spasiteľom sveta. Po 
čase sa záujmy obidvoch mužov vhod-
ne spojili a pretransformovali do spo-
ločného učenia. Deguči, neskrývajúc 
svoje nábožensko-sociálne ambície, sa 
efektívne napojil na Uešibovu bojovú 
zdatnosť. Majstrovi boja ponúkol ná-
boženský základ, pre ktorý bol Uešiba 
duchovne otvorený.

Sám totiž už dlhší čas hľadal hlb-
ší zmysel života, aby napokon vytvoril 
vlastnú duchovnú cestu. Preto sa religi-
ózny podtext sekty Omotokjó úspešne 
pretransformoval do etického základu 
aikida. Dokonca obaja si svoje integrál-
ne učenie (spojenie duchovného uče-
nia a fyzického výcviku) mohli vyskúšať 
aj v praxi. Roku 1924 sa v Mongolsku 
pokúsili založiť utopickú kolóniu. Po-
chodili však podobne ako Platón za 
oných čias v Syrakúzach. Pred trestom 

smrti ich zachránila iba japonská diplo-
matická misia.

 Cieľ tohto odvážneho pokusu mal 
však nadobudnúť oveľa širšie paramet-
re, pretože plánoval zjednotiť všetkých 
ľudí a naplniť tak víziu uskutočnenia 
jedného nebeského kráľovstva už tu na 
zemi. V tomto pozemskom kráľovstve 
majú byť všetky náboženstvá zjedno-
tené a duchovne zastrešené práve sek-
tou Omotokjó.3 V tomto kontexte aiki-
do predstavuje cestu k harmonickému 
bratskému spolužitiu. Dokonca tento 
rok (5. mája) sa uskutočnil festival orga-
nizovaný uvedenou spoločnosťou, na
ktorom sa jeho účastníci modlili za ná-
stup hlavnej postavy, tzv. Veľkého Mai-
treju. Práve on má byť najvyššou auto-
ritou tohto duchovného kráľovstva.4

Rozhodli osvietenia

Vznik aikida považuje za výsledok svoj-
ho duchovného hľadania i sám Uešiba. 
Rozhodujúcu úlohu v jeho živote zo-
hrali tri duchovné zážitky „naštartova-
né“ už samotným pobytom v Omoto-
kjó. Prvý z nich sa odohral v roku 1925, 
tesne po tom, čo Uešiba po víťazstve 
nad ozbrojeným šermiarom odišiel rela-
xovať do záhrady. Tam zrazu pocítil, že 
sa zem pod jeho nohami začína triasť. 
Zbadal zlatý opar, ako sa dvíha zo zeme 
a pohlcuje ho. Videl, ako sa jeho telo 
postupne premieňa do zlatisto sfarbe-
nej siluety a nadobúda žiarivú svetel-
nú podobu. Súčasne všetko naokolo 
vnímal ako výtvor prírody. Pochopil, 
že cesta bojovníka má byť neustálou 
manifestáciou božej lásky, boha, ktorý 
preniká celou prírodou. Od dojatia mu 
slzy vďaky a radosti začali stekať po tvá-
ri. Slnko, mesiac, naša zemeguľa sa pre 
neho stali bratom a sestrou a celý svet 
jeho domovom. Zároveň všetky mate-
riálne veci boli preňho nepodstatné.

Druhé spirituálne navštívenie sa 
odohralo v roku 1940, bezprostredne 
po absolvovaní rituálnej očisty. Zrazu 
v jednom momente zabudol na všet-
ky bojové techniky, ktorým sa kedy 
priučil. A tak staré prostriedky odhodil 
a vtom objavil prostriedky úplne nové. 
Tie sa mu stali pomôckami pri kultivácii 
života, poznania a už viac neboli zbra-
ňami určenými na porážku nepriateľa.

Tretí exkurz do duchovného sveta sa 
odohral v období druhej svetovej vojny. 
Počas nej Morihei Uešiba zažil vnútorné 

videnie tzv. Veľkého ducha Mieru (The 
Great Spirit of Peace), ktorý mu s láskou 
ponúkal cestu odstránenia všetkých 
konfliktov a zmierenia všetkých ľudí na 
zemi.5 Podobne ako predchádzajúce 
skúsenosti i tieto tri osvietenia sa pre-
mietli do vytvorenia zjednocujúceho 
odkazu samurajov, ktorým je aikido.

Aikidojo

Bojové umenie – aikido (predtým ai-
kibudo, aikiromiči) má svoje miesto 
zrodu v Kjóte, kde v roku 1920 vyrástlo 
prvé dojo nazvané Aiki Šrine. Zakladateľ 
aikidojo, Morihei Uešiba, označovaný 
titulom O´Sensei (Veľký učiteľ), si svoju 
bojovú silu a pohotovosť udržal do ne-
skorého veku. Ešte ako 80-ročný starec 
dokázal poraziť každého nepriateľa, a
to bez použitia zbraní. Ba k deklasova-
niu protivníka mu stačil iba jeden prst. 
Prirodzene, Uešiba svoju bojovú obrat-
nosť nevyužíval len v telocvični, ale jej 
prvky pretransformoval aj do svojej ži-
votnej filozofie.

Po smrti Uešibu rodinnú tradíciu u-
držiaval a reprezentoval jeho syn Kis-
šomaru. V roku 1953 sa aikido začalo ší-
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riť do celého sveta. Riadiacim centrom 
sa stala Medzinárodná federácia pre 
aikido (IAF), ktorej predsedá prezident, 
tzv. dóšú (hlava dojo).6 V súčasnosti 
je najvyššou autoritou v Európe žiak 
zakladateľa a zároveň držiteľ 8. danu 
aikida Japonec Nabujoši Tamura. Prav-
depodobne najvýraznejším propagáto-
rom aikida vo svete je americký herec 
Steaven Seagal, držiteľ 7. danu. Na Slo-
vensku sú priaznivci tohto druhu bo-
jového umenia zastrešení Slovenskou 
národnou federáciou aikida (SNFA), kto-
rá vznikla v roku 1994 transformáciou 
predchádzajúcej organizácie – Nadácie 
Aikida.

AI–KI–DO – duchovný podklad

Aikido sa však nechápe iba ako fyzické 
cvičenie, dokonca ani cibrenie fyzickej 
techniky nie je jeho hlavným cieľom. 
Predovšetkým má byť nástrojom pre 
duchovný rast osobnosti. Dojo je tak 
miestom napredovania, do ktorého sa 
má vchádzať s rešpektom, skromne a
zdvorilo. Je to miesto, kde prebýva bo-
jový duch samurajov. Aikido teda nie je 
iba boj tiel na tatami (žinenka v štýle 
aikida).

Duchovný základ tohto športu je
obsiahnutý v etymológii samého názvu: 
ai znamená súhlas, harmóniu, jednotu;
ki predstavuje vesmír, kozmického du-
cha či energiu; a do je výraz pre cestu,
dráhu či spôsob života.7 Uvedená tran-
skripcia slova nám teda dovoľuje pre-

ložiť názov aikido ako „cesta harmónie 
s vesmírom“.

Výraz ai v slove aikido poukazuje na 
harmóniu ducha, ktorú má dosiahnuť 
adept cvičením. Vieme, že na prvom 
mieste nie je bojová disciplína, ale úsi-
lie o mier a harmóniu medzi človekom 
a prírodou, resp. vesmírnou energiou. 
Dokonca i boj medzi dvomi aktérmi ai-
kida smeruje k takejto jednote. Aikido 
je teda technika sebaobrany, ktorá vyu-
žíva štylizované výpady a krúživé pohy-
by, čím sa docieli, že agresívna sila pro-
tivníka pôsobí proti nemu.8 Podľa vzoru 
zakladateľa sa má táto filozofia boja 
pretransformovať do životnej cesty jed-
notlivca. Praktickým vyústením cviče-
nia je odstránenie vlastných záporných
povahových vlastností, ktoré bránia pri-
rodzenému fungovaniu mysle.

V dojo sa „boj“ o harmóniu začína 
meditáciou v seize. Ide o očistu ducha, 
ktorá má v úvode každého vystúpenia 
nezastupiteľný význam. V rámci nej sa 
zvláštny dôraz kladie na techniku dý-
chania (mokušo), ktorá napomáha efek-
tívnu prácu s energiou ki9, a to sprie-
chodnením jej toku v tele. Meditácia 
však v seize nekončí, ale celé predve-
denie boja je v podstate jej pokračova-
ním – meditáciou v pohybe –, pričom 
pobyt v seize je sprevádzaný správnym 
držaním rúk (dhjánimudrá). Toto ges-
to rúk je symbolom stavu rozjímavého 
pohrúženia.10 Explicitne bojové umenie 
aikido tak môžeme považovať za du-
chovnú záležitosť.

Požiadavka harmónie smeruje k dru-
hej časti základu slova aikido – ki, ktoré 
predstavuje univerzálnu esenciu každej 
existencie – neosobného ducha (prin-
cíp, energiu, vibráciu vesmíru). Ten po-
dľa čínskeho náboženstva kreuje a pre-
niká svetom. Táto esencia je i základom 
východných panteistických (presnejšie 
panenteistických) náboženstiev.

Morihei Uešiba v opísaných stavoch 
osvietenia zažil absolútne splynutie 
s duchom vesmíru. Svoje duchovné zá-
žitky nazval prebudením a vyhlásil, že 
umenie aikida nám umožňuje pocho-
piť samých seba a zároveň sa dostať do 
úžasného zdroja univerzálnej energie.11 
Uviedol, že vnútorná duchovná sila 
(džóriki) nestačí na to, aby sme sa zba-
vili nesprávneho svetonázoru. Na to je 
potrebné prebudenie – satori, ktoré Ue-
šiba v uvedených stavoch zažil. Potreba 
osvietenia sa vo východných nábožen-
stvách často zdôrazňuje. Aj keď džóriki 
predstavuje trvalú prítomnosť ducha 
a umožňuje i za nepredvídaných okol-
ností spontánne a správne konať.12

Aikido je tak cestou zosúladenia 
sa s energiou (ki), ktorá spája človeka 
s celým univerzom. Podobne i k zjed-
noteniu tela a ducha dochádza práve 
prostredníctvom tejto energie. Abece-
da taoizmu a japonského zenu hovorí, 
že termín ki je synonymický s taoistic-
kou životnou energiou čchi. Tá je uzlo-
vým bodom taoistického náboženstva a
dychových cvičení, vďaka ktorým mô-
že cvičenec aikida nadobudnúť neoby-
čajné schopnosti zohrávajúce v bojo-
vých umeniach dôležitú úlohu.13

Účelom cvičenia je dosiahnuť stav 
absolútneho uvoľnenia a spontánnos-
ti, do ktorého vstúpime iba vtedy, ak 
vstúpime do dokonalého súzvuku s tao. 
Súhlas sa prejavuje plynulým tokom ki 
v našom tele. V tomto ideálnom stave 
už nemusíme vynakladať žiadne úsilie
ani klásť odpor.14 Stávame sa médiom
ducha nadzemských sfér. Práve takáto
duchovná sila umožnila Uešibovi pora-
ziť ozbrojeného protivníka spomínaným
jedným prstom. V jogínskej praxi sa o-
značuje výrazom sidhis.

Poslednou významovou jednotkou 
je do. V japonskom preklade ide nielen 
o duchovnú cestu, ale aj o sémantické 
označenie čínskeho znaku tao. V japon-
skom budhizme je to cesta nasledova-
nia Budhu na ceste k osvieteniu (bu-
cudó). Zenoví majstri uvádzajú rôzne 

12

Kamiza – aikido má aj svoje náboženské pozadie.
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typy ciest smerujúcich k tomuto cieľu: 
cesta meča (kendó), luku (kjúdó), čaju 
(čadó), písma (šódó).15 Jednotlivé umenia 
sú v zene predovšetkým prostriedka-
mi sebazdokonaľovania, sebapoznáva-
nia človeka a odkrývania jeho vlastnej 
podstaty.

Abeceda cvičenia

Dôležitou súčasťou tréningov je etická 
požiadavka formovania sebadisciplíny, 
koncepčného myslenia a pozitívneho 
vzťahu k pohybu a k zdraviu. Adept ai-
kida má na tatami zabudnúť na každý 
stres. Cvičenie má u neho vyvolať rege-
neráciu a kumuláciu nových síl. Veľký 
dôraz sa kladie na osobnú hygienu, po-
riadok a čistotu tréningovej miestnosti. 
Čisto musí byť na tatami a rovnako má 
čistotou žiariť cvičebný úbor (hakami), 
prepásaný opaskom (obi). Čistota tela
je jedným zo štyroch princípov, ktoré 
pochádzajú zo sekty Omotokjó a stali 
sa súčasťou aikida. K ďalším patrí opti-
mizmus a viera v ducha vesmíru, v so-
ciálny pokrok a princíp jednoty či zmie-
renia všetkých ľudí bez rozdielov.

Každé dojo, môže sa ním stať i telo-
cvičňa, je vybavené malou „svätyňou“. 
Jej dôležitou časťou je veľká podobizeň 
zakladateľa, pod ktorou je umiestnený
oltár (kamiza). Ide o miesto, kde sa od-
kladajú bojové predmety, napríklad luk
a meč. K tomuto centrálnemu miestu
smeruje i poklona cvičencov a úvodná
úctivá prosba: «Onegai šimasu» (Učte
ma, prosím). Na záver tréningu odznie
podobne zdvorilé poďakovanie: «Domo 
arrigato gozimašita» (Úctivá vďaka za 
cvičenie).

Religiozita aikida

Aikido je nenápadnou duchovnou ces-
tou vedúcou k ustanoveniu pozemské-
ho kráľovstva harmónie a bratstva. Nie-
lenže parametre tohto kráľovstva majú 
náboženské zafarbenie, ale tiež sama 
cesta „boja o všeobecnú harmóniu“ je
pretkaná duchovnými stopami budhiz-
mu, taoizmu, zenu, resp. zazenu.

K rozpoznaniu náboženskej podsta-
ty aikida nám môžu dopomôcť aj du-
chovné odkazy Moriheia Uešibu, kto-
ré sa zachovali vo forme citátov. Prvý 
z nich sa dotýka praktickej časti aikida: 
„V tvojej pravej ruke je jang, ktorý vyva-
žuješ jinom v ľavej ruke. Na tejto ceste 
ťa sprevádza tvoj partner“ (65 Quotes). 
Ako sme uviedli, v čínskej taoistickej 
tradícii je všeobecný kozmický poriadok  
obsiahnutý v pojme tao. S ním sa spája-
jú aj termíny jin a jang. Meditácia spo-
jená s bojom smeruje k jednému cieľu 
– otvoreniu sa prúdeniu energie ki, kto-
rá má svoj pôvod vo vesmírnom duchu.

Ďalší citát poukazujúci na nábo-
ženský základ cvičenia aikida hovorí 
o dosiahnutí budhovského osvietenia: 
„Považuješ sám seba za žijúcu budhov-
skú prirodzenosť. My všetci sa môžeme 
transformovať do súcitiaceho božstva 
alebo do konečného budhovského pre-
budenia“ (105 Quotes). Budhovská pri-
rodzenosť je duchovný cieľ, ku ktorému 
vedie cesta aikida. Toto umenie tak nie 
je nábožensky neutrálne. Aj keď Uešiba 
hovorí: „Umenie mieru (The Art of Pea-
ce) je aj nie je náboženstvo, je to úpl-
nosť a zjednotenie všetkých nábožen-
stiev“ (112 Quotes).16 Citát sa netýka 
iba spojenia ľudí rôznych náboženstiev, 
hovorí taktiež o novej spiritualite, resp. 
o novom synkretickom duchovnom za-
strešení.

V konečnom dôsledku môže aikido 
vyústiť i do kultovej akcie, ktorou je na-
príklad obeta (púdža) prinášaná bohyni 
Parašakti. Táto bohyňa v hinduistickom 
systéme predstavuje najvyššie božstvo 
bohyne – matky (Šakti stojacej v pozadí 
stvoreného sveta).17 Obrad uctievania 
prebieha v kruhu stúpencov aikida, kto-
rí takýmto postavením vytvárajú rituál-
nu ochranu proti „nečistým“ silám.

Aikido je duchovná cesta, ktorá však 
nie je zlučiteľná s vierou v zjavené Božie 
slovo. Hoci kresťan má právo využívať 
a znásobovať svoj vnútorný potenciál, 

nie však takým spôsobom, ktorý by ho 
odvádzal od cesty nášho Pána Ježiša 
Krista. Ako sme videli, cesta aikida ho 
privádza k inému božstvu, resp. k člo-
veku samému. Prostriedkom poznania 
a sebazdokonaľovania človeka je práca 
s energiou ki, ktorá i z hľadiska psychi-
ky nemusí byť bezpečná. (Podobne je 
to v metóde reiki.) A tak si aikido pod 
rúškom cvičenia – aj keď nie otvorene 
a na prvý pohľad – skryto získava člo-
veka pre svoje duchovné ciele.        

Foto: archív

Poznámky:

1 Capoiera je pôvodné bojové umenie otro-
kov, ktoré im slúžilo na obranu proti bielym 
otrokárom. Skoro tristo rokov bolo zakázané, 
avšak od roku 1972 bolo v Brazílii, kde je po 
futbale najpopulárnejším športom, oficiálne 
uznané. Ide o šport s presne stanovenými 
pravidlami, ktorý sa úspešne dostal takisto
do Európy. In: http://wikipedia.org/wiki/ca-
poiera

2 Partriddge, Ch.: Encyklopedie nových nábo-
ženství. Euromedia Group, Praha 2006, s. 248

3 Pranin, S. A.: Morihei Ueishiba and Onosobu-
ro Deguchi. Aikido News Magazine. In: www.
sspa.sk/docs/documents/pdf/Morihei Degu-
chi.pdf Aikido

4 www.cults.co.nz
5 http://cse.ucsd.edu/users/paloma/Aikido
6 http://aikidotn.szm.sk/historia.htm
7 www.aikido.szm.sk
8 Lash, J.: Průvodce hledačů absolutna. Votobia, 

Olomouc 1996, s. 270
9 Historicky aikido čerpá z praxe zenového 

budhizmu, v ktorom uvedený pojem ozna-
čuje stav „mlčiaceho osvietenia“. V tomto tra-
dičnom japonskom náboženskom systéme 
sa kladie veľký dôraz na meditatívnu prax
(šikantazou), ktorá sa neskoršie stala dôleži-
tou súčasťou bojových umení. Šikantazou ne-
znamenalo „nič než vhodne sedieť“. V ďalšom 
vývoji zenu, v tzv. zazene, išlo o stav bdelej
pozornosti, ktorá však nie je zameraná na
žiadny bod a ani netrvá na nijakom obsa-
hu. Meditácia sa má usmerňovať pokojnou
dychovou ventiláciou. In: Lexikon východní
moudrosti. Votobia, Olomouc 1996, s. 429–430.

10 Pri držaní rúk v pozícii dhjánimudrá pravá 
ruka ležiac hore symbolizuje stav osviete-
nia, druhá, ležiaca pod ňou, predstavuje ja-
vový svet. Toto gesto rúk položených v lone
vyjadruje prekonanie sveta javu osvietením.
Tamže, s. 295

11 www.aikiweb.sk
12 Lexikon východní moudrosti, c. d., s. 128
13 Tamže, s. 88
14 Stav wu-wej – čínsky výraz prekladaný ako 

„nič v činnosti“, resp. „proces ničoho“ je dy-
namikou vyrovnaného pokoja, ktorý v zene 
sprevádza stav osvietenia. In: Průvodce hle-
dačů absolutna, c. d., s. 481.

15 Tamže, s. 114
16 www.aikido.com
17 www.aikido-hikaridojo.com

Malý bojovník aikida s mečom šinaj
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Veľa ľudí sa najrozmanitejšími spôsob-
mi a zväčša náhodne ocitne na kurzoch
tejto metódy. Často ani len netušia, o
čo v nej ide, ale počuli o nej pozitívne 
vyjadrenia a názory mnohých „vzdela-
ných“ ľudí, akými sú povedzme psycho-
lóg či pedagóg.

Silvove a iné im podobné kurzy sa 
na prvý pohľad zdajú byť pomerne
neškodnými ponukami zameranými na 
rozvoj mysle a na objavovanie vnútor-
ných schopností, o ktorých nemáme ani 
tušenie, ako je napríklad predpoveda-
nie budúcnosti, uzdravovanie, telepatia 

či ovplyvňovanie osudov druhých ľudí. 
Samozrejme, že nik na začiatku nesľu-
buje nijaké obrovské možnosti, pretože 
tie možno rozvinúť až v ďalších fázach 
a etapách kurzu. Všeobecne však mož-
no povedať, že dôvodom kurzov je vnú-
torný rozvoj prostredníctvom meditácie 
a iných cvičení, ktoré majú viesť k to-
mu, aby človek začal myslieť – fungovať 
na inej ako normálnej úrovni mysle. Tak 
napríklad tí, ktorí sú mimoriadne citliví 
a angažovaní, dokážu diagnostikovať a
liečiť iných pomocou prenikania svojich 
zmyslov do vnútra človeka.

 Silvova
metóda kontroly mysle
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Známa a čoraz prepracova-
nejšia terminológia z oblasti 

pedagogiky a psychológie,
Silvova metóda, sa usiluje vkročiť 
do prostredia univerzít a vysokých 
škôl. Spomínam si, ako sa táto
metóda objavila na cvičeniach 
venovaných súčasným 
pedagogickým smerom. Vedúci 
krúžku sa nás usiloval presvedčiť 
o jej vhodnosti a prednášajúci 
nám oznámil, že jednou zo 
skúšobných otázok bude aj otázka 
Silvových „troch prstov“.
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Kurz sa začína úvodnou, asi 80-mi-

nútovou prednáškou. V nej prednáša-
teľ vysvetlí, v čom spočíva sebakontrola 
mysle a podá stručný prehľad 25 ro-
kov trvajúceho „vedeckého“ výskumu, 
ktorý predchádzal vznik tejto metódy. 
Ďalej stručne uvedie príklady rôznych 
aplikácií a uplatnení schopností, ktoré 
získajú absolventi kurzov v oblasti zlep-
šenia vlastného zdravotného stavu, rie-
šenia problémov každodenného života 
a prehlbovania a rozvoja samotného 
duchovného života. Potom je asi 20-
-minútová prestávka, počas ktorej sa
účastníci kurzu pri káve vzájomne spo-
znávajú. Stretnutie ďalej pokračuje od-
poveďami na otázky, po ktorých nasle-
dujú konkrétne relaxačné cvičenia. Ich 
cieľom je uvedenie účastníkov kurzu do
stavu meditácie. Lektor vysvetľuje, že
zámerom cvičení je maximálne uvoľne-
nie organizmu, také hlboké ako počas
spánku.

Kto bol José Silva?

Narodil sa 11. augusta 1914 v meste Lo-
redo v Texase. Vykonával rozličné práce 
a už v detskom veku bol živiteľom ro-
diny. Keď pracoval ako rádiomechanik, 
jeho finančná situácia sa stabilizovala. 
V tom čase začal s parapsychologický-
mi (tzn. okultistickými) experimentmi
a nadviazal kontakt s parapsychológom 
Dr. Rhinom, avšak ten jeho koncepciu 
odmietol.

Sám Silva predstavil osobu, ktorá ho
oboznámila so svojou metódou, ako
„čínskeho duchovného vodcu sediace-
ho v jogínskej pozícii na astrálnej úrov-
ni, s ktorým sa stretol v prvých fázach
svojej kariéry, keď sa cvičil v umení ex-
teriorizácie (proces, v ktorom mág od-
púta svoje astrálne či mentálne telo
od hmotného tela a podniká cestu na
iné miesto, resp. do iného času). Mož-
no sa domnievať, že Silva mal skúse-
nosť tiež s okultistickými praktikami. Ex-
perimentoval aj s vlastnými deťmi.

Philip Miel to komentuje nasledov-
ne: „V počiatočnej fáze experimentov 
ľudia s veľkým podozrením prijímali 
jeho pokusy ‚s neznámom‘. Mali podo-
zrenie, že súvisia s čiernou mágiou či 
s nečistými silami, s ktorými je lepšie 
si nezačínať. Nebolo však možné igno-
rovať úspech človeka, ktorý mal odva-
hu experimentovať s vlastnými deťmi.“ 
Zmýšľanie ľudí o nebezpečenstve ta-

kýchto praktík bolo však veľmi správne 
a Silva sa prehrešil prinajmenšom ne-
rozvážnosťou, vystavujúc vlastné deti 
značnému nebezpečenstvu.

José Silva sa usiloval zosúladiť vie-
ru so svojou metódou, tvrdiac, že „me-
tapsychický uzdravovateľ ľudstva v Sil-
vovej metóde – Boh – nie je potrebný 
na uzdravenie človeka. Stačí predsta-
vivosť (vizualizácia) vytváraná v našej 
mysli, v ktorej si chorý predstavuje seba 
ako zdravého, a vtedy sa sám stáva me-
tapsychickým uzdravovateľom.“

Počas uzdravovania jedného kňaza 
v rozhovore s ním Silva povedal: „Nie 
som síce lekár, ale posledných 12 rokov 
som študoval parapsychológiu a dosa-
hujem výsledky porovnateľné s tými, 
ktoré vy nazývate „uzdraveniami vierou“.

José Silva tvrdí, že prozreteľnosť ne-
existuje. Zato sú tu „vnútorní poradco-
via“, ktorí pri hlbšom vnikaní do tejto 
metódy a tréningu vstupujú do našej 
mysle, aby nám poradili, čo máme ro-
biť. Sám o nich píše: „Poradcami môžu 
byť reálne osoby, ale kto alebo čo sú 
v skutočnosti, to nevieme. Je možné, 
že sú len výmyslom našej obrazotvor-
nosti alebo zosobnením nášho vnútor-
ného hlasu či niečím celkom iným. Vie-
me však, že odkedy sa s nimi naučíme 
pracovať, spojenie s nimi je úctyhodné 
a veľmi vzácne.“

Okrem „duchovných poradcov“ sa 
v metóde sebakontroly mysle vyskytu-
je ešte takzvaná Vyššia Inteligencia. Nie 
je to Boh, ale v hierarchii inteligentných 
bytostí je na druhom mieste po Bohu. 
Podobne, ako to bolo v prípade „vnú-
torných poradcov“, Silva ani v tomto 
prípade nevie presne definovať, čím 
táto Vyššia Inteligencia je, zato jej však 
prejavuje veľkú úctu: „Predstav si, že 
vstupuješ do bezprostredného kontak-
tu so všetko prenikajúcou Vyššou Inte-
ligenciou a v prívale nadprirodzenej ra-
dosti sa dozvedáš, že ona stojí vždy na 
tvojej strane. Predstav si, že tento kon-
takt si nadviazal veľmi jednoduchým 
spôsobom – vstupom do hladiny alfa, 
a že až do konca života nebudeš cítiť 
bezmocné oddelenie sa od toho, čoho 
prítomnosť si odjakživa tušil, ale nikdy 
si to nemohol dosiahnuť – pomocnú 
múdrosť, blesk osvietenia prichádzajúci 
v tom najsprávnejšom okamihu, vedo-
mie blízkosti žičlivej a obrovskej moci.

Vyššia Inteligencia sa tak stáva hyb-
nou silou života, prameňom informácií,

ktoré by sme normálne nikdy nezíska-
li. V Silvovej knihe, ako aj v jeho pred-
náškach, často nájdeme viaceré príkla-
dy voľnej manipulácie s pojmami ako 
Boh, vedomie, univerzálne bytie či Vyš-
šia Inteligencia. Plodom jeho hľadania
je štyridsaťhodinový kurz, ktorý je zlo-
žený z tridsiatich hodín prednášok a de-
siatich hodín tréningu mysle.

V titule tohto článku (pôvodnom –
pozn. red.) je spomenutý pojem chan-
neling. Čo sa za ním skrýva? Označuje 
veľmi špecifický spôsob kontaktov ne-
hmotných bytostí s človekom. Tie to-
tiž samy vyberajú vhodnú osobu, do-
rozumievajú sa s jej mysľou (vhodné
pole na manipuláciu!) a podvedomie to
tlmočí ako vyrieknuté, alebo napísané
slová. Mimozemské bytosti len zriedka
používajú verbálny jazyk, lebo komuni-
kácia s nimi prebieha v tranze. Podľa
mienky odosielateľov príkazov najväč-
ší problém spočíva v tom, že hmotné 
bytosti, teda ľudia, sa v čase vysielania 
nechcú podriadiť úplnej kontrole. Zatiaľ 
iba okamžité zrieknutie sa svojej osob-
nosti umožňuje skutočnú komunikáciu.

Analýzou výpovedí ľudí venujúcich 
sa Silvovej metóde, v ktorej pomocou 
stavu hlbokého spánku dochádza ku 
komunikácii s mimozemskými bytosťa-
mi, a tých, ktorí praktizovali channeling, 
možno objaviť množstvo paralel medzi
ich prežívanými stavmi.

Frekvencie mozgových vĺn

Výskum mozgu ukázal, že tak frekven-
cia mozgových vĺn, ako aj ich amplitú-
da nie sú stále a veľmi závisia od čin-
nosti, ktorú myseľ vykonáva. Takže stav 
bdelosti zosilňuje frekvenciu elektrické-
ho potenciálu mozgu a znižuje ich am-
plitúdu a naopak, stav odpočinku, drie-
mania a relaxácie spomaľuje frekvenciu 
a zvyšuje amplitúdu vĺn. Tie boli rozde-
lené do štyroch oblastí a pomenované 
jednotlivými písmenami gréckej abece-
dy: alfa, beta, théta a delta.

Elektrochemické procesy prebieha-
júce v našom mozgu sa prejavujú v po-
dobe elektrických impulzov. Merať ich 
môžeme pomocou prístroja EEG (tieto 
výskumy robia mnohé nemocnice). Tak 
získavame frekvenciu kmitania mozgo-
vých vĺn vyjadrenú v cykloch za sekun-
du (Hz – hertz). Ponúkam tu stručnú cha-
rakteristiku všetkých štyroch frekvencií 
mozgových vĺn (hladiny mysle):
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BETA – frekvencia mozgových vĺn 14 
– asi 30 Hz. Tento rozsah charakterizuje 
normálny stav plného vedomia mysle. 
Človek sa sústreďuje na vonkajšie vedo-
mie. Prijíma impulzy zo svojho prostre-
dia pomocou piatich zmyslov: zraku, 
sluchu, chute, hmatu a čuchu. Čítajúc 
tento text sa aj ty vlastne nachádzaš 
v takomto stave. V ňom prežívame rov-
nako všetky emócie (zlosť, hnev, strach, 
údiv a pod.) Vlny beta možno registro-
vať v oblasti citovo-pohybovej (predná 
časť lebky) a ich amplitúda obyčajne 
neprekročí 20 mikrovoltov. Usudzuje sa,
že sú prejavom desynchronizácie bio-
elektronickej činnosti mozgovej kôry a
silnejú vplyvom vonkajších podnetov 
(napr. otvorením očí), podliehajúcim 
blokáde rytmu alfa. Amplitúda vĺn sa 
znižuje vplyvom kinestetických popu-
dov. Rozsah beta vĺn sa delí na nízku 
betu (14 – 15 Hz), strednú (15 – 18 Hz) 
a vysokú (nad 18 Hz).

ALFA – frekvencia mozgových vĺn 
7 – 14 Hz. Keď mozgové vlny klesnú 
niekde medzi 10 – 14 Hz, väčšina ľudí 
zaspáva. Tento rozsah charakterizuje 
vnútorná hladina aktivít mysle, pokoj, 
odpočinok, pozitívne myslenie, inšpirá-
cie, tvorivosť, koncentrácia, lepšie osvo-
jovanie si materiálu, pamäť. Sprevádza
predovšetkým meditáciu a ľahký spá-
nok. V tomto stave sme vždy krátko 
pred usnutím či hneď po prebudení,
niekedy i vo chvíľach hlbokého zamys-
lenia alebo sústredenia. Vlny alfa mož-
no registrovať najmä v oblasti záhlavo-
vo-temennej a typickou pre nich je
premenná amplitúda dosahujúca prie-
merne asi 50 mikrovoltov. Sú prejavom 
synchronizácie mnohých dendritických 
jednotiek a objavujú sa v stave bdenia 
s relaxom. Vystupujú obvykle vtedy, ak 
sú oči človeka zatvorené a miznú v oka-
mihu úsilia mysle, napríklad pri plnení 
matematických úloh, alebo keď otvorí-
me oči a pôsobí na ne svetlo. Blokova-
nie rytmu alfa je prejavom desynchro-
nizácie bioelektronických aktivít, ktorá 
nastáva vplyvom sústredenia mysle, či 
v prípade citových stimulov.

THÉTA – frekvencia mozgových vĺn 
4 – 7 Hz. Táto frekvencia nás spravid-
la sprevádza počas väčšej časti spán-
ku. Vedomie vtedy môže fungovať len 
v jednom rozmere, pre ktorý sú cha-
rakteristické hlbšie úrovne meditácie 
a sústredenia: pri tejto frekvencii moz-
gových vĺn máme možnosť kontrolo-

vať telesnú bolesť, pričom v niektorých
prípadoch je možné aj krvácanie. Mno-
hokrát práve ľudia v šoku mávajú ta-
kéto „nadprirodzené“ schopnosti, avšak 
ich nekontrolujú. Rozlišujeme dve hla-
diny théta: nízku (4 – 5,5 Hz) a vysokú 
(5,5 – 7 Hz). Vlny théta s pomerne vy-
sokou amplitúdou dosahujú až 100 mi-
krovoltov a možno ich registrovať v ob-
lasti spánkov a temena. Rytmus théta
pramení v elektrickej aktivite zvanej hi-
pokamp.

DELTA – frekvencia mozgových vĺn
0,5 – 4 Hz. Ide o stav bezvedomia, ktorý 
je sprievodným znakom okrem iného i
hlbokého spánku. Táto hladina reduku-
je produkovanie kortizolu – hormónu 
kôry nadobličiek, ktorý zodpovedá za 
stres a starnutie. Zvyšuje hladinu hor-
mónu DHEA (pôsobiaceho proti starnu-
tiu) a melatonínu (umenšujúceho stu-
peň starnutia). Vlny delta sa v spánku
niekedy objavujú striedavo s výlevmi
v podobe vretien, skladajúcich sa z vĺn 
s frekvenciou 12 – 14 Hz (rytmus alfa).

GAMA – frekvencia mozgových vĺn 
od 30 Hz až do 200 Hz (niektoré prame-
ne hovoria až o 500 Hz). Ide o najvyššiu 
frekvenciu, ktorá zodpovedá za najsil-
nejšie prežívané emócie, strach. Obja-
vená bola len nedávno a tak je zatiaľ 
pomerne málo známa.

Existenciu vĺn nie je možné spo-
chybniť. Na druhej strane však vždy 
kladiem veľký otáznik nad problémom 
nútenia mozgu k tomu, aby pracoval 
neprirodzeným spôsobom. Keď fungu-
je jedna pologuľa mozgu (hemisféra), 
druhá v tom čase odpočíva. Čo sa ale 
stane, keď budeme nútiť náš mozog 
k ustavičnej aktivite? Nenaruší sa tak je-
ho prirodzený rytmus?

Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí 
uverili, že táto metóda im pomôže do-
siahnuť úspech. Spočiatku to ide báječ-
ne, rýchlo sa učia, ľahko si zapamätajú, 
no po určitom čase prichádza zabrz-
denie v prijímaní informácií a potom 
je čoraz ťažšie naučiť sa čokoľvek. Mal 
som dočinenia tiež s ľuďmi, ktorí spozo-
rovali nielen problémy v psychickej, ale 
aj v duchovnej oblasti (charakteristické 
pre nich je napr. i vystúpenie z Cirkvi).

Je Silvova metóda nebezpečná?

Všimnime si najprv výpoveď jedného 
z absolventov kurzov: „Zúčastnil som sa 
na kurze, kde mi tvrdili, že Silvova me-

tóda je bezpečná. Ak je bezpečná, po-
tom ju môže absolvovať každý, tak som 
tomu vtedy porozumel. Presvedčil som 
preto i svoju kolegyňu, aby si prečítala 
knihy a aby sa tiež zúčastnila na kurze. 
Keď ho začala navštevovať, vtedy to pri-
šlo. Nemala naprogramovanú blokádu 
pred kontrolou zvonka. Mám na mysli 
ľudí, duchov, démonov. Neviem, čo jej 
mám teraz poradiť, je v ťažkom stave. 
To ‚čosi‘ jej nedá pokoj.“

Zamyslime sa nad tým, prečo sa na 
kurze používa formulácia „Mám úplnú 
kontrolu mysle v tejto, ako i v akejkoľ-
vek inej hladine mysle, vrátane úrovne 
vnútorného vedomia“. Prečo sa o tom 
hovorí, veď ak by nám nič nehrozilo, vô-
bec by to nebolo potrebné?!

Stúpenci Silvovej metódy sa usilu-
jú vtlačiť jej punc vierohodnosti odvo-
lávajúc sa na výpovede viacerých ľudí, 
medzi inými i na také, ktoré môžeme 
označiť za akúsi formu manipulácie. Vy-
užívajú napríklad i nasledovnú výpoveď 
bývalého rehoľníka:

„Vzhľadom na množstvo otázok 
týkajúcich sa vzťahu Katolíckej cirkvi 
v Poľsku k Silvovej metóde, uverejňu-
jeme toto vyhlásenie, ktoré 12. marca 
1999 poskytol páter Jacek Gałuszka, 
riaditeľ Dominikánskeho informačného 
centra o nových náboženských hnu-
tiach a sektách v Krakove:

Stanovisko k Silvovej metóde: Na 
rozdiel od rozličných deštruktívne pô-
sobiacich kultov neprejavuje sa Silvova 
metóda žiadnou z čŕt oprávňujúcou 
k zaradeniu na zoznam takýchto sku-
pín. Stručne možno povedať, že je to 
metóda riešenia problémov pomocou 
používania intuície. Organizované ško-
lenia majú tréningový, nie kultový cha-
rakter. Neexistuje tu nijaká hierarchia 
ani kult. Skupina sa nezaoberá záleži-
tosťami, ktoré sú predmetom teológie, 
nedáva odpovede na otázky týkajúce 
sa existencie Boha, eschatológie, spásy 
a podobne.

Sú známe výpovede niektorých hie-
rarchov Katolíckej cirkvi, medzi nimi aj
biskupa Z. Pawlowicza, schvaľujúce Sil-
vovu metódu. Na kurzoch sa zúčastňu-
jú taktiež kňazi, niektorí sú dokonca jej 
prednášateľmi (napr. J. Belitz). Lektori 
Silvovej metódy v Poľsku sa aktívne 
zapájajú do pomoci obetiam siekt. Ne-
existujú teda žiadne predpoklady, kto-
ré by umožňovali zaradiť túto metódu 
medzi sekty.“
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Chcem poznamenať, že táto výpo-

veď bola skutočne zverejnená, avšak 
v tom čase krakovské Dominikánske 
centrum informácií o nových nábožen-
ských hnutiach a sektách malo už no-
vého riaditeľa. Aby som však poukázal
na evidentnú manipuláciu, chcem sa 
odvolať na nasledovné doslovné stano-
visko biskupa Z. Pawlowicza:

Stanovisko k metóde zdokonaľo-
vania mysle podľa Josého Silvu:

1. José Silva, narodený roku 1914 v USA, 
nikdy nechodil do školy, čítať a písať 
ho naučili jeho sestra a brat. Ako vojak 
čítal knihy, ktoré sa venovali parapsy-
chológii a vykonával pokusy spojené 
s hypnózou. Časom „trénoval“ myseľ 
a praktizoval relaxačnú koncentráciu 
v snahe dostať sa do nižších hladín ak-
tivity mozgových vĺn. Z týchto cvičení
vznikla Silvova metóda kontroly mysle.

Silva svoju metódu rozvinul a pro-
paguje ju formou školení, ktoré orga-
nizuje sieť agentov. V rámci reklamy 
sa zdôrazňuje predovšetkým jej súlad 
s kresťanským učením;

2. Silvova metóda je technikou psy-
chickej manipulácie, čiže je druhom ta-
kej techniky, ktorá pôsobí na podve-
domie za účelom dosiahnutia vedomej 
kontroly nad jednotlivými hladinami 
mozgu. Tieto psychotechniky majú vy-
volať v človeku presvedčenie o všemo-
húcnosti mozgu či mysle, pripisujúc jej 
často hypotetické,  akési neobmedzené 
možnosti. Odtiaľ pramení definovanie 
tejto metódy ako rozvoj mysle, resp. 
zdokonaľovanie mysle. Silva v istom 
zmysle manipuluje tiež s priezviskami 
vedcov a názvami jednotlivých vedec-
kých pracovísk v snahe dať tejto me-
tóde „vedecký“ charakter;

3. V rámci svojej metódy Silva prak-
tizuje určitú formu techniky, ktorou sa 
človek môže naučiť kontaktovať s „du-
chovnými sprievodcami“ a taktiež s bliž-
šie nedefinovanou Vyššou Inteligenciou 
majúcou panteistické rysy. Sám Silva 
pritom tvrdí: „Pod pojmom Vyššia Inteli-
gencia nemám na zreteli Boha, veľké za-
čiatočné písmená pri písaní týchto slov 
používam iba preto, aby som prejavil 
svoju veľkú úctu k tomuto bytiu, ktoré 
však pre mňa nie je Bohom“;

4. Justin Belitz je katolíckym kňazom 
z rehole františkánov z USA a v rozlič-
ných krajinách organizuje základné kur-

zy a dielne Silvovej metódy. V článku, 
ktorý bol uverejnený v týždenníku The 
Record (Perth, Austrália), prezentuje 
svoje názory. Okrem iného tvrdí: „Me-
ditácie pomáhajú človeku nadviazať 
kontakt s neobmedzeným potenciá-
lom svojej mysle. (…) Tradičný prístup 
k modlitbe môže byť definovaný nie 
inak ako práve pomoc ľuďom správne 
používať svoju myseľ, mozog a pred-
stavivosť v zmysle zlepšenia života a
rozvoja ľudskosti. Musíme naučiť ľudí 
schopnosti nachádzať taký stav mysle, 
ktorý im umožní pochopiť pravý zmysel 
slova láska a tiež ich musíme naučiť ju 
odovzdávať. (…) Odborníci hovoria, 
že meditácia pomáha človeku nadvia-
zať kontakt s neobmedzeným poten-
ciálom svojej mysle. V teológii hovorí-
me, že pomáhame človeku nadviazať 
kontakt s neobmedzenou energiou, 
s univerzálnou inteligenciou, či s bez-
hraničnou a bezpodmienečnou láskou. 
Všetky tieto koncepcie sa jednoducho 
snažia opísať to, čo teologicky nazýva-
me Boh. (…) Boha a jeho prítomnosť
v nás by sme mali prežívať tak, aby sme
nemuseli hovoriť o Bohu existujúcom
 „mimo“, „navonok“, „tam hore“. Aby sme 
sa s Ním spojili, stačí sa iba uvoľniť a 
pozornosť upriamiť do svojho vnútra.
Veď ty a Boh ste jedným. Ľudia musia 
pochopiť, že Boh neurobí nič, pokiaľ mu 
ty sám nedovolíš, aby mohol skrze teba 
pôsobiť, to je to pravé poučenie z na-
šich meditačných stretnutí“;

5. Z náboženského, respektíve kres-
ťanského pohľadu hodnotenie Silvovej
metódy musí byť rozhodne negatívne. 
Meditácia, chápaná ako psychotechni-
ka a ako metóda cvičenia mysle v snahe 
prenikania a koncentrácie psychiky člo-
veka, nemá náboženský charakter, keď-
že v tomto prípade ide o využívanie a
o manipuláciu prirodzenými, ale i para-
psychologickými silami.

Silvova predstava Boha je panteistic-
ká a v prípade Belitza nie je vo svojom 
trinitárnom a kristologickom rozmere 
presne definovaná, chýba jej tiež spo-
jenie s ekleziálnym a sviatostným roz-
merom. Chápanie človeka je v príkrom 
rozpore s poňatím človeka podľa kres-
ťanskej teologickej antropológie;

6. Kongregácia pre náuku viery zve-
rejnila 15. októbra 1989 List biskupom 
Katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch
kresťanskej meditácie, ktorý je potreb-
né mať na zreteli pri hodnotení nábo-

ženských a pseudonáboženských hnu-
tí praktizujúcich meditáciu. Dokument 
Apoštolskej stolice zdôrazňuje fakt, že 
v kresťanskom ponímaní sa meditácia 
veľmi úzko spája s modlitbou. Preto 
Kongregácia vysvetľuje podstatu mod-
litby, ktorá „je vždy definovaná štruktú-
rou kresťanskej viery, v ktorej sa skvie 
pravda o Bohu a o stvorení. Preto mož-
no s úplnou presnosťou povedať, že 
modlitba nadobúda podobu osobného, 
vnútorného a hlbokého dialógu medzi 
človekom a Bohom. Je teda prejavom 
spoločenstva medzi vykúpeným stvore-
ním a vnútorným životom jednotlivých 
osôb Najsvätejšej Trojice. Takéto spo-
ločenstvo opierajúce sa o krst a Eucha-
ristiu ako prameň a vrchol života Cirkvi, 
má svoj základ v obrátení, v smerovaní 
«JA» k Božiemu «TY». Kresťanská mod-
litba je teda jednoznačne autenticky 
osobná a zároveň spoločenská. Vyhýba 
sa neosobným či sústredeným techni-
kám zameraným na svoje «JA», ktoré 
môžu vytvoriť akési automatizmy spô-
sobujúce uzavretie sa v sebeckej spiri-
tualite neschopnej slobodne sa otvo-
riť transcendentnému Bohu. Ak Cirkev 
hľadá nové metódy meditácie, treba 
mať vždy na zreteli, že pravá kresťanská 
modlitba je stretnutím dvoch slobôd – 
nekonečnej Božej slobody s obmedze-
nou slobodou človeka.“

Vatikánsky dokument taktiež zdô-
razňuje, že meditácia musí vytýčiť cestu 
lásky, a preto musí mať zákonite i ne-
zanedbateľný spoločenský rozmer. Ďal-
ším kritériom kresťanskej meditácie je
jej spojenie s dejinami spásy, lebo nik 
sa nedokáže zjednotiť s Bohom sám. 
Dopomôcť k tomu môže jedine Ježiš
Kristus. Kresťanská meditácia teda pred-
pokladá hlboké spojenie s Kristom pro-
stredníctvom krstu a Eucharistie v spo-
ločenstve Cirkvi.

Všetky tieto náboženské prvky sa 
musia zohľadniť pri hodnotení rozlič-
ných techník a psychotechník používa-
júcich rôzne formy meditácie. V tomto 
kontexte preto treba Silvovu metódu 
z kresťanského pohľadu hodnotiť kri-
ticky. Nemá miesto v náboženskom roz-
mere meditácie a nespĺňa ani kritériá 
týkajúce sa kresťanskej meditácie, ako 
ich predstavuje spomínaný dokument 
Apoštolskej stolice.       

Z časopisu SEKTY i FAKTY 1–2/2006
preložil: ANDREJ FILIPEK

Ilustračné foto: archív
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Zistili sme, že v princípe sa všetky re-
gresné terapie zhodujú: ide v nich o e-
močné uvoľnenie prostredníctvom opä-
tovného prežitia traumy z minulosti, či 
už z obdobia pred narodením, alebo 
predošlých životov. Líšia sa len v pou-
žitej metóde a technikách (hypnotická, 
nehypnotická, vizualizácia, bdelé snenie 
s predrozhovorom, auditing, regresná 
analýza), ako môžu dospieť k abreakcii 
(silné citové uvoľnenie napätia). Okrem 

toho aj rôzni regresní terapeuti, ktorí sa 
tejto alternatívnej metóde venujú, sú 
nejednotní a vzájomne sa neuznávajú, 
až odmietajú. Rozdiely sú tiež v trvaní 
jedného sedenia – od 2 do 12 hodín.

Napríklad nehypnotická regresná te-
rapia podľa metódy Američana Bryna 
Jameisona (USA) a Švajčiara J. E. Sigdel-
la vychádzajúca z reinkarnačnej teórie 
predstavuje podľa interných materiá-
lov, ktoré dostávajú účastníci výcviku, 

 NávratyNávratyNávraty
do minulých životovRegresné (návratové) terapie 

ponúkajú v poslednom 
čase mnohí terapeuti, dokonca 
i psychológovia, a sú tiež 
hojne vyhľadávané. Rozhodli sme 
sa preto spracovať informácie 
z rôznych zdrojov, aby sme 
poskytli ucelený pohľad na tento 
fenomén. Ide tu len o módny 
výstrelok, alebo môžu byť takéto 
„putovania“ do minulosti pre 
pacientov aj nebezpečné?
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„…emočné uvoľnenie cez vrátenie do 
traumatickej situácie v našej minulos-
ti (aj v prenatálnom období a minu-
lých životoch) prežitej ako určitý druh 
vedomého sna, pričom sa nechávame 
viesť svojím vyšším JA. (…) Koniec te-
rapie vnímame po 4 – 5 hodinách ako 
očisťujúci svetelný zážitok – Svetelný 
kúpeľ. Od roku 1968 sa vykonalo viac 
ako 50-tisíc vrátení do minulých živo-
tov bez použitia hypnózy a skúsenosti 
ukazujú, že na rozdiel od terapií s pou-
žitím hypnózy sú úplne bez nebezpe-
čenstva“. Toto tvrdenie je však sporné, 
pretože od absolventov výcviku, ktorý
trvá 2-krát tri dni, sa nevyžaduje odbor-
né psychologické vzdelanie a absolvent 
sa po skončení takéhoto rýchlokurzu 
považuje za vycvičeného terapeuta.

Dr. Zdeněk Vojtíšek regresnú tera-
piu charakterizuje ako vedenie klientov 
v stave hypnotického tranzu späť po ča-
sovej stope.1 Dôležité sú predovšetkým 
tie údajné zážitky, ktoré poskytujú vy-
svetlenie pacientových pretrvávajúcich 
psychických či fyzických ťažkostí alebo 
narušených spoločenských väzieb. Vy-
bavované zážitky sú interpretované ako 
prenatálne alebo z minulých životov, 
preto sa tento druh tzv. terapie zvykne 
označovať tiež prívlastkom reinkarnač-
ná. Vierohodnosť týchto zážitkov je pre
klienta nespochybniteľná, otázna je ale
ich interpretácia.

Vojtíšek regresnú metódu zaraďu-
je do hnutia Nového veku (New Age), 
medzi alternatívne psychoterapeutické 
postupy s náboženským presahom ako 
tzv. reinkarnačné terapie, ktoré sú dis-
kutabilné a vo vedeckom svete neuzná-
vané.2 Do oblasti alternatívnej psycho-
lógie zaraďuje spoločne s ňou napríklad 
aj transpersonálnu psychológiu a me-
tódu holotropného dýchania Stanislava 
Grofa, karmickú terapiu, auditing, zá-
žitky v stave blízko smrti (Raymond A. 
Moody), Silvovu metódu, metódu Jed-
notného mozgu – kineziológiu. Uvádza 
aj mená niektorých regresných terape-
utov: Dr. Foučková, Dr. Říhová, liečiteľ 
Jozef Rudolf a Ing. Dragomirecký. Na 
Slovensku sa za regresného terapeu-
ta považuje napríklad Ing. Patrik Bálint 
z Martina, priamy Dragomireckého žiak, 
a Michelle Zavarská.

Podotýkam, že všetky spomenuté 
alternatívy sú aj vo vedeckej publiká-
cii prof. Jiřího Heřta Alternativní medi-
cína – možnosti a rizika hodnotené za-

tiaľ ako sporné, vedecky neoverené a
nie je dokázané ich objektívne pôso-
benie. Založené sú buď na placebo e-
fekte, alebo na subjektívnom zhodno-
tení zlepšenia vlastného stavu klienta, 
prípadne na spontánnom uzdravení.3

Pre ich podrobnejšiu analýzu som si vy-
brala hlbinnú abreaktívnu psychotera-
piu (HAP) Ing. Dragomireckého, ktorá 
je úzko spätá s dianetikou – kontrover-
znou metódou spájanou so Scientolo-
gickou cirkvou.

Kto je Andrej Dragomirecký

Ing. Andrej Dragomirecký (uvádzaný 
aj ako Dragomireckij) sa narodil roku 
1932, žije v Prahe a v súčasnosti pred-
náša na katedre psychológie Českého 
vysokého učení technického. Na webo-
vej stránke tejto vzdelávacej inštitúcie
však jeho meno medzi zamestnanca-
mi nefiguruje. Vyučuje len jeden z po-
vinne voliteľných humanitných pred-
metov – psychológiu pod označením 
Informační teorie psychiky (ITP). Žiadne 
iné pôsobenie – prednášky, výskumné 
správy, články sa tu však neuvádzajú. 
Zarazilo ma, že psychológiu na vysokej
škole prednáša inžinier bez akademic-
kého psychologického vzdelania!

Dragomirecký je zakladateľ občian-
skeho združenia Česko-slovenská spo-
lečnost pro hlubinnou abreaktivní te-
rapii a Společnosti aplikované filozofie 
so sídlom v Prahe. Cieľom týchto spo-
ločností je odborná výchova audítorov 
a propagácia myšlienok L. R. Hubbarda, 
zakladateľa Scientologickej cirkvi. Dra-
gomirecký je autorom dvoch publiká-
cií s „psychologickou“ tematikou: Prvá 
z nich má názov Hlubinná abreaktivní 
psychoterapie – základy teorie a praxe, 
v ktorej ako použitú literatúru uvádza 
výhradne svoje vlastné práce spolu so 
šiestimi Hubbardovými dielami; titul 
druhej knihy je Informační teorie psy-
chiky. Okrem tejto poskromnej publi-
kačnej činnosti organizuje pravidelné 
3- až 7-dňové vzdelávacie kurzy, pričom 
cena týždenného základného kurzu je 
4 000 Kč a záujemca o niekoľkohodino-
vý regres zaplatí približne 1 000 Kč.

Vo svojej teórii Dragomirecký varuje 
(!) psychológov, aby HAP nepripisovali 
svoje doterajšie odborné psychologic-
ké poznatky – túto chybu podľa neho 
nerobia laici, preto ich to predurčuje 
k väčšiemu úspechu ako „terapeutov“. 

Zaujímalo ma preto, kto tieto kurzy ab-
solvoval a kto túto „terapiu“ i v praxi vy-
konáva. Našla som 79 mien terapeutov 
HAP – z toho iba 19 s vysokoškolským 
vzdelaním, pričom treba podotknúť, že 
viacerí z nich inklinujú k ďalším spor-
ným liečiteľským metódam (kinezioló-
gia, reiki, astrológia a pod.). Musím ale 
konštatovať, že vysokoškolské vzdelanie 

nie je ochranným faktorom pred pôso-
bením rôznych vedecky neoverených, 
sporných teórií a liečiteľských praktík.

Čo sa skrýva za skratkou HAP

V knihe Hlubinná abreaktivní psychote-
rapie – základy teorie a praxe4 Dragomi-
recký uvádza, že celá terapia má s urči-
tými odchýlkami pôvod v dianetike a jej 
teórii. S psychoanalýzou má spoločné 
len to, že za príčinu mnohých problé-
mov traumy považuje zážitky prežité 
v minulosti. HAP má i svoje zľudovené 
názvy, ako regres, návraty, škola detek-
cie, auditing na diaľku či odvádzanie pri-
vtelených duší (duše, ktoré momentálne 
nemajú svoje hmotné telo).

Len stručne pripomeniem, že au-
torom publikácie Dianetika – moderná 
veda o duševnom zdraví5 je Lafayette 
Ronald Hubbard (1911 – 1986). Knižne 
vyšla roku 1950 a na jej základe sú za-
ložené dianetické centrá, v ktorých sa 
audítori (terapeuti väčšinou bez psy-
chologického vzdelania) venujú audi-
tingu – terapeutickým sedeniam, po-
čas ktorých dostanú klienta do mierne 
hypnotického stavu a nútia ho špeciál-
nymi príkazmi opakovane prežívať svo-
je negatívne zážitky, dokonca aj z pre-
natálneho obdobia. Auditovaný človek 

Andrej Dragomirecký
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drží v rukách detektor lži, tzv. E-meter, 
a všetky jeho zážitky sa podrobne za-
znamenávajú a archivujú. Cieľom je 
zbaviť sa všetkých zábran mysle, nega-
tívnych emócií (engramov) a stať sa tzv. 
clearom (človekom bez reaktívnej mysle).

Dragomirecký vo svojej knihe ok-
rem iného píše: „Prax HAP nasvedčuje 
tomu, že človek prežíva nie jeden, ale 
mnoho životov za sebou tak, ako o tom 
hovoria niektoré východné duchovné 
náuky, ktoré reinkarnáciu pokladajú za 
niečo samozrejmé. Podobne sa vyjad-
rovala i kresťanská Biblia ešte predtým, 
ako na prianie cisára Justiniána a v spo-
lupráci s pápežom Vigiliemom boli asi 
v roku 555 všetky informácie o reinkar-
nácii odstránené.“6

Pri tomto tvrdení sa chcem prista-
viť, lebo sa mi zdá zavádzajúce minimál-
ne z dvoch dôvodov: 1. hoci existujú 
len odpisy biblických textov, v starších 
rukopisoch ako z roku 555 neexistujú 
žiadne zmienky o reinkarnácii; 2. o zá-
sadných biblických náukách rozhodo-
vali koncily a nie jednotlivci – ani cisár 
a dokonca ani sám pápež nemohol za-
sahovať do prepisu textu a neexistuje 
ani žiadna historicky overená zmienka 
o tom, že nejaký koncil by menil text 
Biblie. Usudzujem preto, že tvrdenie 
pána Dragomireckého by mohla byť 
skomolenina toho, že na Konštantíno-
polskom koncile, ktorý sa začal roku 
553 a zvolal ho cisár Justinián, sa dis-
kutovalo o Origenovom učení. Bol to 
kresťanský učenec z 3. storočia, ktorý 

vyrástol na Platónskej filozofii a veril 
v preexistenciu duše v zmysle jej inkar-
nácie do tela, no v žiadnom prípade 
nešlo o opakovanú reinkarnáciu. Kon-
cil v 12 bodoch odsúdil niektoré časti 
Origenovho učenia. Nešlo teda o rein-
karnáciu a už vôbec nie o zmenu bib-
lického textu. Považujem preto citova-
né tvrdenie za pseudoargument, ktorý 
vzbudzuje dojem, že HAP má vlastne 
kresťanský prazáklad, resp. že reinkar-
nácia bola súčasťou kresťanstva. Od au-
tora takého závažného tvrdenia by bolo 
seriózne, keby presne citoval pôvodné 
znenie odstráneného textu o reinkar-
nácii z Biblie a uviedol prameň, odkiaľ 
túto informáciu čerpal – v tejto podobe 
však jeho tvrdenie nie je hodnoverné.

Údajná účinnosť HAP

Na webovej stránke, ktorá je výhradne 
venovaná HAP7, Dragomirecký uvádza, 
že táto metóda je údajne účinná vša-
de tam, kde je príčinou trauma prežitá 
v minulosti (neurotické a psychosoma-
tické ťažkosti, psychózy, depresie, po-
city bezmocnosti, vzťahové problémy, 
stres, fóbie, bolesti, alkoholizmus, toxi-
kománie, sexuálne deviácie). Podmien-
kou úspešnosti liečenia je dobre pripra-
vený audítor, ktorý má zvládnuté vyššie 
stupne výcviku. Žiadne štatistické úda-
je o úspešnosti terapie však nikde neu-
vádza a ani na požiadanie neposkytuje, 
čo zdôvodňuje nedostatkom času.

Takýto prístup je obvyklý aj u iných 
neoverených alternatívnych metód – ich 
autori tvrdia, že sú všemocné a môžu 
vyliečiť všetko. Naproti tomu overené 
odbory klasickej medicíny a psycholó-
gie sa usilujú presne diagnostikovať, 
nájsť príčinu ochorenia a následne špe-
cifikovať čo najúčinnejšie terapeutické 
metódy so zameraním sa na konkrétny 
problém.

Za nevhodné Dragomirecký pova-
žuje „použiť HAP u matiek vo vyššom 
stupni tehotenstva, lebo by to mohlo 
nejakým spôsobom nevhodne pôsobiť 
na plod (…); nie je isté, že by u dieťaťa 
došlo k abreakcii práve tak ako u mat-
ky.“ Za zbytočné považuje „aplikácie 
HAP u ľudí pod silným vplyvom farma-
ceutických prípravkov, drog, alkoholu 
a pod. Zvlášť negatívne pôsobia psy-
chofarmaceutické prípravky, lieky proti 
bolesti a nespavosti. (…) Možno s nimi 
podstúpiť návrat do minulosti, ale ne-

musí dôjsť k abreakcii. (…) Účinnosť 
liekov je z hľadiska možnosti navodenia 
dobrej abreakcie omnoho dlhšia, než 
sa môže zdať pri bežnom užívaní. (…) 
Z hľadiska HAP treba prestať užívať liek 
na oveľa dlhší čas – na niekoľko týždňov 
až mesiacov.“8

Čo k tomuto dodať? Znamená to, že 
v počiatkoch tehotenstva môžu byť že-
na i dieťa vystavené bez ohrozenia také-
mu silnému emočnému zážitku, akým 
nesporne abreakcia je? Uvedomuje si 
pán Dragomirecký, že zúfalému depre-
sívnemu pacientovi, človekovi s fóbia-
mi alebo s psychózou takto nepriamo 
odporúča vysadiť lieky, ak sa chce vylie-
čiť jeho „terapiou“? Vie, že takéto náhle 
prerušenie liečby psychofarmaceutický-
mi prípravkami môže spôsobiť relaps 
ochorenia? Ak sa tieto medikamenty pri
zlepšení stavu pacienta vysadzujú, vždy 
sa to deje pomaly, postupne, pod kon-
trolou lekára, a to aj vtedy, keď sa sú-
bežne využíva psychoterapia, či už in-
dividuálna alebo skupinová!

Výcviky HAP

Celkove má HAP 8 kvalifikačných stup-
ňov. Nadväzujú na seba so zvyšujúcim 
sa počtom hodín, ktoré má audítor na-
auditované u seba aj u inej osoby. Zá-
kladný stupeň obsahuje 500 hodín au-
ditu iných osôb + 300 hodín auditingu 
od iného audítora ako práca na sebe. 
V ďalších stupňoch sa počet hodín zvy-
šuje (800 + 500 a stále viac), až môže 
audítor v 3. stupni HAP pracovať s pre-
vtelenými dušami, tzn. s dušami, ktoré 
nemajú momentálne svoje hmotné te-
lo a môže sa začať učiť auditovať aj na 
diaľku. Až keď zvládne 5. stupeň, môže 
sa dozvedieť ďalšie požiadavky na po-
stup do vyšších stupňov a pred komi-
siou ich musí splniť, aby sa mohol stať 
dočasne Učiteľom a Starším učiteľom. 
Na postup do ďalšieho kvalifikačného 
stupňa treba urobiť skúšky, ktoré pozo-
stávajú vždy z teórie (základný stupeň 
– 160 otázok z teórie a praxe), treba 
predložiť záznamy zo všetkých auditin-
gov a predviesť jeho praktickú ukážku.

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o pre-
cízne prepracovaný dlhodobý systém
prípravy na „terapeutickú“ dráhu. Daj-
me si však tieto informácie do širšieho 
kontextu:

1. lektor výcvikov Ing. Dragomirec-
ký nemá ucelené akademické psycholo-

Reinkarnačný kolobeh (podľa Véd)
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gické vzdelanie a vyučuje „psychologic-
kú“ teóriu a „psychoterapeutickú“ prax;

2. od účastníkov abreaktívnych psy-
choterapeutických výcvikov sa nevyža-
duje žiadne psychologické vzdelanie, 
ktoré je nutnou podmienkou každej se-
rióznej psychoterapeutickej prípravy a
 psychoterapeutickej praxe;

3. ak dobre rátam, tak po 5. stup-
ni má človek pripravujúci sa na dráhu 
hlbinného abreaktívneho terapeuta rea-
lizovaných minimálne 4 300 hodín pra-
xe s klientmi (180 dní) + 2 300 hodín 
práce na sebe, čo znamená, že sám je 
auditovaný niekým iným celých 95 dní.

Podľa toho, čo všetko vieme o dia-
netike, auditovaní, psychickej manipu-
lácii a kontrole myslenia sa domnievam, 
že po takomto počte hodín cieleného 
auditingu človek nezostane bez dopa-
du na zmenu myslenia aj celej svojej 
osobnosti. Hrozí tu preto riziko, že po-
stupne stráca svoju pôvodnú identitu, 
ktorá sa mení bez toho, aby si to uvedo-
moval. Podľa môjho názoru to v tom-
to prípade môže hraničiť až s kultovou 
identitou, ako ju poznáme z manipula-
tívnych spoločenstiev.

Je zaujímavé, že i žiak Ing. Dragomi-
reckého, ktorý je u neho päť rokov vo
výcviku, zaraďuje k regresným terape-
utom aj dianetikov, o ktorých hovorí:
„Sú pevne organizovanou spoločnosťou,
správajúcou sa tak trochu ako sekta. 
Terapia v ich podaní však slúži možno 
aj na zámerné vyvolávanie závislosti.“9 
Len doplním, že závislosť v podobnej 
situácii možno vyvolať tiež nezámer-
ne, teda bez priameho úmyslu audíto-
ra manipulovať a vyvolávať závislosť.

Isteže, aj niektoré klasické psycholo-
gické terapeutické výcviky trvajú roky 
(600 až 900 hodín, napr. systematická 
terapia, logoterapia) a absolventi získa-
jú certifikát. Rozdiel je však prinajmen-
šom v tom, že tieto sú zamerané na istý 
okruh vymedzených problémov (závis-
losti, rodinná terapia, neurózy) a vedú 
ich aspoň dvaja psychologicky vzdelaní 
odborníci v danom type terapie i pre-
to, aby si vzájomne poskytovali spätnú 
väzbu a minimalizovali tak možné ne-
gatívne vplyvy a riziká.

Teoretické východiská HAP

Ako sme uviedli, HAP vychádza z dia-
netiky L. R. Hubbarda a z informačnej
teórie psychiky, ktorej autorom je Dra-

gomirecký. Ten tvrdí, že jeho psycho-
logická teória osobnosti je postavená 
axiomaticky na jednoznačne definova-
ných pojmoch. Podľa Slovníka spoločen-
ských vied10 je však axióma tvrdenie, 
ktoré v danej teórii nedokazujeme, pri-
jímame ho ako východiskové a pomo-
cou dôkazov z neho odvodzujeme ďal-
šie tvrdenia teórie.

Na 123 stranách textu Dragomirec-
kého publikácie Informační teorie psy-
chiky11 je 97 definícií, 8 grafov, 27 vzor-
cov a 7 matematických viet, ktoré autor 
označuje ako hypotézy či závery. Vyslo-
vuje v nich predpoklady vo forme ma-
tematických viet a vzápätí sa pokúša 
podľa vlastných slov ukázať (nie doká-
zať) pravdivosť daného tvrdenia. Vysvet-
ľuje jedno tvrdenie predchádzajúcim 
či nasledujúcim, pojem definuje ďalšou 
novou definíciou alebo sa odvoláva na 
slovník v závere. Ako názorný príklad 
možno uviesť definíciu: „Informačný ka-
nál je cesta, po ktorej sa prenášajú in-
formácie. Jedným informačným kaná-
lom možno prenášať viacero informácií 
súčasne.“12

Aké dôkazy nám však táto definí-
cia dáva o svojej hodnovernosti, prav-
divosti a platnosti? Žiadne. Aká cesta,
aký kanál, kadiaľ vedie, ako a čo ich pre-
náša, keď v celej teórii o tom niet ani 
zmienky a tá mozog i neurológiu igno-
ruje rovnako ako všetky ostatné teo-
retické a praktické psychologické po-
znatky a fakty? A v podobnom duchu 
sa nesie celá teória, napriek tomu, že je 
vyjadrená číslami, grafmi a vzorcami.

Autor zrejme za objektívny dôkaz 
považuje príklady zo svojej praxe. Tie 
sú však postavené výhradne na subjek-
tívnych výpovediach ľudí, ktorých pán
inžinier „liečil“. Tieto tvrdenia, pravda-
že, nemajú podobu preukázaných ob-
jektívnych faktov, pretože subjektívne 
výpovede osôb sa tu pokladajú za vý-
poveď o realite – pritom možno ide len 
o ilúzie, fantázie, prípadne halucinácie.
Môže ísť tiež o syndróm falošnej pa-
mäte, prejavujúci sa u klienta, keď pod 
vplyvom hypnózy, resp. hlbokej relaxá-
cie je schopný produkovať akékoľvek 
zážitky, ktoré považuje za skutočné.13 
Možno autorovi nič iné ani nezostáva-
lo, ako postaviť celú svoju informačnú 
teóriu psychiky na tvrdeniach, ktoré sa 
nedokazujú, pretože sú nedokázateľné. 
Osobne však vidím problém výhradne 
axiomaticky stavaných teórií v riziku, že 

pokiaľ je základná premisa chybná, tak 
je chybná i celá teória.

V diskusii s psychológom docentom 
Vybíralom sa pán Dragomirecký pri do-
kazovaní pravdivosti svojej teórie a te-
rapie odvoláva tiež na nové poznatky
fyziky a odporúča „prečítať si niečo o
torzných poliach, s ktorými prišli akade-
mici Aksimov a Šipov asi roku 1996 na
konferencii Ruskej akadémie vied. Na 
internete to možno nájsť pod heslom
Torsion Fields14. Konzultovali sme preto
túto otázku s renomovanými astrofy-
zikmi Dr. Jiřím Grygarom z Centra čas-
ticovej fyziky Fyzikálneho ústavu Čes-
kej akadémie vied v Prahe a Dr. Igorom 
Kapišinským z Astronomického ústavu 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
– obaja nezávisle od seba spochybnili 
odvolávanie sa na tieto teórie.

Citujem hodnotenie Dr. J. Grygara:
„Pod heslom Torsion Fields som našiel 
veľa odkazov, ktoré možno rozdeliť na 
dve časti. Na jednej strane sú práce kla-
sikov súčasnej fyziky, počínajúc A. Ein-
steinom a A. D. Fokkerom cez R. Feyn-
mana a J. Wheelera až po A. Sacharova 
a J. Zeldoviča, ktoré boli publikované 
v prestížnych vedeckých časopisoch, 
ale týkajú sa fyzikálnych polí v rámci 
všeobecnej teórie relativity, a teda to 
s nejakou torziou polí vôbec nesúvisí.

Druhá časť odkazov sa týka takmer 
výlučne ruských prác, ktoré neboli pub-
likované v žiadnych serióznych medzi-
národných časopisoch s recenzným 
postupom, ale iba v obskúrnych zbor-
níkoch vydaných len v ruštine, vrátane 
onej vychválenej štúdie A. Aksimova a
G. Šipova z roku 1996. V internetových 
zoznamoch sa to uvádza pod spoloč-
ným záhlavím weird science, čo sa dá 
preložiť ako paveda. V tejto situácii vy-
vodzovať čokoľvek z takých pochyb-
ných štúdií je jednoducho totálna strata 
času. Rafinovanosť zmienených auto-
rov spočíva iba v tom, že predstierajú, 
že ich práce rozvíjajú myšlienky zakla-
dateľov modernej fyziky. Tým sa snažia 
dodať svojim dedukciám väčšiu váhu, 
ale to je zbytočné. Pokiaľ nebudú svo-
je práce publikovať v serióznych me-
dzinárodných časopisoch, tak ide iba 
o ich výstredné hobby, ktoré žiadneho 
odborníka nebude zaujímať. Stotožňu-
jem sa so stanoviskom I. Kapišinského; 
tieto úvahy zmienených ‚odborníkov‘ 
porušujú všetky pravidlá, ktorými sa má 
riadiť kritická vedecká diskusia.“
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Kult obvinený z detských obetí
Predstaviteľka kampane proti detské-
mu sexu obvinila okultnú náboženskú
skupinu, že usporadúvala večierky, na
ktorých ako čašníci obsluhovali nahé
deti. Členovia skupiny mali s nimi sex
a potom ich zavraždili. Dr. Reina Mi-
chaelsonová a Preventívny program 
proti zneužívaniu detí tvrdia, že sku-
pina Ordo Templi Orientis (OTO) pô-
sobí ako satanistický kult, ktorý obe-
toval deti a jedol ich orgány a krv. 
Využijúc zákon o náboženskej nezná-
šanlivosti sa OTO sťažoval, že Dr. Mi-
chaelsonová a jej organizácia oho-
várali členov OTO, zosmiešňovali ich, 
pohŕdali nimi a vyjadrovali k nim ne-
návisť. Podľa vyhlásenia OTO Dr. Mi-
chaelsonová povedala, že nejde o ná-
boženstvo, ale o detskú pornografiu 
a pedofilnú sieť, ktorej členovia prak-
tizujú psychickú manipuláciu, sexuál-
ne zneužívanie a satanistické rituály.
Zastrašujú svoje obete a bránia im,
aby sa obrátili na kompetentné orgá-
ny. Unášajú deti žijúce na ulici, bábät-
ká a deti zo sirotincov, ktoré zneuží-
vajú na sex a rituálne obety.

Tento prípad sa začal pred Vikto-
riánskym občianskym a správnym sú-
dom 21. novembra, ale bol odroče-
ný na ďalší deň, aby sa využil ešte 
posledný pokus urovnať spor mimo-
súdnou cestou. Článok, ktorý je stále 
dostupný na stránke patriacej NSW
(New South Wales) naznačuje, že po-
litici a televízne celebrity sú súčasťou
najvyššej úrovne pedofilnej siete a
ochraňuje ich polícia. Niektorí členo-
via sa infiltrovali i do protipedofilnej 
kampane, aby ju rozvrátili zvnútra.

Dr. Michaelsonová vyzvala minulý
rok kráľovskú komisiu, aby prešetrila
jej tvrdenia o nedôslednom vyšetro-
vaní obvinení pedofilnej siete políciou
vo Viktórii. Predošlé sťažnosti vyústili
do správy policajného ombudsmana,
ktorá kritizovala dvoch starších detek-
tívov. Členovia OTO vyznávajú nábo-
ženstvo známe ako Telema, ktoré za-
ložil Aleister Crowley.

The Age, Austrália, 22. 11. 2006
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T Zavádzajúci jazyk HAP a ITP

Keďže jazyk je prostriedkom myslenia, 
zaujímala ma aj jazyková stránka tejto 
teórie a terapie. Predkladám niekoľko 
zvláštností:

► v pojmosloví HAP a ITP sa obja-
vuje odborná psychologická termino-
lógia bežne používaná vo svojom pô-
vodnom zmysle slova, ale súbežne aj 
zaužívaná odborná psychologická ter-
minológia, ktorej sa pripisuje úplne no-
vý zmysel a význam. Ako príklad možno 
uviesť definíciu psychiky. Pokiaľ bežná 
definícia znie: „Psychika je systémová 
vlastnosť vysoko organizovanej hmoty, 
ktorá spočíva v tom, že subjekt odráža 
objektívny svet…“15, Dragomirecký ju 
definuje ako „konečný automat s defi-
novaným cieľom činnosti“16;

► mnohé nové výrazy HAP sú pre-
vzaté z dianetiky – tá má asi 3-tisíc
jazykových novotvarov (je to jeden z ú-
činných spôsobov manipulácie mysle-
nia v Scientologickej cirkvi), napríklad: 
clear, preclear, audit, afinita, realita, dy-
namik, restimulácia engramov, korektív-
na udalosť a pod., ktoré sú vysvetľova-
né bežne používanými psychologickými
termínmi. Citujem: „Audítor = slovo od-
vodené od latinského audio – počuť. 
V rámci HAP sa tak nazýva psychotera-
peut, čím sa naznačuje, že jeho úlohou 
nie je klientove zážitky nejako vykladať 
či vysvetľovať. Má za úlohu iba načúvať 
a viesť“17.

V tejto súvislosti chcem upozorniť
na skutočnosť, že nadmerné používa-
nie jazykových novotvarov (a nemám
pritom na mysli nové slová vznikajúce 
ako prirodzené zmeny v dôsledku spo-
ločenského vývoja), a taktiež nejedno-
značnosť pojmov, zjednodušené prav-
dy, polopravdy či neustále opakovanie 
tých istých fráz sú bežne používané 
manipulačné prostriedky zamerané na 
zmenu a kontrolu myslenia.

Záver

Regresnú terapiu, hlbinnú abreaktívnu
psychoterapiu, dianetiku, Hubbarda ani
nič podobné sa mi pri všetkej snahe  
nepodarilo nájsť v žiadnom dostupnom 
serióznom prehľade psychoterapeutic-
kých systémov, ani medzi citovanou li-
teratúrou či v mennom registri. Prav-
depodobne nie je náhoda, že Hubbard 

si v rámci dianetiky zvolil terapeutický 
postup podobný abreakcii, ktorá bola 
v období medzi 1. a 2. svetovou vojnou 
veľmi módna a populárna ako zdanlivo 
rýchla a účinná liečba vojnových neu-
róz. Zrejme nie je náhoda ani to, že kni-
ha Dianetika – moderná veda o dušev-
nom zdraví bola v čase svojho prvého 
vydania (1950) bestsellerom, avšak pri-
tom bola odborníkmi kritizovaná a ve-
rejne odmietnutá ako nevedecká.

Na základe uvedených faktov si do-
voľujem tvrdiť, že pán Dragomirecký
sa len snaží o vzbudenie dojmu psy-
chologickosti, keď používa psycholo-
gické pojmy, pretože jeho teórii ani lie-
čebnej metóde neprináležia. Takto ale
môže zavádzať nielen laickú verejnosť, 
ale rovnako aj odborníkov k mylnému
postoju.

Na základe konštatovaných faktov 
nemôžem preto odporúčať žiadny zo 
spôsobov regresnej terapie, pretože ich
považujem za príliš riskantné s veľmi 
sporným efektom na skutočné vyrieše-
nie problémov klientov a rovnako sa o-
bávam negatívneho dopadu na ich psy-
chické zdravie.        

Foto: archív
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Postupným zodpovedaním každej zo 
spomenutých otázok si ujasníme jed-
nak vlastnú situáciu, v ktorej sme sa 
ocitli, svoje východiská, ako aj situáciu 
nášho blízkeho. Prvým krokom je zis-
tiť, čo nášho blízkeho viedlo k členstvu 
v sekte. Mohli to byť určité situačné pre-
menné, ktoré robia ľudí zraniteľnejšími 
voči náboru. Napríklad osoba, ktorá je 
ťažko chorá, bude ľahšie ovplyvnená 
náborárom, ktorý opisuje svojho vodcu 
ako charizmatického liečiteľa s neob-
medzenými možnosťami. Iné situačné 
premenné sú napríklad úmrtie blízkeho,

rozvod, nezamestnanosť, ukončenie štú-
dia a presťahovanie sa na nové miesto. 
Situačné zranenia sú bežné aj v živote 
každého z nás. Ďalším magnetom pre 
vstup do sekty je ťažkosť kriticky mys-
lieť, narušená sebaúcta, znamenitá kon-
centrácia pozornosti spojená s jasnou 
predstavivosťou. Tieto faktory vytvára-
jú dobré predpoklady na manipuláciu 
prostredníctvom sugescie a hypnózy. 
Sekty poskytujú záštitu i ľuďom s poru-
chami učenia, problémami rôznych zá-
vislostí, nevyriešenými sexuálnymi otáz-
kami, existujúcimi fóbiami a podobne.

 

DiagnózaDiagnóza
„SEKTA“Podmienkou úspešného pora-

denského procesu, do ktorého 
vstupujú príbuzní členov siekt, 
je správna orientácia v nastole-
nom probléme a správne určenie 
„diagnózy“. Skôr než spoločne 
s nimi začneme podnikať kon-
krétne kroky, potrebujeme zvážiť 
odpovede na základné otázky: 
čo robí člen sekty, ako sa do nej 
dostal po prvý raz, ako hlboko je 
v nej zaangažovaný, aký je zhub-
ný potenciál sekty a aké sú naše 
konkrétne obavy a námietky voči 
angažovaniu sa člena v sekte. 
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Ak sa nám už podarilo nájsť všetky 
súvislosti spojené so vstupom do sekty, 
môžeme prejsť k hodnoteniu aktuálnej 
situácie člena sekty. Potrebujeme mať 
jasno v tom, kde náš blízky žije a ako hl-
boko sa v sekte angažuje.

Východisková situácia pre interven-
ciu je iná, ak náš blízky býva s nami 
v spoločnej domácnosti, alebo sa od-
sťahoval a žije priamo v skupine. Ak 
je blízky doma, môžeme si plánovať 
interakcie častejšie. Ak žije mimo do-
mova, hodnotíme, či žije sám alebo 
s inými členmi sekty, či s týmito ľuďmi 
zaobchádzame priateľsky, či blízky ži-
je s manželským partnerom a deťmi, 
či sú tiež v sekte a pod. Dôležité je, či
člena zamestnáva priamo sekta, alebo
má vlastnú prácu, a teda dostáva tiež 
svoju mzdu. Čím je osoba finančne a
fyzicky nezávislejšia, tým je menej ma-
nipulovaná vodcom sekty. Ak ale náš 
blízky žije izolovane v sekte a komu-
nikácia s vonkajším svetom je zväčša 
prerušená, hľadáme náhradné zdroje 
kontaktu so skupinou. Môžeme využiť 
internet, aby sme sa spojili s rodinami 
majúcimi blízkych v skupine, či s odbor-
níkmi a kritikmi, ktorí môžu mať aktu-
álne informácie o aktivitách sekty.

Zhŕňanie informácií

Poznať skupinu alebo vodcu, v ktorej 
náš blízky uviazol, je dôležitým prvým 
krokom pri jeho lokalizácii. Ak nevieme, 
kde náš blízky je, môžeme sa obrátiť 
na políciu, a to hlavne vtedy, keď má-
me akékoľvek podozrenie z nelegálnej 
činnosti. Ak vieme, kde člen je, alebo 
ak odmieta kontakt, môžeme sa pokú-
siť obrátiť na vodcu sekty a požiadať
ho o pomoc. Vodcovia majú zväčša zá-
ujem o budovanie dobrej reputácie na
verejnosti, preto je predpoklad, že im 
takáto stratégia bude vyhovovať. Nie-
kedy sám vodca nariadi členovi sekty, 
aby sa stretol s príbuznými. Ak ale ve-
denie očakáva, že kontakt člena s rodi-
nou má za cieľ jeho odchod zo skupiny 
alebo má s rodinou zlú predošlú skúse-
nosť, nebude spolupracovať.

Keď posudzujeme hĺbku angažova-
nosti, mali by sme si uvedomiť, že no-
váčik v štádiu veľkej extázy z toho, že
našiel v sekte to, čo hľadal, rozhodne
nebude s odchodom súhlasiť. V takom-
to prípade sa môžeme pokúsiť nadvia-
zať kontakt s inými členmi skupiny. Mô-

žeme sa stretnúť s priateľmi členov sek-
ty, zistiť, odkiaľ sú a spriateliť sa s nimi. 
Čo sa týka dlhodobých členov, k tým 
sa určitým spôsobom ľahšie pristupu-
je, pretože si už zažili mnohé lži, skla-
mania, falošné proroctvá a nedodržané 
sľuby. Výhodou je tiež, že väčšina dl-
hodobých členov pozná ľudí, ktorí zo 
skupiny odišli a môžeme s nimi o nich 
hovoriť. Pýtame sa na konkrétne oso-
by, či odišli z oprávnených dôvodov a či 
s nimi niekedy hovorili o ich dôvodoch 
na odchod.

Iné je, ak sa niekto narodil v sekte, 
alebo v nej od útleho detstva vyrastal. 
Pre takýchto ľudí to bude pravdepo-
dobne dlhý proces. Nádej je v tom, že 
aj títo ľudia majú množstvo negatív-
nych zážitkov zo života v sekte. Jed-
ným z možných prístupov je ponúkať 
im skúsenosť s alternatívnym spôso-
bom života. To znamená, že presvedči-
vé pre nich môže byť zistenie, že aj po 
opustení skupiny môžu viesť duchovný 
a morálny život. Základom úspechu je 
množstvo pozitívnych kontaktov člena 
s príbuznými. Pokým člen vie, že exis-
tujú ľudia vonku, ktorí sa o neho stara-
jú, bude cítiť, že má možnosť jedného 
dňa odísť. Vďaka týmto zisteniam mô-
žeme začať vytvárať profily predkul-
tového a kultového ja nášho blízkeho, 
ktoré môžeme použiť na zlepšenie ko-
munikácie s naším blízkym.

Predkultová a kultová identita

Aby sme však poznali predkultový pro-
fil blízkeho, musíme uvažovať o vzťa-
hoch, ktoré mal náš blízky s rôznymi 
ľuďmi v rámci rodiny či v širšom sociál-
nom okolí. Zaujíma nás preto, na akých 
miestach rád trávil svoj čas, ktoré mies-
ta mali pre neho mimoriadny význam, 
aké aktivity ho tešili. Hľadáme prostried-
ky, ktoré by sme mohli použiť na nad-
viazanie interakcie s členom sekty. Zva-
žujeme silné a slabé stránky blízkeho. 
Môžeme si pomôcť stupnicou napríklad
od jeden do desať, ktorou by sme ohod-
notili jeho sebaúctu, sebavedomie pred 
zapojením do sekty. Mal záujmy, koníč-
ky, koľko mal rokov, keď vstúpil do sek-
ty, mal jasne stanovené ciele, mal pria-
teľov, komunikoval dobre s inými?

Pri opise kultovej identity môžeme 
začať rozhovorom so súčasnými členmi 
sekty, aby sme získali dostatočný obraz 
o ich viere, jazyku a správaní. Sledu-

jeme, ako dlho je zapojený, akú prácu 
vykonáva, či je hlavne náborárom, ale-
bo robí niečo iné, či bol vždy radovým 
členom, alebo bol niekedy aj vodcom, 
či bol degradovaný, alebo ho v sekte 
povýšili a získal určité výhody, aký prí-
stup má člen k vodcovi, kde pôsobí, či 
bol v centrále, alebo v malom stredis-
ku. Čím lepšie pochopíme autentické 
ja člena a jeho kultovú identitu, tým 
ľahšie s ním budeme komunikovať, po-
rozumieme jeho potrebám a môžeme 
mu pomôcť nezávisle myslieť.

Keď máme ujasnené fakty vo vzťa-
hu k nášmu blízkemu, môžeme sa za-
merať na samotnú sektu. Budeme skú-
mať vodcovstvo, organizáciu a doktrínu 
skupiny, aby sme pochopili, akými spô-
sobmi využíva psychickú manipuláciu 
a ako tieto techniky ovplyvňujú nášho 
blízkeho.

Zhubná hierarchia

Vodcovstvo vytvára hlavný charakter 
skupiny, v tomto prípade zhubný, pre-
to nás bude zaujímať, kto je vodca, akú 
má minulosť, či je alebo bol zosobáše-
ný, či sa rozviedol, či má deti, akú má 
povesť, či bol súdne trestaný alebo lie-
čený na psychiatrii, ďalej aké má vzde-
lanie, čím sa živil pred vznikom skupi-
ny, či bol niekedy v zhubnej sekte. Je 
vodca presvedčený o svojej výnimoč-
nej múdrosti, moci a spiritualite, jestvu-
je nejaká kontrola jeho moci, alebo je 
jeho moc neobmedzená, o čom vodca 
píše alebo hovorí v prejavoch?

Organizácia v zhubných skupinách 
má charakter pyramídy s charizmatic-
kým vodcom na vrchole a s podriade-
nými členmi pod ním. Pod vodcom je 
malý okruh poradcov, ktorí riadia agen-
du sekty. Na ďalšom stupni je skupinka 
nižších vodcov a na konci zostáva širo-
ké členstvo tvoriace základňu. V skupi-
nách, kde je vodca roky mŕtvy, sa stáva, 
že zopár oddaných stúpencov súperí 
o najvyšší post. Isté je, že zhubná sekta 
sa vyvíja vtedy, ak vodca s pochybným 
pozadím organizuje skupinu mocensky
a centralizovane. Posúďme preto, kto sú 
zodpovední ľudia a akú moc majú nad 
naším blízkym. Je skupina malá alebo 
veľká? Kde má svoju centrálu? Je izo-
lovaná od sveta, alebo má opačné ten-
dencie? Ako skupina získava peniaze? 
Sú to dary, alebo vyberanie peňazí? Je 
to nezisková skupina? Má podniky? Ako 
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skupina utráca svoje peniaze? Najíma 
právnikov, aby umlčali jej kritikov le-
gálnym obťažovaním? Ak ľudia nemajú 
odvahu sa pýtať, čo to hovorí o skupi-
novej atmosfére? Vyhodnoťme, nakoľ-
ko sa u členov vyvoláva strach, naprí-
klad z myšlienky na odchod zo skupiny. 
Sú členovia v izolácii? Sú separovaní od 
členov rodiny? Sú emočne či finančne
závislí od skupiny?

Rovnako doktrína podlieha nášmu 
zhodnoteniu. Platí, že čím extrémnejšie 
sú tvrdenia, viera a proroctvá, napríklad 
otázka apokalypsy, tým väčší je poten-
ciál na zneužívanie. Najnebezpečnejšie 
skupiny doktrínu menia z rozmaru vod-
cu. O čo je doktrína rozvinutejšia, o to
je zvyčajne skupina stabilnejšia. Pozor 
na jeden dôležitý znak sekty. Zhubné 
skupiny menia pravdu tak, aby vyhovo-
vala potrebám situácie. Nezhubné sku-
piny nemajú potrebu meniť svoju dok-
trínu, aby zavádzali verejnosť. Hľadajme 
odpoveď na otázku, či v skupine exis-
tuje osobitná doktrína pre vyvolených 
a doktrína pre ostatných a či sa mení 
pravda na rôznych úrovniach v hierar-
chii skupiny. Akákoľvek viera skupiny
by sa mala voľne zverejňovať ľuďom, 
ktorí uvažujú o členstve. Počas náboru 
však psychomanipulatívne skupiny vy-
užívajú klamstvá, selekciu alebo utajo-
vanie dôležitých informácií.

Motivácia a obavy

Po tom, čo sme si ujasnili angažovanosť 
nášho blízkeho a zhubnosť konkrétnej 
skupiny, je podstatné vychádzať z tých-
to informácií pri príprave na interakciu 
s naším blízkym. V poradenstve s rodi-
nou člena sekty sa stáva, že jednotlivé 
činnosti, ktoré si plánujeme na interak-
ciu s členom sekty, nám zlyhávajú prá-
ve pre odlišnú motiváciu blízkych. Za 
tou sa skrývajú rozdielne obavy, a pre-
to môže mať každý z členov iný cieľ 
a iné postoje. To je dôležitý východisko-
vý moment, v ktorom sa snažíme naj-
skôr riešiť všetky hlavné obavy príbuz-
ných, aby sme boli v procese jednotní.

Napríklad partner, ktorému odišla 
manželka do sekty, má obavu, že keď 
jej nebude vo všetkom ustavične pomá-
hať (keď ju nebude mať pod kontrolou), 
skončí na ulici ako vyberačka kontaj-
nerov, lebo sa nedokáže o seba posta-
rať. Pohnútkou tejto obavy je primárne 
strach. Toto je veľmi častá obava part-

nerov. Dieťa má ale často inú obavu. 
Trápi ho to, že ho matka odvrhla a ne-
môže s ňou už v živote počítať, hanbí 
sa za ňu. Za touto obavou, námietkou 
je primárne hnev, a preto bude dieťa 
odmietať kontakt s matkou, aby ju po-
trestalo, zatiaľ čo partner sa v správaní 
bude za každú cenu snažiť nadviazať 
kontakt s manželkou. Na tomto príkla-
de dobre vidíme rozdielne východiská 
pre správanie sa jednotlivých členov ro-
diny, ktoré riadia skryté, odlišné obavy. 
Naším cieľom je preto lepšie pochope-
nie vlastných myšlienok, pocitov a sprá-
vania jednotlivých členov rodiny. Ak to 
dokážeme, budeme schopní komuni-
kovať takým spôsobom, ktorému bude 
náš blízky načúvať.

Samo písanie si zoznamu nám po-
máha jednak utriediť si fakty, ale tiež 
získať odstup od obáv, ktoré nám víria 
hlavou. Ideálne je naplánovať si aspoň 
jedno rodinné stretnutie s cieľom vy-
tvoriť takýto zoznam obáv. Počas tohto 
stretnutia by si každý člen rodiny mal 
robiť poznámky. Zoznam obáv by mal 
zahŕňať ako všeobecné, tak i špecifické 
správanie.

Najčastejšie príbuzných trápi, že 
sa ich blízky správa ako niekto cudzí, 
a preto s ním nevedia efektívne komu-

nikovať. Je to obava, ktorú je potrebné 
konkrétne a jasne popísať ako nové,
netypické správanie člena sekty. Necha-
rakteristické správanie závisí od kon-
krétnej osoby a môže zahŕňať klamstvá, 
porušovanie sľubov, nezúčastňovanie sa
na rodinných stretnutiach, neodpove-
danie na listy či telefonáty a pod. Ak
ide o viacročné členstvo, vieme uviesť 
množstvo príkladov negatívnych zmien 
v správaní člena, ako je nezdravé stra-
vovanie, spánkový deficit, zbieranie pe-
ňazí alebo ich zisk nelegálnym spôso-
bom, neplatenie účtov a daní. Členovia 
siekt sa zriekajú životných plánov, opo-
vrhujú svetskými aspektmi bytia, môžu 
sa odlúčiť od rodiny a blízkych priateľov, 
nečítať knihy, noviny alebo nepozerať 
filmy. Mnohí tiež pracujú dlhé hodiny za 
malý, ba i žiadny plat, bez odvodov do 
sociálnej alebo zdravotnej poisťovne a
bez času na oddych či prázdniny. Čas-
to nemajú ani povolené zvoliť si svoje 
vlastné vzťahy alebo bývanie.

Objektivita a pozitívne 
myslenie

Aby sme boli úprimní a spravodliví pri 
hodnotení sektárskeho správania, musí-
me priznať, že nie každé sektárske sprá-
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vanie je negatívne. Môžu nastať i celko-
vo pozitívne zmeny. Napríklad člen sek-
ty prestal fajčiť cigarety, užívať drogy 
v rámci snahy viesť „čistý“ životný štýl, 
alebo sa z pasívneho lenivca stal pod-
nikavý, aktívny človek. Ak teda osoba 
napríklad prestala fajčiť z dôvodu svoj-
ho členstva, mali by sme to uznať ako 
pozitívnu životnú zmenu. Aj keď ide len 
o krátkodobé pozitívne zmeny, hodno-
tíme ich kladne.

Stáva sa však, že rodičia a príbuzní 
prehliadajú takéto zmeny, pretože sú 
dennodenne konfrontovaní so správa-
ním člena sekty, ktoré je patologické 
a to ich trápi najväčšmi. Vo väčšine prí-
padov príbuzní argumentujú pozitívny-
mi zmenami člena sekty vtedy, keď už 
rezignovali po márnom úsilí pomôcť 
mu. Nám však ide o objektívne hodno-
tenie problému sektárskeho správania, 
a pokiaľ sa nenaučíme byť vnímaví aj 
voči pozitívnym zmenám člena sekty, 
nebudeme ani schopní vidieť pokroky, 
ktoré neskôr zaznamená.

Pozitívna zmena v správaní člena 
sekty alebo jeho príbuzného sa v pro-
cese poradenstva využíva ako vzor pre 
ďalšie pozitívne modely správania. Ta-
kúto zmenu u člena sekty môžeme o-
ceňovať, a teda motivovať ho k ďalším. 
Pozitívna zmena u príbuzných je zasa 
veľmi dobrým modelom správania pre 
člena sekty, ktorý si môže napríklad po-
vedať: keď sa dokázali zmeniť rodičia,
dokážem to i ja.

Ako pozitívny model správania sa 
častejšie používa iná, napríklad blízka 
osoba, ale ak to člen dokáže sám, je to 
ideálne. Našou úlohou je teda pozna-
menať si akékoľvek pozitívne zmeny 
od jeho zaangažovania v sekte. Ak sa 
napríklad pred angažovaním zvyčajne 
zanedbával a teraz je veľmi poriadny, 
buďme pripravení vzdať mu kompli-
ment. Ak nikdy necvičil a teraz je v dob-
rej kondícii, je to dôvod na zápis. Ak 
nežil duchovným životom a teraz svoj 
život prežíva duchovne, taktiež to hod-
noťme ako pozitívny vývin. Konštato-
vanie takých pozorovaní bude dôležité 
neskôr pri komunikácii s členom sekty, 
pretože to bude poukazovať na našu 
objektivitu a férovosť a pomôže nám 
vzájomne si vybudovať lepší vzťah.

Dôležité je, aby príbuzní zatriedi-
li svoje obavy a námietky do kategórií 
„pravdepodobne efektívne“ a „pravde-
podobne neefektívne“. Napríklad veria-

cich rodičov často trápi, že ich dieťa 
prestalo chodiť na cirkevné bohosluž-
by, lebo vstúpilo do sekty. V tomto prí-
pade budú rodičia musieť posúdiť, či 
ich dieťaťu záleží na takejto ich obave, 
alebo nie. Keď nastane čas prediskuto-
vať podobné obavy a námietky, mali 
by sme vyjadrovať iba tie, ktoré budú 
efektívne pri interakcii s členom sek-
ty. Neefektívne z komunikácie vylúčme. 
Podstatné ale je, aby všetky obavy, či
už efektívne alebo neefektívne, boli u-
vedené v našom zozname, aby sme ich 
dobre poznali a mohli ich vyjadriť iným. 
Tí nám môžu byť pri tom nápomocní.

Zmena a jej následky

V zozname začíname hodnotením zá-
kladných biologických potrieb. Tieto 
sú pomerene ľahko pozorovateľné na-
vonok a poskytujú nám dôležitý obraz 
o zdravotnom stave člena sekty. Hod-
notíme, či sa člen riadne stravuje. Ak 
ani v minulosti nemal zdravé stravo-
vacie návyky a teraz v tom pokračuje,
nepovažujeme to za významnú zme-
nu. Ak sa však členstvom zmenil vzťah 
k jedlu, berieme to na vedomie a kon-
kretizujeme, akým spôsobom.

Niektorí členovia veľmi radikálne 
menia skladbu svojho jedálneho líst-
ka, hlavne v sektách s východným po-
zadím. Prestanú napríklad jesť mäso, 
mliečne výrobky, živočíšne bielkoviny 
a iné zakázané potraviny. V rodine po-
tom vznikajú konflikty, lebo rodinní 
príslušníci sa sťažujú, že sa člen sekty 
doma odmieta prispôsobiť bežnému 
i sviatočnému stravovaniu. Tiež si vší-
mame množstvo prijímanej potravy 
a vzťah k jedlu. Asketici budú mať nad 
jedlom kontrolu a môžu preto výrazne 
schudnúť, iní môžu zase strácať kon-
trolu nad jedlom tým, že si riešia citovú 
depriváciu alebo sa ich nadmerné pri-
beranie stáva reakciou na stres. Niektorí 
členovia začnú nadmerne konzumovať 
sladkosti, čím si rozvinú ďalšiu formu
závislosti.

V súvislosti s jedlom môžeme tiež 
poznávať vieroučné princípy sekty, ritu-
ály spájajúce sa s jedlom a pod. V nie-
ktorých skupinách sa napríklad jedlo 
považuje za prostriedok na posväco-
vanie a šírenie duchovného posolstva. 
Tiež môže byť aspektom na hodnote-
nie poslušnosti a dodržiavanie pravidiel 
v skupine. Určité potraviny sú označo-

vané napríklad za tie, ktoré spôsobujú 
negatívne duchovné vibrácie, teda ich
konzumácia je odsúdeniahodná. Dodr-
žiavanie alebo obchádzanie podobných 
pravidiel nám tak môže poskytnúť dô-
ležitú informáciu o hĺbke zaangažova-
nosti člena.

Ďalej hodnotíme spánok – či spí člen 
dostatočne, alebo naopak priveľa. Ob-
vykle bývajú členovia v sektách preťa-
žení kultovými aktivitami a spávajú málo 
alebo mávajú poruchy spánku. Budia sa 
zavčasu, nemôžu zaspať, majú povrch-
ný spánok, živé sny alebo i nočné mory.

Podaktorí príbuzní zasa pozorujú u
členov častú spavosť, ktorá môže sú-
visieť s meditačnými praktikami, vedú-
cimi ku znižovaniu aktivačnej úrovne 
vedomia. Meditáciami sa dostávajú do 
zmenených stavov vedomia, ktoré sa 
podobajú stavom hlbšej relaxácie, a te-
da podporujú útlm a spavosť. Iní zase 
namietajú, že člen sekty sa prevažne 
venuje meditáciám a štúdiu posvät-
ných textov a veľa voľného času prespí 
alebo prebdie v útlme, a aktívnym zá-
ujmom sa nevenuje. Mali by sme mať 
tiež vedomosť o tom, či má člen sekty 
zdravotné poistenie. Stáva sa, že je člen 
nezamestnaný, odhlási sa z úradu prá-
ce a neplatí si poistenie. Sledujme pre-
to, či by s ohľadom na skupinu dostal 
dobrú zdravotnú starostlivosť v prípa-
de choroby alebo zranenia.

Azda najvýraznejšie sa angažovanie
v sekte prejavuje vo vzťahu k životným 
úlohám. K tým patrí škola a práca, part-
nerské a sociálne vzťahy. Životné úlohy 
sa dotvárajú a finalizujú na konci ob-
dobia adolescencie. Ak ich mladý člo-
vek nezvláda, môže voliť únik, často vo 
forme príslušnosti k sekte. To je dôvod, 
prečo sa náborári zameriavajú na túto 
cieľovú skupinu.

V prípade členstva preto sledujeme 
oblasť vzdelania, či ho má člen ukon-
čené, či si ho zvolil dobrovoľne, alebo 
mal o konkrétne vzdelanie pri jeho voľ-
be záujem. Najmä mladí členovia siekt
odmietajú dokončiť štúdium niekoľko 
mesiacov pred maturitou alebo tesne 
pred štátnicami. Treba upozorniť, že ta-
kéto rozhodnutie člena nemusí hneď 
súvisieť so sektárskou skupinou. Rodi-
čia alebo školy posielajú do poraden-
stva mladých ľudí, ktorí v čase konver-
zie odmietnu ukončiť vzdelanie. Stáva 
sa, že sú členmi nezhubných nábožen-
ských spoločenstiev a ich rozhodnutie 
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skôr súvisí s celkovou nestabilitou ty-
pickou pre takúto zmenu, než s tým, že 
je to zámerom skupiny a jej vedenia.

U dospelých hodnotíme kariéru a
kariérne ciele. Napríklad to, či plánova-
li stať sa lekárom, inžinierom, hudobní-
kom, a teraz sa venujú predaju suvení-
rov a náboru nových členov. Sledujeme 
prípadné zmeny vo významných vzťa-
hoch. Členovia rušia záväzky v partner-
ských vzťahoch, resp. opúšťajú snúben-
ca, manželského partnera. Práve zmeny 
v oblasti intímnych vzťahov sú časté, 
pretože partner člena sekty málokedy 
súhlasí s jeho správaním a nie je ochot-
ný akceptovať jeho nový životný štýl.

Financie sú ďalším bodom nášho 
hodnotenia. Je to rovnako oblasť, v kto-
rej sa zmena s istotou prejaví, pretože 
členstvo v akejkoľvek psychomanipu-
latívnej skupine je podstatne finančne
náročné. Svoj majetok a peniaze členo-
via investujú v prospech kultových ak-
tivít. Veľa peňazí míňajú napríklad na
cestovanie, nábor, nákup kníh, suvení-
rov, kaziet, na koncerty a prednášky.

Dôležité je ohodnotiť celkové zme-
ny v osobnosti, ako fyzický vzhľad – či 
je prítomná zmena oblečenia a úče-
su. Viditeľná býva hlavne u žien, ktoré 
pred členstvom dbali výrazne o svoj 
zovňajšok. Príbuzní pozorujú častejšie 
stratu záujmu člena o svoj výzor, lebo 
prioritou sa stávajú duchovné hodno-
ty a pestovanie fyzického vzhľadu sa 
považuje za márnivosť. Rodina sa han-
bí za člena a reaguje podráždene, keď 
chodí v typickom oblečení so sektár-
skymi nápismi. Mnohí príbuzní sa prá-
ve pre vonkajší výzor člena sekty s ním 
odmietajú kontaktovať.

Ak je člen hlbšie v skupine anga-
žovaný, príbuzní si všímajú jeho neprí-
tomný výraz na tvári a sklenený pohľad. 
Je to nápadná a častá zmena, ktorú e-
vidujeme u skupín praktizujúcich roz-
ličné techniky navodzovania zmenené-
ho stavu vedomia.

V osobnosti sa zameriavame na 
hodnotenie zmeny rečových modelov. 
Znamená to, že si zapisujeme používa-
nie frázovitého jazyka, ak sa vyskytuje, 
používanie slovníka sekty, určitých pre 
člena neštandardných slovných zvratov,
citátov, hesiel, prípadne cudzích slov,
ktoré člen predtým nikdy nepoužíval. 
Komunikačný štýl člena môže byť vy-
hýbavý, obranný, môžeme postrehnúť 
vzniknuté ťažkosti v komunikácii.

Ďalej môžeme hodnotiť prípadný 
výskyt nových manierov, tajomného či 
obranného správania. Člen sekty naprí-
klad pri komunikácii s príbuzným ča-
ká akoby na povolenie od anjela, ktorý 
mu umožňuje prevziať zodpovednosť 
za určité rozhodnutie a uskutočniť ho. 
Je to spôsob, ktorým chce člen sekty 
sám robiť rozhodnutie a zabraňuje tak 
svojmu príbuznému, aby ním manipu-
loval a rozhodoval za neho.

Nezriedka príbuzní u člena pozoru-
jú zmenu tiež v zníženom zmysle pre
humor. Tá súvisí so zmenou napríklad 
z extroverta na introverta. Extroverti 
sú ľudia značne spoločenskí, obľubujú
široké kontakty s inými, radi a veľa ko-
munikujú, sú zameraní na množstvo 
vonkajších podnetov. Introverti sú zase 
uzavretejší, menej komunikujú s inými,
ale zameriavajú sa na hĺbku vzťahov a
sú značne introspektívni – veľa premýš-
ľajú o sebe a o živote. Človek sa počas 
vývinu vyprofiluje buď ako introvert,
extrovert, či niekde medzi. Aj keď ide 
o relatívne stálu charakteristiku osob-
nosti, v extrémnych prípadoch, akým je 
aj členstvo v sekte, sa môže uskutočniť 
zmena z introverta na extroverta alebo
naopak.

Sociálne situácie nás nútia reagovať
raz na úrovni extroverta, inokedy na ú-
rovni introverta. Rovnako je to aj v sek-
tách. Introvert je napríklad pri nábore 
nútený správať sa ako extrovert, aby 
získal nováčikov, hoci to pre neho nie
je prirodzené. Inokedy sa zase extrovert 
musí napríklad pri meditáciách správať 
introvertne a byť introspektívny. Je to 
dôležitá zmena, ktorú si zaevidujeme 
v zozname, ak nastala.

Môžeme si všímať tiež odcudzujú-
ci sa postoj člena sekty voči členom 
rodiny, alebo fanatickosť, keď sa člen 
sekty v každej situácii snaží získavať 
stúpencov. Zmena môže nastať taktiež 
prechodom z analytického na magické 
myslenie. Analytické myslenie je typic-
ké pre dospelého človeka, magické za-
se pre dieťa.

Pod vplyvom sekty sa môže meniť 
aj úroveň poctivosti v konaní či miera
usilovnosti a lenivosti. Nápadné bývajú
zmeny v trávení voľného času vo vzťa-
hu k záľubám. Členovia siekt zväčša 
strácajú záujem o bývalé koníčky. Su-
marizujeme, ktoré aktivity zanechal a
naopak, ktoré nové ich nahradili. Ďal-
šou oblasťou je zvykové správanie čle-

na sekty. Príbuzní si môžu všímať zme-
ny z nespoľahlivého na spoľahlivého, zo 
špinavého na čistotného, z nepresného 
na presného atď.

Oblasť vzťahov je ovplyvnená tiež
stratou kontaktu s rodinou a priateľmi 
(osobného, telefonického, poštového), 
znížený je fyzický kontakt – menej čas-
té alebo žiadne objatia a bozky. Hod-
notíme vzťah člena k rodinným uda-
lostiam, zväčša sa nezúčastňuje alebo 
neuznáva narodeniny, krsty, birmovky, 
zasnúbenia, svadby, výročia, ochorenia, 
úmrtia, nedeľné obedy a pod. Na úkor 
toho väčšinu času trávi v novej skupi-
ne alebo organizácii. Zaznamenávame 
tiež zmenu politických názorov, nábo-
ženskej viery alebo zmenu súčasného 
vzdelávania – zmena z denného na ve-
černé štúdium, zmena hlavného pred-
metu štúdia, vyhodenie z ročníka a po-
dobne.

Niekedy sa ukazujú taktiež nápad-
né zmeny vo vzťahu k zdraviu, naprí-
klad ignorovaním symptómov možnej 
choroby, odmietanie lekárskeho vyšet-
renia, ignorovanie rád lekárov, samo-
liečba. Príbuzní sa zase najčastejšie sťa-
žujú na zmenu životných podmienok 
tým, že sa člen sekty sťahuje na iné 
miesto.

Záver

Pre príbuzných je veľmi užitočné, aby 
si podrobne prečítali uvedené oblasti 
a popremýšľali nad nimi. V ich písom-
nom zázname má byť tiež zahrnuté na-
sledovné: čo sa mi nepáči na zaanga-
žovanosti blízkeho do tejto skupiny, čo 
ma na tom celkovo trápi, aké konkrétne 
správanie považujem za problematické, 
aký je môj vlastný zoznam obáv a či sa 
časom stupňujú, ktoré tri obavy sú naj-
dôležitejšie, aký je zoznam necharak-
teristického správania a či prehodno-
tenie, alebo oznámenie ich obáv bude 
efektívne, alebo skôr neefektívne. Všet-
ky zaznamenané informácie sú pre nich 
cenným východiskom pre nasledujúcu 
spoluprácu, preto je dôležité ustavične 
sa k nim vracať.        

Ilustračné foto: M. PAJTÁŠOVÁ
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živenie mŕtvej tradície (3)
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Počiatky hnutia Wicca

Wicca je najdôležitejším a najznámej-
ším hnutím novodobého čarodejníctva. 
Jeho základom je predpoklad existen-
cie pohanského náboženstva, ktorého 
korene možno vystopovať pri samom 
počiatku ľudstva a ktoré prečkalo kris-
tianizáciu Európy až do novoveku, pri-
najmenšom až do vlny procesov s ča-
rodejnicami v 17. storočí, ale možno až 
doposiaľ. Teóriu kontinuity protestného, 
sexuálne uvoľneného a feministického 
náboženstva formulovala britská an-
tropologička a egyptologička Margaret 
Alice Murrayová (1863 – 1963) vo svo-
jich dvoch knihách: Čarodejníctvo v zá-
padnej Európe (The Witch-Cult in Wes-

tern Europe, 1921) a Boh čarodejníc (God
of the Witches, 1931). Čarodejnice pod-
ľa Murrayovej nevzývali diabla, ako sa 
všeobecne tvrdí, ale pohanské božstvá. 
V strede ich náboženstva (Murrayová 
ho nazýva dianizmom) mala byť staro-
rímska ženská bohyňa prírody Diana.

Existencia akéhosi čarodejníckeho 
náboženstva s dlhou, neprerušenou tra-
díciou však nie je ničím doložená. Na-
opak, veľmi pravdepodobné je, že to-
to čarodejnícke náboženstvo postupne
vznikalo na základe starých tradícií a
novodobých predstáv až v atmosfére 
tzv. ezoterického prebudenia na prelo-
me 19. a 20. storočia. V nej sa napokon 
dobre darilo tiež snahám o obnovenie 
keltskej a germánskej tradície. V onej 

V treťom pokračovaní článku 
o novopohanstve sa sústre-

díme na novodobé čarodejníc-
tvo v podobe hnutia Wicca. Po 
krátkom predstavení keltskej a 
germánskej (severskej) tradície 
v predošlých číslach Rozmeru sa 
dostávame k pravdepodobne naj-
silnejšej novopohanskej tradícii 
súčasnosti, silnej predovšetkým 
vďaka svojmu rozšíreniu v ang-
licky hovoriacich krajinách.



4/2006

29



Novopohanstvo 

atmosfére vznikla i úspešná kniha Ara-
dia: Evanjelium čarodejníc (Aradia: the 
Gospel of Witches, 1899). Jej autorom
je Charles Godfrey Leland (1824 – 1903), 
americký antropológ a folklorista, ktorý 
strávil niekoľko rokov v Európe. Vznikla 
pri jeho folkloristickom štúdiu v Talian-
sku, ale odbornú kvalitu tohto diela an-
tropológovia považujú za veľmi spornú.

Takisto Murrayovej teória sa ukáza-
la ako veľmi inšpirujúca, navzdory tomu, 
že ju odborná verejnosť jednoznačne 
odmietla ako nedostatočne podlože-
nú. Jedným z tých, ktorých Murrayová 
ovplyvnila, bol britský úradník Gerald 
Brosseau Gardner (1884 – 1964). Gard-
ner strávil veľa rokov v službe v zámo-
rí a s Murrayovej dielom sa zoznámil 
vďaka záujmu o folkloristiku, antropo-
lógiu a archeológiu. Ako sa zdá, bol tak-
tiež veľmi dobre oboznámený s rôznymi
variantmi ezoterickej náboženskej tra-
dície – s teozofiou, rozekruciánstvom,
slobodomurárstvom či parapsycholó-
giou. Po odchode do dôchodku roku
1936 sa vrátil do Anglicka a v miestnej
rozekruciánskej skupine sa stretol s Do-
rothy Clutterbuckovou (1880 – 1951),
ktorá bola údajne príslušníčkou málo 
známeho čarodejníckeho kruhu. Clut-
terbucková, zvaná „Stará Dorothy“, ho 
mala roku 1939 rituálne zasvätiť do ča-
rodejníckeho náboženstva. Nie je však 
vylúčené, že tento Gardnerov príbeh je 
vymyslený a že vznikol preto, aby pod-
poril myšlienku kontinuity čarodejníc-
keho náboženstva a legitimizoval ne-
skoršiu Gardnerovu činnosť.

Gardner sa postupne stával v ezo-
terických kruhoch známou osobnosťou 
a bol – okrem iného – zasvätený aj do 
slávneho rádu Ordo Templi Orientis je-
ho samotným zakladateľom Aleisterom 
Crowleym (1875 – 1947). Roku 1951, 
azda v súvislosti s vtedajším odvolaním 
britského Zákona proti čarodejníctvu 
(1735), sformoval Gardner vlastnú ča-
rodejnícku skupinu. Roku 1953 v nej za-
svätil Doreen Valienteovú (1922 – 1999), 
ktorá sa stala jeho najbližšou spolupra-
covníčkou, spoluautorkou jeho rukopis-
nej Knihy tieňov (Book of Shadows) a
spoluzakladateľkou Gardnerovho hnu-
tia, ktoré vzniklo v dôsledku búrlivého
ohlasu na jeho knihu Čarodejníctvo dnes 
(Witchcraft Today, 1954). Po vydaní 
tohto diela sa začali vo Veľkej Británii ku 
Gardnerovi spontánne hlásiť čarodej-
nícke skupiny. Kvôli negatívnym kono-

táciám slova čarodejníctvo (angl. witch-
craft) používali jeho stúpenci pre svo-
je nové náboženstvo výrazy Remeslo 
(angl. Craft), Staré náboženstvo (angl. 
Old Religion) a najčastejšie Wicca – no-
vé slovo vytvorené na základe staroan-
glického výrazu.

Gardnerova autoritatívnosť a ex-
trémne postoje (napr. k nahote) však 
čoskoro spôsobili rozdelenie nového 
hnutia na niekoľko vetiev; v roku 1957 
opustila jeho skupinu aj Doreen Va-
lienteová, ktorá v hnutí slúžila ako veľ-
kňažka. Ale Garderovo poňatie novo-
pohanstva ako prelínanie folklórnych 
a ezoterických tradícií je dodnes zákla-
dom pre celé, hoci vnútorne diferenco-
vané hnutie Wicca. Jeho dielo sa uza-
vrelo knihou Zmysel čarodejníctva (The 
Meaning of Witchcraft) v roku 1959.

Spiritualita hnutia Wicca

Dnešní wiccania (stúpenci hnutia Wic-
ca) na myšlienke neprerušenej konti-
nuity európskeho čarodejníctva spra-
vidla netrvajú. Naopak, často chápu 
gardnerovskú tradíciu ako niečo, z čoho 
si môžu vytvoriť svoje vlastné, originál-
ne náboženstvo. Táto možnosť slobod-
ne uplatniť tvorivosť nevylučuje mož-
nosť zhody v základných princípoch.
Široko prijímaným dokumentom sú Zá-
sady wiccanskej viery (ich český preklad 
podstatnej časti dokumentu je dostup-
ný na internetovej adrese http://magie.
unas.cz/wicca/center_texty.htm), ktoré
prijala Rada amerických čarodejníkov 
a čarodejníc v apríli 1974. Tieto zása-
dy formulovalo 73 účastníkov stretnu-
tia amerických predstaviteľov rôznych 
tradícií hnutia Wicca v podstate ako ob-
ranný dokument, zameraný proti ne-
dorozumeniu a nespravodlivému od-
súdeniu ich viery zo strany americkej 
verejnosti. Individualizmus, typický pre 
hnutie Wicca, a vlastne pre celé novo-
pohanstvo, však spôsobil, že sa Rada 
ešte v tom istom roku rozpadla.

Základom spirituality hnutia Wicca 
je vedomie božskej sily, ktorou je pre-
niknutý celý kozmos. Niektorí zostávajú 
pri panteistickej viere v túto neosobnú 
silu, iných wiccanov môžeme považo-
vať za monoteistov, lebo veria v jedi-
nú božskú bytosť, v Bohyňu. Absolútna 
väčšina wiccanov je však presvedčená, 
že neosobná sila sa v kozme prejavu-
je v napätí vzájomne protikladných, 

ale súčasne doplňujúcich sa aspektov
mužstva a ženstva, ktoré sa v nábožen-
stvách nazývajú Boh a Bohyňa. Bohyňa 
je pre wiccanov prinajmenšom rovnako 
dôležitá ako Boh, často i dôležitejšia.

Podľa wiccanov tieto aspekty jed-
nej sily citlivo vnímali najmä prírodné
náboženstvá a dávali im rozličné mená
podľa ich funkcií a kompetencií. Veľká 
bohyňa tak údajne bola (a v dnešnom 
hnutí Wicca opäť je) uctievaná ako Iš-
tar, Aténa, Cerridwen, Diana, Isis, Bri-
ghid, Freya, Frigg, Deméter a podobne. 
Prejavuje sa v troch podobách (ako Tro-
jitá bohyňa) – v podobe Panny, Mat-
ky a Stareny – zodpovedajúcich fázam
Mesiaca: Panna sa spojuje s pribúdajú-
cim Mesiacom, Matka so splnom a Sta-
rena s koncom lunárneho cyklu.

Mužský aspekt božstva sa v hnu-
tí Wicca nazýva Rohatý boh. Vzorom 
pre toto zhrnujúce označenie je kelt-
ský boh Cernunnos, zobrazovaný s je-
leními rohmi, ale mužský princíp údaj-
ne bol (a opäť je) uctievaný napríklad
i pod menami Osiris, Apolón, Odin, Pan,
Perún, Veles, či ako Nebeský boh v pro-
tiklade k ženskej Veľkej bohyni – Matke
Zemi. Na rozdiel od Veľkej bohyne, ne-
smrteľnej a večnej, je Rohatý boh smr-
teľný a podrobený času. Jeho podoby 
súvisia so slnečným cyklom: rodí sa po-
čas zimného slnovratu ako Syn Veľkej 
bohyne, na jar dospieva do fázy plod-
nosti ako jej milenec a manžel a hynie 
s príchodom času vegetačného pokoja.

Majú to byť práve rohy, ktoré spá-
jajú pohanského boha s kresťanskou 
postavou diabla. Medzi príslušníkmi 
hnutia Wicca je obvyklá myšlienka, že 
diabol získal rohy preto, aby kresťania 
boli odradení od uctievania pohan-
ských mužských bohov. Zo stotožnenia 
Rohatého boha a diabla pravdepodob-
ne vyplýva i rozšírený omyl, keď sa prí-
slušníci hnutia Wicca považujú za sa-
tanistov. V satana však wiccani neveria 
a od satanizmu sa vášnivo dištancujú.

Spätosť wiccanskej spirituality s prí-
rodou je zrejmá i na úlohe, ktorú hrajú 
pri obradoch štyri svetové strany a štyri 
živly – vzduch, oheň, voda a zem. K tým-
to živlom (elementom) priraďuje hnutie 
Wicca spolu s celou ezoterickou tradí-
ciou duchovné bytosti (prírodní ducho-
via, elementálovia), ktoré majú jednot-
livé živly obývať. Ako duchov štyroch 
elementov potom Wicca spolu s ezote-
rickou tradíciou rozlišuje sylfidov, sala-
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mandry, undiny a gnómy. Piatym ele-
mentom je éter, nazývaný i duchovnou 
energiou a pod. Je to duchovný rozmer 
všetkých bytostí a predmetov, ktorý sa
prejavuje ako éterické „telo“ všetkého, 
čo je materiálne, teda ako tzv. aura.
Tento duchovný živel pri obradoch re-
prezentujú sami kňazi či kňažky.

Etika a kult

Etika wiccanského novopohanstva vy-
plýva z jeho vedomia spolupatričnosti 
človeka s prírodou. Wiccania sa etický-
mi otázkami často zaoberajú a vytvára-
jú rôzne formulované etické vyhlásenia, 
ktoré spravidla kladú dôraz na osob-
nú slobodu a zodpovednosť človeka. 
Všeobecný súhlas dosiahlo vyhlásenie, 
nazvané Wiccanská rada (text je do-
stupný s niekoľkými preloženými čas-
ťami na http://zrcadlo.mysteria.cz/rede.
htm), ktorého vrcholom je veta „Pokiaľ 
nespôsobíš nikomu bolesť, rob to, čo 
ty chceš“, prekladaná aj ako „Rob, čo 
chceš, pokiaľ tým nikomu neuškodíš“. 
Zákaz poškodzovania sa týka i človeka 
samého, preto niektorí k týmto slovám 
pripojujú „Nerob nič, čím by si si ublížil“. 
Z dôrazu na osobnú slobodu vyplýva 
aj náboženská tolerancia wiccanov. Vo 
svojich úvahách často zdôrazňujú, že 
náboženská orientácia človeka je vý-
slednicou jeho kultúry a prirodzených 
sklonov a že nepovažujú Wiccu za jedi-
nú správnu náboženskú cestu.

Viera v božstvo prírody spravidla 
motivuje wiccanov ku vegetariánstvu, 
k ekologickému spôsobu života a nie-
kedy tiež k ekologickej aktívnosti. Cit-
livé vnímanie síl plodnosti v prírode 
a otvorený prístup k prirodzenej ľud-
skej sexualite vedie wiccanov k premýš-
ľaniu o vhodnosti a oprávnenosti sú-
časnej podoby mužskej a ženskej úlohy 
v západnej spoločnosti. Dôraz na žen-
skú psychológiu a spiritualitu ich vedie 
často do blízkosti feministických hnutí; 
niektorí sa ale zároveň od zjednodušu-
júcich a necitlivých foriem feminizmu 
dištancujú. V každom prípade je však
Wicca dôležitou súčasťou súčasnej fe-
ministickej spirituality.

Ako pravidlo praktického života (a
zvlášť potom pravidlo vykonávania ma-
gických obradov) sa pripomína tzv. zá-
kon trojitosti. Spočíva vo viere, že kaž-
dý skutok so sebou nevyhnutne nesie 
príslušnú odplatu v trojnásobnej mie-

re. Týmto zákonom je – okrem iného
– v hnutí Wicca vylúčená tzv. čierna
mágia, magická prax, ktorej účelom je 
niekomu poškodiť. Zákon trojitosti tiež 
poskytuje vysvetlenie pre životné úspe-
chy i tragédie. Wiccania veria, že sú spô-
sobené týmto neosobným zákonom a 
nie dobrou alebo zlou povahou Boha či
Bohyne. Tí sa vnímajú tak, že majú svo-
je svetlé a temné stránky, a nemajú sa 
teda ani nekriticky oslavovať, ani ne-
majú budiť hrôzu. Ideálom je skôr spo-
lupráca človeka s nimi.

Cyklické opakovanie prírodných de-
jov vedie wiccanov k presvedčeniu o ži-
vote po smrti a o novom narodení. Smrť 
chápu ako prirodzenú súčasť cyklu zro-
dení. O posmrtnom živote wiccania ne-
špekulujú a v súvislosti so smrťou sa sú-
streďujú na myšlienku, aby mohli pred 
bohov predstúpiť so cťou. Myšlienka
znovuzrodenia sa (tak ako v New Age)
chápe evolučne: ako cesta k čoraz vyš-
šiemu stupňu sebarealizácie, a tým  aj
k božstvu. Dôležitým nástrojom tejto 
transformácie vlastného ja sú obrady 
wiccanskej mágie (opísané nižšie).

Kultový život v hnutí Wicca sa nesie 
v duchu presvedčenia o potrebe nala-
denia človeka na duchovnú energiu 
prenikajúcu celou prírodou. Najdôleži-
tejšou súčasťou kultu sú preto sviatky,
ktoré umožňujú vnímať prírodné cykly,
vzťah medzi Bohyňou a Bohom, pomer 
svetla a tmy, striedanie života, smrti a
nového narodenia a pod. Osem sviat-
kov, ktoré kopírujú slnečný cyklus, nesú 
názov sabaty a tvoria nekonečné Ko-
leso roka. Na jeho fiktívnom počiatku 
stojí sviatok zimného slnovratu Yule,
nasleduje Imbolc, Ostara (jarná rovno-
dennosť), Beltain, Litha (letný slnovrat),
Lugnasad, Mabon (jesenná rovnoden-
nosť) a „dušičkový“ Samain. Sabaty 
niektoré wiccanské spoločenstvá pre-
tkávajú ešte trinástimi splnovými esbat-
mi, ktoré kopírujú mesačný cyklus.

Pri sviatočných obradoch (konaných
s obľubou vo voľnej prírode) je najprv
vyznačený posvätný priestor podľa šty-
roch svetových strán a očistený posvät-
nou metlou. Očista sa môže urobiť tiež 
vodou, soľou, vonnými tyčinkami, ka-
didlom atď. Do obradu ďalej vstupujú 
4 posvätné elementy. Invokujú sa po-
svätnými slovami a pozývajú na účasť
pomocou symbolu pentagramu v kru-
hu, posvätnej palice, magického noža 
(athame), čaše a ďalších predmetov. Pia-

ty – duchovný element reprezentuje
kňaz či kňažka. Ďalšou časťou obradu 
sú invokácie mnohých rôznych bohov, 
v ktorých sa však – ako už bolo pozna-
menané vyššie – vidia archetypálne by-
tosti jedného Rohatého boha a jednej 
Veľkej bohyne. Spoločenstvo s bohmi 
a medzi ľuďmi býva potvrdené obrad-
nou symbolickou hostinou. Účastníci 
tvoria kruh na znamenie rovného po-
stavenia všetkých.

Očisťovacie, invokačné a ďalšie ritu-
álne texty pochádzajú z Knihy tieňov,
pôvodne utajovaného spisu, ktorý prav-
depodobne kompiláciou z početných 
rôznych zdrojov vytvoril Gerald Gard-
ner a ktorý editovala a upravila Doreen
Valienteová. Toto dielo v mierne upra-
venej forme zverejnila roku 1971 Ameri-
čanka Jessie Wicker Bellová, zakladateľ-
ka spoločenstva Americký rád bratstva 
Wicca. Zverejnením spôsobila medzi 
wiccanmi pohoršenie, ale Kniha tieňov
čoskoro stratila charakter tajného a ne-
dotknuteľného posvätného textu a pre
jednotlivých významnejších stúpencov
hnutia Wicca sa stalo normálne vytvo-
riť si vlastnú Knihu tieňov podľa svojich 
potrieb. Známy autor kníh o hnutí Wicca 
Scott Cunningham (1956 – 1993) k ta-
kej tvorbe povzbudzuje v úvode k svo-
jej Knihe tieňov slovami: „Pamätajte, že
Kniha tieňov nie je nemenná. Ľubovoľ-
ne pozmeňujte čokoľvek a z akýchkoľ-
vek dôvodov, alebo túto Knihu použite
ako vzor na vytvorenie svojej vlastnej.“

Popri sviatočných obradoch alebo
spolu s nimi sa konajú tiež ďalšie, ini-
ciačné obrady, ktoré vyznačujú prijatie
nového člena do wiccanského spolo-
čenstva (covenu) alebo udelenie vyš-
šieho štatútu jednotlivému členovi vo 
vnútri spoločenstva. Ďalej to sú obrady
prechodu konané pri narodení dieťaťa,
pri svadbe a smrti a obrady pri zvlášt-
nych príležitostiach, zamerané naprí-
klad na uzdravenie, ale tiež povedzme 
na ochranu ekologicky cennej lokality.
Podaktoré wiccanské spoločenstvá po-
vzbudzujú svojich členov, aby si vyrába-
li zvláštne odevy, iné dávajú prednosť
obradnej nahote, lebo podľa ich viery
odev bráni prúdu duchovnej sily do te-
la a z tela. Pre novopohanské hnutia
typická tvorivosť a vynaliezavosť sa pre-
javuje tým, že obrady spravidla spre-
vádza množstvo úkonov a používanie 
mnohých symbolov a posvätných pred-
metov. V týchto doplnkoch sa však jed-
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notlivé wiccanské spoločenstvá značne 
odlišujú. Obrady sa síce obvykle vyko-
návajú v spoločenstve, avšak môžu ich 
praktizovať tiež jednotlivci (vrátane za-
svätenia) v osobných posvätných pries-
toroch, napríklad na domácom oltári.

Individuálne zvyčajne bývajú ma-
gické obrady. Wiccanský pohľad na svet 
obsahuje okrem iného tiež predpoklad 
vzájomnej prepojenosti a súvzťažnosti
všetkého existujúceho. Tento predpo-
klad vedie wiccanov (takisto aj stúpen-
cov ostatných prúdov ezoterickej tra-
dície) k úsiliu privodiť zmenu na spolo-
čenskej, finančnej, telesnej, psychickej 
a inej úrovni (v „makrokozme“) zme-
nou na individuálnej, mikrokozmickej 
rovine. Tvorbu vzťahov medzi makro-
kozmom a mikrokozmom podporuje aj
presvedčenie, že základné súčasti ľud-
skej existencie (vôľa, telo, intelekt a city)
zodpovedajú vyššie zmieneným štyrom 
elementom. Pri tejto wiccanskej mágii 
sa uplatňujú sviečky, kadidlo, soľ, kryš-
tály, zrkadlá, šnúrka a pod. a také čin-
nosti ako tanec, spev a bubnovanie. 
Okrem tejto „vysokej“ mágie, zameranej 
na transformáciu vlastného ja vníma-
ním jeho vzťahu k božskej všemohúc-
nosti, je v hnutí Wicca obľúbená aj tzv. 
prírodná mágia. Uplatňuje sa predovšet-
kým v široko opisovanom a diskutova-
nom liečiteľstve a pri veštbe.

Spoločenstvo a smery hnutia

Celosvetové spoločenstvo wiccanov za-
hŕňa pravdepodobne vyše 100-tisíc ľu-
dí, ktorí žijú najmä v Spojených štátoch 
(údajne až 80-tisíc), v Austrálii, vo Veľkej 
Británii a ďalších európskych krajinách. 
Presná evidencia ani žiadny zastrešujú-
ci orgán však neexistujú, takže všetky 
údaje sa zakladajú len na odhadoch.

Základnou jednotkou tohto spolo-
čenstva je coven, skupina čarodejníkov 
a čarodejníc v počte od šesť do najviac 
trinásť. Podmienkou prijatia do covenu 
je zasvätenie, ktoré dostatočne pripra-
venému adeptovi poskytne kňaz ale-
bo kňažka. Sami kňazi a kňažky sú na 
základe štúdia a praxe zasvätení v dru-
hom stupni od veľkňaza či veľkňažky. 
Týmto spôsobom sú si niektorí kňazi 
a niektoré coveny blízki (stoja blízko 
v iniciačnom rodokmeni) a môžu orga-
nizovať spoločné slávnosti. Na základe
druhého zasvätenia môže každý kňaz 
a kňažka založiť svoj vlastný coven. 

Kňazi a kňažky vedú obrady, ale ne-
majú nad príslušníkmi covenu žiadnu 
moc. Zasvätenie na tretí, veľkňazský 
stupeň údajne obsahuje rituálnu súlož. 
Ako sme už povedali, nie všetci wicca-
nia patria do niektorého covenu. Zdá 
sa, že počet tých, ktorí sa sami zasväti-
li (na prvý stupeň) a ktorí samostatne 
prechádzajú duchovným výcvikom na 
základe kníh alebo článkov dostupných 
na internete, skôr stúpa.

Postupom času sa pôsobením vý-
znamných osobností vytvorilo v rámci 
hnutia Wicca niekoľko tradícií, ktorých 
hranice však nie sú vždy úplne zreteľné. 
Z gardnerovskej Wiccy, ktorá dosiahla 
veľkú popularitu i v zámorí, sa na pre-
lome 60. a 70. rokov 20. storočia odde-
lila tzv. alexandrijská Wicca. Na jej po-
čiatku stál Angličan Alexander Sanders 
(1926 – 1988) a jeho manželka Maxine. 
Sanders sa stal po Gardnerovej smrti
ďalšou populárnou a mediálne známou
osobnosťou, ktorá nové wiccanské ná-
boženstvo vo Veľkej Británii reprezento-
vala. Pravdepodobne vďaka Sanderso-
vej náklonnosti k veľkolepým prejavom 
(vyhlasoval sa za Kráľa čarodejníkov) a
vďaka mediálnemu záujmu sa alexan-
drijská Wicca považuje za otvorenejšiu 
a aristokratickejšiu než gardnerovská.

Inou významnou odnožou je dia-
nická Wicca, feministický smer určený
len pre ženy. Vznikol v tom čase ako ale-
xandrijská Wicca z niekoľkých skupín
hlavným pričinením Zsuzsanny Emese
Budapestovej (nar. 1940), americkej fe-
ministickej a ekofeministickej spisova-
teľky maďarského pôvodu. Osobností
feministickej Wiccy je však viacero a nie
všetky súhlasia s obmedzením spolo-
čenstva len na ženy. K tým najpozo-
ruhodnejším naisto patrí Starhawk, a-
merická spisovateľka Miriam Simosová
(nar. 1951), autorka populárnej knihy
Špirálový tanec (Spiral Dance, 1979) a
zakladateľka zmiešanej, mužskej i žen-
skej komunity Obnovenej vlády (Reclai-
ming).

Posledná odnož hnutia Wicca, o kto-
rej sa tu zmienime, je saská Wicca, celo-
svetové spoločenstvo založené v Spoje-
ných štátoch Raymondom Bucklandom 
(nar. 1934). Buckland sa významne za-
slúžil o rozšírenie gardnerovskej Wiccy 
v Spojených štátoch, ale roku 1973 sa 
od tohto spoločenstva oddelil. V jeho 
saskej Wicce sa uctievajú severské bož-
stvá Odin a Freya.

Práve Bucklandova Veľká učebnica 
čarodejníctva a mágie sa stala v Českej 
republike základným textom postupne 
vznikajúceho hnutia Wicca. Českým zá-
ujemcom o toto hnutie, ktorí nemôžu 
nadviazať na žiadne domáce wiccanské 
osobnosti, je užitočná aj kniha Scotta 
Cunninghama Wicca – sprievodca pre sa-
mostatne praktizujúceho (1988). Ústred-
nou postavou českého hnutia Wicca je 
Jakub Achrer, ktorý používa i prezývku 
Záhrada. Je autorom zatiaľ jedinej čes-
kej knihy o hnutí Wicca s názvom Wicca 
– prvé zasvätenie, v ktorej okrem iného 
opisuje aj svoje zasvätenie v Rakúsku. 
Záhrada zorganizoval na sviatok Sama-
in v roku 2003 prvý verejný wiccanský 
obrad a hnutie Wicca sa snažil populari-
zovať v časopisoch Dotyk či Pohanský 
kruh (bol jeho vydavateľom) a taktiež i
na svojich internetových stránkach.

Ďalšou osobnosťou českého hnu-
tia Wicca je Petr Gilar vystupujúci pod 
menom Eurik. Okrem jeho internetovej 
prezentácie sú ďalším bohatým zdro-
jom informácií o hnutí Wicca dokumen-
ty vytvorené Noirou. Podľa údajov na
internetových stránkach Sigurda a Nim-
loth boli v ČR v roku 2004 štyri coveny. 
Trochu bokom od týchto priaznivcov 
hnutia stojí česká príslušníčka ekofemi-
nistickej odnože Wiccy a obdivovateľka 
Starhawk Hana Evans (nar. 1970), ktorá 
vystupuje tiež ako Valpurga.

Záver

Wicca predstavuje veľmi živú, bohatú 
tradíciu novopohanstva. O to väčšmi 
zarážajúce je, že v Českej republike na-
chádza tak málo priaznivcov. Dôvody 
pre túto skutočnosť môžu byť dva: pro-
tikresťanský protest, ktorý je v hnutí 
Wicca obsiahnutý, sa v súčasnosti ne-
zdá taký pôsobivý, ako bol v druhej po-
lovici 20. storočia, a taktiež feministické 
a ekologické témy stratili počas rokov 
niečo zo svojej naliehavosti a popula-
rity. Druhým dôvodom potom môže 
byť skutočnosť, že wiccanské novopo-
hanstvo je príliš individualistické na to, 
aby zahraničné, už etablované coveny 
boli motivované pomocou začínajú-
cim českým wiccanom. Tí zatiaľ neboli,
navzdory úsiliu o internetové a tlačové 
prezentovanie svojho hnutia, príliš mi-
sijne úspešní.        

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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K prvému aspektu nazerania na exis-
tenciu tohto fenoménu sa zaraďujú pre-
dovšetkým všetky de facto celosvetovo 
rozšírené a známe praktiky zaklínania, 
zariekania, preklínania, ale i porobenia, 
ktoré sa veľmi často kombinujú s použí-
vaním najrozličnejších magických pro-
striedkov (špecifických predmetov, ne-
rastov, rastlín a ďalších komponentov 
biologického – či už zvieracieho alebo 
ľudského – pôvodu), ktorých magická 
účinnosť je však iba potenciálna, akti-
vizujúca sa len v spojení s určitým spô-
sobom aplikácie za presne stanovených 
okolností. Doklady o recentnom uplat-
ňovaní foriem magických záškodných 
praktík či postupov tzv. čiernej mágie 
pritom nepochádzajú len z nejakých ci-
vilizačne rudimentárnych oblastí, ale aj

z početných regiónov hrdiacich sa ve-
decko-technicky vyspelou civilizačnou 
úrovňou. Z európskych krajín sa v tejto 
súvislosti azda najčastejšie uvádza Ne-
mecko, ale i Veľká Británia, Francúzsko, 
zo zámorských krajín jednoznačný prím 
majú USA.

Vo všetkých týchto krajinách, ale i
v desiatkach ďalších, sú k dispozícii hro-
zivo znejúce svedectvá o priam extrém-
nej propagácii služieb orientujúcich sa
na poskytovanie magických záškodných
praktík, prostredníctvom  ktorých vraj
možno poškodiť, ba až totálne elimino-
vať domnelých či reálnych protivníkov
potenciálneho klienta, čím sa majú vy-
riešiť všetky jeho závažné životné prob-
lémy – od sporov so spoločníkmi či 
s kolegami vo firme, cez susedské ne-

Nadväzne na informácie z pred-
chádzajúcej časti, ktoré boli 

venované kultúrno-historickému 
vývinu mágie, prejdime k proble-
matike existencie mágie v súčas-
nosti. Z pohľadu etnológie možno 
na existenciu mágie nazerať cez 
dva základné aspekty: ako na fe-
nomén viery v schopnosť človeka 
ovplyvňovať všetko prenikajúce 
nadprirodzené sily; a ako na pred-
stavy o jestvovaní ľudí, ktorí sa od 
iných odlišujú tým, že oplývajú 
najrozmanitejšími vrodenými či 
inak nadobudnutými magickými 
schopnosťami, resp. sa im tieto 
dispozície prisudzujú.
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zhody, rodinné protivenstvá, až po prí-
padné osobnostné nezdary. Zároveň sa
pritom neraz prezentuje, že realizácia
takýchto postupov dokonca ani nie je
juristicky sankcionovaná, čo, isteže, vy-
plýva z faktu, že napríklad poškodzo-
vanie zdravia a života človeka prostred-
níctvom akýchsi magických záškodných
praktík nie je v štandardne platnej zbier-
ke zákonov vôbec definované, a tak ich 
praktizovanie nemôže byť ani podkla-
dom na uloženie akýchkoľvek sankcií 
pre ich realizátorov.

Samozrejme, v komplementárnej sú-
vislosti s existenciou propagácie služieb
orientujúcich sa na poskytovanie ma-
gických záškodných praktík jestvuje aj 
ich akýsi náprotivok, teda reklama na 
služby zameriavajúce sa na realizáciu 
magicko-profylaktických praktík, ako aj
na dodávanie magicko-apotropajných 
prostriedkov, azda najčastejšie vo for-
me rozmanitých amuletov, majúcich 
vraj účinne chrániť ich nositeľov pred 
možnou, magicky spôsobenou ujmou 
na zdraví či živote.

Poznatky a takisto názory na spo-
menuté formy mágie a k nej súvzťažné 
fenomény sa pritom odporúčajú a roz-
širujú už nie iba pomocou printových 
médií, ale v súčasnosti najmä prostred-
níctvom obrovského počtu interneto-
vých stránok sústreďujúcich svoj záu-
jem na predmetnú problematiku, ako
aj zásluhou adresne doručovanej elek-
tronickej pošty, ponúkajúcej širokej ve-
rejnosti magické služby a produkty ako 
akúkoľvek inú komoditu.1

Paleta najrozmanitejších foriem má-
gie odvodzovaných z viery v schopnosť 
človeka ovplyvňovať všetko prenikajú-
ce nadprirodzené sily je v súčasnosti 
vskutku extrémne široká. Popri spome-
nutých spôsoboch ich šírenia sa mno-
hé z nich propagujú aj na rôznych fes-
tivaloch ezoteriky či iných stretnutiach 
zameraných na predvádzanie rozmani-
tých ezoterických (medzi nimi i magic-
kých) produktov a služieb, eventuálne 
sa literatúra o mágii a ďalší s mágiou 
súvisiaci artikel mnohorakej provenien-
cie priamo ponúka v špecializovaných 
predajniach s ezoterickým tovarom.

Pri druhom aspekte nazerania na 
existenciu mágie je nevyhnutné veľmi 
dôrazne upozorniť, že predmetom od-
borného záujmu a ani cieľom etnoló-
gie nie je zisťovať, či magické vlastnosti 
a schopnosti prisudzované niektorým 

jedincom sú skutočné, trebárs i objek-
tivizované prostredníctvom dostupnej 
prístrojovej techniky, alebo iba zdanlivé 
a žiadnou súčasnou technickou apa-
ratúrou neverifikované, pretože z hľa-
diska odborného zamerania etnológie
je to v princípe irelevantná otázka. Sa-
ma existencia jedincov, ktorým iní ľu-
dia pripisujú dispozíciu akýchsi magic-
kých vlastností či schopností, resp. tých, 
ktorí sami o sebe vyhlasujú či sa aspoň 
o sebe domnievajú, že majú najrozma-
nitejšie vrodené, poprípade inak nado-
budnuté mimoriadne vlastnosti alebo
schopnosti, však predstavuje reálnu a
neodškriepiteľnú skutočnosť vyskytujú-
cu sa nielen v našej spoločnosti.

Predmetom etnologického záujmu
však môže byť napríklad kognitívny a
ideový systém ľudí, ktorým sa z takých 
či onakých dôvodov takéto schopnosti 
či vlastnosti prisudzujú, ich náhľad na
život, súhrn ideí, znalostí a skúseností,
ich myšlienkový svet, konštrukcie inter-
ných modelov reality, ako aj ich špeci-
fický (neraz argotický) jazyk, chápanie, 
používanie a tiež sprostredkúvanie in-
herentných myšlienkových významov, 
ktoré priraďujú jednotlivým pojmom a
kategóriám uplatňovaným medzi sebou
ako prostriedok vzájomnej komuniká-
cie. Etnologický záujem sa môže zame-
rať aj na vplyv ich ideových konštrukcií, 
ale tiež na dosah ich špecifického jazy-
ka na spôsob myslenia, názory, vzory
správania alebo na hodnotové postoje 
iných príslušníkov makrosociety, rovna-
ko ako i na viaceré ďalšie sociokultúrne 
elementy.

Existuje pritom viacero skupín ľudí, 
ktorým sa pripisuje dispozícia magic-
kých vlastností, resp. schopností. Mož-
no spomenúť napríklad viaceré novo-
šamanské a novopohanské skupiny, ale
tiež satanistov, avšak v súčasnej dobe
je v našom sociokultúrnom priestore
ich najtypickejším reprezentantom sku-
pina rozmanitých terapeutov, ktorých 
spája tzv. fenomén senzibilizácie.2 V šir-
šom zmysle možno túto skupinu zara-
diť do hnutia ľudského potenciálu zahŕ-
ňajúceho vo svojom rámci množstvo 
heterogénnych skupiniek. Ich cieľom je
prebudiť či znovuoživiť skryté sily a
schopnosti driemajúce v každom člove-
ku, ktoré však boli z rôznych dôvodov 
potlačené či zabudnuté.3 Toto hnutie
však nemožno začleniť medzi nové ná-
boženské či nábožesko-psychoterapeu-

tické hnutia,4 keďže existenciu podob-
ných rozmanitých skupín máme písom-
ne doloženú už z hlbokého stredoveku,
ba je dokumentovaná aj v niektorých
správach dejepiscov z antického obdo-
bia vývoja európskej civilizácie.

V súčasnosti sa u nás tieto skupiny
ľudí súhrnne označujú najčastejšie ako
psychotronici, biotronici, bioenergetici
či ako senzibili, resp. senzitívi,5 ale neraz
i parciálnymi funkčnými pomenovania-
mi podľa konkrétnej aktivity, ktorú vy-
konávajú, napríklad biodiagnostici, bio-
terapeuti (liečitelia), prútikári, jasnovidci
atď. Z dôvodu rozsahu tohto článku sa
tu iste nemôže prezentovať napríklad
ich celkový kognitívny a ideový systém, 
ale azda je vhodné predostrieť aspoň 
parciálny súbor ich predstáv, znalostí, 
skúseností, ako i časť argotickej termi-
nológie z ich špecifického jazyka, keďže 
informácie následne uvádzané v texte 
sú pre prevažnú väčšinu populácie po-
merne neznáme.

Problematika existencie
tzv. vonkajších vplyvov

Názory na jestvovanie fenoménov, kto-
ré si niektorí zo súčasných senzibilov
súhrnne pomenovali argotickým slov-
ným spojením vonkajšie vplyvy, sa spra-
vidla na verejnosti nezvyknú príliš pre-
diskutovávať, ako napríklad v súvislosti 
so senzitívnymi ľuďmi často spomína-
ná a analyzovaná existencia tzv. bio-
indikácie (radiestézie, prútikárstva), bio-
diagnostiky alebo bioterapie.

Podľa ich zistených náhľadov sa ale 
tzv. vonkajšie vplyvy majú svojimi pre-
javmi týkať principiálne každého z nás, 
keďže vychádzajú síce z prirodzených, 
no z určitého pohľadu najponižujúcej-
ších negatívnych pudovo-afektívnych 
postojov človeka. Z rozmanitých príčin 
vzniknuvšie negatívne vnútorné men-
tálne postoje, napríklad vo forme závis-
ti, nežičlivosti, žiarlivosti, nenávisti, pria-
nia toho najhoršieho a viaceré ďalšie 
zhubné myšlienky voči iným ľuďom, ako 
i následné, z nich vyplývajúce navonok 
jasne badateľné emocionálne výbuchy 
majú totiž podľa senzibilov nepriaznivý 
dopad nielen na tzv. energeticko-infor-
mačné6 prostredie a následný záporný 
efekt na somatický a vôbec zdravotný 
stav ľudí, ale rovnako majú mať nebla-
hý dopad najmä na duševný rast toho-
-ktorého jedinca.
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Z iných evidovaných výpovedí sen-
zibilov je zrejmé, že zisťovanie a od-
straňovanie tzv. vonkajších vplyvov má 
principiálne patriť do už spomenutej 
biodiagnostiky a bioterapie. Znamená
to, že v rámci liečiteľstva bioterapeu-
ti neriešia len bežné kvantitatívne či 
kvalitatívne zmeny tzv. biopoľa,7 ale 
neraz musia riešiť, podľa zaznamena-
ných názorov časti senzibilov, tiež dô-
sledky omnoho závažnejších javov, o
ktorých medzi liečiteľmi jestvujú už re-
latívne dostatočne rozšírené poznatky.
Všeobecne sa o nich na verejnosti veľa 
nevie, resp. bioterapeuti širšiu societu
o existencii týchto javov a ich negatív-
nych dopadov na človeka bežne nein-
formujú.

S niektorými dôsledkami týchto fe-
noménov však majú podľa tvrdení sen-
zibilov svoje osobné skúsenosti nielen
bioterapeuti, ale i značný počet ich pa-
cientov, konkrétnejšie tá časť ich klien-
tov, ktorá utrpela počas svojho života
ujmu na zdraví v dôsledku pôsobenia
rôznych záškodných magických praktík.

Pod slovným spojením vonkajšie 
vplyvy senzibili vo svojej argotickej ter-
minológii rozumejú „negatívne pôsobe-
nie na energeticko-informačnej úrovni, 
ktoré niekto priamo alebo sprostredko-
vane vyslal proti človeku“. Bioterapeuti, 
majúci sa vyznať v poskytovaní pomoci 
v prípadoch takéhoto pôsobenia na člo-
veka, zahŕňajú do tzv. vonkajších vply-
vov také fenomény a praktiky, akými sú 
napríklad uhranutie, zaklínanie, zarie-
kanie, prekliatie priame, prekliatie ge-
nerické, porobenie prerobené, porobe-
nie vyrobené, kliatba vyslovená, kliatba 
zanechaná a ešte viacero ďalších. Inak 
podstatná väčšina uvedených pome-
novaní je známa aj širšej verejnosti ako 
označenia pre magické záškodné prak-
tiky či pre postupy tzv. čiernej mágie.

Z ďalších názorov na existenciu fe-
noménov, ktoré bioterapeuti tiež zara-
ďujú do kategórie vonkajších vplyvov,
možno uviesť jestvovanie skazonosných
pôsobení, ktoré medzi sebou argoticky
označujú ako vonkajšie vplyvy mŕtvych.
Pod tieto vplyvy niektorí liečitelia zahŕ-
ňajú napríklad pôsobenie pozostatkov
spojovacieho energeticko-informačné-
ho systému, úsilie živého človeka o za-
držanie zosnulého, či dokonca preklia-
tie mŕtveho.

Do kategórie tzv. vonkajších vplyvov 
niektorí senzibili zaraďujú ešte i niekto-

ré ďalšie deštrukčné pôsobenia na člo-
veka, ktoré pomenúvajú ako vonkajšie 
vplyvy od neľudí, pod čím rozumejú 
negatívny efekt na psychosomatický 
stav človeka spôsobený inými rozum-
nými bytosťami než ľuďmi, eventuálne 
niektorí bioterapeuti do nich zahŕňajú 
aj vonkajšie vplyvy vo forme trýznenia, 
ovládania a tzv. possesio (posadnutie).

Zaujímavé však pritom je, že kom-
petenciu ich riešenia temer bez výhra-
dy prisudzujú tým vysluhovateľom ritu-
álov, ktorí sú na to oficiálne určení, teda 
kňazom a exorcistom. Zato niektorí zo 
senzibilov si priznávajú vlastnú úspeš-
nosť, a to v pomerne značnej miere, 
pri riešení či presnejšie „rušení napoje-
ní“, najmä pri rušení tzv. horizontálnych 
napojení, ktoré sú podľa nich o niečo 
menej problematicky odstrániteľné ako 
tzv. šikmé napojenia.

Horizontálne napojenia sú podľa 
týchto senzitívnych ľudí zvyčajne ná-
sledkami negatívneho pôsobenia rôz-
nych siekt, ergo následkami pôsobenia 
rôznych záškodných praktík príslušní-
kov niektorých novodobých nábožen-
ských komunít.

Šikmé napojenia sa zase často pri-
vodzujú nevhodne realizovanými,  po-
prípade absolútne nevhodnými liečiteľ-
skými postupmi. Avšak ešte častejšie sú 
následkami rozličných psychicko-medi-
tačných a meditačno-relaxačných alebo
inak analogicky označovaných metód
zameraných napríklad na tzv. urýchľo-
vanie duchovného vývoja, rozširovanie 
vedomia, nadobudnutie mimoriadneho
intelektu alebo na rozvoj liečiteľských 
schopností, ktoré sa usilujú osvojiť si 
mnohí ľudia v početných krátkodobých 
kurzoch.

Podľa zaznamenanej výpovede „zru-
šením horizontálnych napojení sa ma-
jú teda odstrániť dôsledky negatívneho 
pôsobenia rôznych siekt na vlastných 
odídencoch, ktorí zo sekty utiekli. Z ich 
strany bola iste nutná určitá dávka od-
vahy. Aj po opustení sekty však mnohí 
z nich pociťovali, že i keď sa napríklad 
odsťahovali do iného mesta, tak na nich 
ich bývalí kumpáni vedeli nejako ta-
jomne, magicky pôsobiť, a to aj na diaľ-
ku. Cítili napríklad obrovskú vinu za to, 
že dané spoločenstvo opustili, zjavovali 
sa im určité nepríjemné obrazy, vízie či 
informácie plné strachu, čosi v zmysle 
«máme ťa v hrsti a aj keď si od nás odi-
šiel, neutečieš nám». To znamená, že ak 

niekto zo sekty odíde, tak to nesporne 
u toho spoločenstva vyvolá pocit zra-
dy, a teda aj potrebu buď nepripustiť,
aby sa dotyčný bývalý člen vymkol z ich 
kontroly, alebo mu znemožniť, aby sa 
jeho prípadné svedectvá dali zneužiť 
proti tomuto spoločenstvu, poprípa-
de doviesť ho určitými magickými po-
stupmi do takého psychického stavu, 
aby nebol schopný nijakým spôsobom 
ohroziť ich spoločenstvo, trebárs anti-
propagandou a podobne.“

Vonkajšie vplyvy a magické 
fenomény

Je nutné upriamiť pozornosť ešte na 
jednu otázku: Prečo vlastne časť súčas-
ných senzibilov používa také zvláštne, 
na prvé počutie nič nehovoriace slov-
né spojenie vonkajšie vplyvy? Podľa zís-
kaných informácií od senzibilov mož-
no konštatovať, že uplatňovanie tohto 
slovného spojenia nepochybne obsa-
huje v sebe, popri inom, akúsi pohnút-
ku taktického charakteru. Samotní sen-
zibili tvrdia, že keď hovoria všeobecne 
o vonkajších vplyvoch, nevzbudzuje to 
na verejnosti nijakú nežiaducu pozor-
nosť. Bežní ľudia pri počutí tohto slov-
ného spojenia ho spravidla pokladajú 
za pojem označujúci nejaké prírodné, 
ekologické, ekonomické, sociálne či iné 
pôsobenie na človeka, ale rozhodne nie
za pomenovanie označujúce pôsobe-
nie akýchsi fenoménov magického cha-
rakteru či s mágiou nejako súvisiacich 
praktík. Ak by ale senzibili vyslovovali
na verejnosti výrazy ako napríklad uh-
ranutie, zaklínanie, zariekanie, preklia-
tie, porobenie, kliatba či analogické poj-
my, istotne by to u ľudí vyvolávalo rôz-
norodé reakcie: od odmietavých, cez 
výsmešné, až po panické.

Substantívum vplyv sa pritom spres-
ňuje adjektívom vonkajší. Podľa senzi-
bilov je to z toho dôvodu, že to, čo na 
človeka vplýva, akoby priestorovo pri-
chádzalo zvonka od iného indivídua 
alebo skupiny bytostí. Toto spresnenie 
je pre senzibilov dôležitým rozpozná-
vacím atribútom, pretože popri von-
kajších vplyvoch existuje podľa nich 
i ďalšia rozsiahla oblasť tzv. vnútorných 
vplyvov, ktorých pôsobenie je zasa za-
príčinené inými faktormi. Pod vnútor-
nými vplyvmi časť súčasných biotera-
peutov rozumie poškodzovanie zdravia 
spustením samovoľne prebiehajúcich 
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Pozor na sekty!
Na Slovensku sú v ponuke desiatky
vzdelávacích kurzov, ktoré manipulu-
jú s ľuďmi a dobre na tom zarábajú.
Šokujúce ale je, že mnohé tieto inšti-
túcie vychádzajú z metód zakladate-
ľa Scientologickej cirkvi R. Hubbarda 
a majú na vzdelávanie akreditáciu Mi-
nisterstva školstva SR!

Úspech, šťastie, rozvoj schopností 
sľubujú rôzne vzdelávacie a jazyko-
vé kurzy, ktoré sa rozrástli ako huby 
po daždi. Experti na sekty ale varujú: 
Dajte si pozor! Niektoré sú previazané
s neregistrovanými cirkvami a ideoló-
giami! „Tieto kurzy môžu byť naoko
kvalitné. Najprv v nich nie je o ideoló-
gii ani zmienka. Na prvých stupňoch
si vytipujú ľudí, ktorým potom po-
núknu ďalší rozvoj schopností. Jasné,
že za drahé peniaze,“ vysvetľuje nám 
odborník z Česka, ktorý nechce byť 
menovaný.

Či je výcvik nebezpečný, ťažko ro-
zoznať. Kurzy totiž organizujú zdru-
ženia či firmy, ktoré majú na vzde-
lávanie riadnu akreditáciu MŠ SR!
„V našej kompetencii nie je skúmať
vierohodnosť inštitúcie, “ napísala nám
hovorkyňa MŠ SR Viera Trpišová. Sta-
čí predložiť živnostenský list či výpis 
z obchodného registra, mená vyuču-
júcich, cieľ a program vzdelávania. 
Ďalej ich už nikto nekontroluje. Povo-
liť podnikanie má zasa v právomoci 
ministerstvo vnútra. „Ak splní orga-
nizácia zákonné podmienky, musíme 
podnikanie povoliť,“ vysvetľuje Soňa 
Miháliková z MV SR a dodáva: „Polícia 
môže zasiahnuť až vtedy, keď je po-
dozrenie z trestnej činnosti“. Ľudia,
ktorí prišli o peniaze a nevedia sa zo
siete vymaniť, sa však väčšinou obá-
vajú oznámiť prípad polícii.

Len v Bratislave sme našli desiat-
ku vzdelávacích inštitúcií vychádzajú-
cich z ideológie neregistrovaných cir-
kví. Je medzi nimi i škôlka a niektoré
organizácie dokonca posielajú letáky
ZŠ. Ich zoznam máme v redakcii, no
zverejniť ho nemôžeme. „Ide o bohaté
organizácie, ktoré si dokážu zaplatiť

samotrestajúcich a samoničiacich pro-
cesov tzv. energeticko-informačnej vý-
bavy samotným, o pomoc žiadajúcim 
človekom, i keď s možnosťou poško-
dzovania zdravia aj iných ľudí prostred-
níctvom vzájomného prepojenia ich 
tzv. energeticko-informačných systé-
mov. Takáto eventualita má podľa nich 
platiť predovšetkým pre príbuzensky 
zviazaných jedincov, napríklad vo vzťa-
hu matka a dcéra.

Záver

V našom sociokultúrnom prostredí sa
prevažná časť pôsobiacich bioterape-
utov pokladá za veriacich kresťanov, 
ba neraz sa aj oficiálne hlási k tej-kto-
rej kresťanskej konfesii, najčastejšie ku
katolíckej. Je preto veľmi zaujímavé 
sledovať, ako niektorí z nich vysvet-
ľujú a zdôvodňujú fakt, že sa venu-
jú vyššie načrtnutej problematike tzv. 
vonkajších vplyvov, keďže kresťanské 
cirkvi a náboženské spoločnosti nor-
matívne určujú, aký postoj má veriaci 
kresťan zachovávať k samotnej exis-
tencii mágie, k fenoménom magickej 
povahy či k praktikám, ktoré s ňou sú-
visia. Pre značnú časť z nich však uve-
dený fakt ich osobnej zainteresova-
nosti nepredstavuje žiadny problém, iní 
zasa tvrdia, že sa predsa venujú mágii
z tej „pozitívnej strany“ (v zmysle po-
skytovania napr. „magickej ochrany“ a
ďalšej pomoci ľuďom, ktorí boli nega-
tívne zasiahnutí na zdraví pôsobením 
rozmanitých záškodných magických a-
takov).

A dokonca niektorí z nich ani ne-
považujú svoje liečiteľské postupy za 
magické praktiky, ale za „čosi úplné iné“. 
Nie vždy však uvádzajú, čo iné majú
konkrétne na mysli. Sú medzi nimi aj
takí, ktorí považujú svoje postupy „za 
vedecké“, no v zmysle „vedy postave-
nej na iných princípoch, ktoré súčasná 
materialistická veda neodhalila a ani 
nikdy nemôže odhaliť“.

Z uvedených informácií tiež vyplý-
va, že senzitívni jedinci nežijú v nejakej 
izolovanej komunite, ale jednoznačne 
sú inkorporovaní do širšej makrosocie-
ty. Ako nositelia neraz vskutku špecific-
kého životného štýlu, ako aj osobitých 
ideových konštrukcií a vôbec náhľadu
na život, nesporne ovplyvňujú – či už 
negatívne alebo pozitívne – najmä spô-
sob myslenia, názory, vzory správania

a hodnotové postoje aj iných prísluš-
níkov spoločnosti, čím participujú na u-
tváraní celkového charakteru našej kaž-
dodennej reality.                                

Foto: archív

Poznámky:

1 Existencia uvedeného fenoménu sa odrazila 
aj v niektorých zahraničných etnologických 
a folkloristických publikáciách. Napríklad ako 
jedna z prvých na tento zaujímavý jav pou-
kázala významná americká folkloristka Linda 
Dégh vo svojej publikácii American folklore 
and the mass media. Bloomington and India-
napolis, Indiana University Press 1994, s. 54 
– 79, 195 – 196.

2 Pod tzv. fenoménom senzibilizácie sa pritom 
rozumie organizujúci princíp; na jeho zákla-
de sa objavuje čoraz väčšie kvantum osôb, 
ktorým iní ľudia pripisujú dispozíciu akýchsi 
magických schopností, eventuálne jestvova-
nie jedincov vyhlasujúcich o sebe, že majú 
najrôznejšie vrodené, resp. inak nadobud-
nuté tzv. senzibilné vlastnosti či schopnosti.

3 Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Masaryko-
va univerzita, Brno 1997, s. 95

4 Tamže, s. 95 – 98
5 Oba pojmy senzibil aj senzitív v doslovnom 

preklade z latinčiny znamenajú citlivec. Keď-
že citliví môžeme byť každý na niečo či do-
konca na niekoho, tak sa uvedené termíny 
chápu a viažu na predstavy o jestvovaní je-
dincov, ktorí sa od iných ľudí odlišujú tým, že 
oplývajú magickými schopnosťami. Vyjadre-
né terminológiou samotných senzitívov sa za 
senzibilov považujú „ľudia disponujúci istou 
zvýšenou senzibilitou na energeticko-infor-
mačné prejavy“.

6 Azda najčastejšie používaným základným 
termínom v slovníku súčasných senzitívov je 
slovo energia. Veľmi často sa však v ich výpo-
vediach uplatňuje i zložený adjektívny výraz 
energeticko-informačné či v skrátenej forme 
energoinformačné, pričom prídavné meno sa
spája s rôznymi podstatnými menami. Hoj-
ne sa vyskytujú spojenia: energoinformačné
prejavy, energoinformačné procesy, energoin-
formačné pole, energoinformačné prostredie 
a pod. Výraz je označením pre niečo zvláštne, 
mimoriadne, až supranaturálne v magickom 
zmysle, čo je napríklad podľa senzibilov aj 
špičkovou technickou aparatúrou modernej 
doby len veľmi problematicky merateľné, ba 
až nemerateľné, a teda neverifikovateľné.

7 Termín biopole je jedným zo štandardne po-
užívaných pomenovaní pre časť ľudského 
bytia oddávna nazývaného napríklad aura. 
Faktom však je, že najmä v 20. storočí sa roz-
množil počet ľudí (často dokonca fyzikov), 
ktorí namiesto starodávneho pomenovania
aura začali zavádzať termíny ako psychická 
energia (Flammarion), human atmosphere 
(Kilner), ektoplazma (Richet), orgon, orgono-
vá energia (Reich), psíonové pole (Cambel), 
psí energia (Thoulles), psí plazma (Puharich), 
kvázielektrostatické pole (Margenau), biogra-
vitácia (Dubrov), bioplazma (Sedlak, Injušin, 
Grisčenko) a mnohé ďalšie.
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Kresťanskí heretici
v staroveku (8)

Mohutné Augustínovo dielo pôsobí až 
do dnešných čias, zvlášť jeho vynikajú-
ci spis De civitate Dei (O Božom štáte). 
Podľa Augustínovho poňatia zápasia
od počiatku sveta proti sebe dve pod-
staty, dva princípy: ríša milosti a lásky 
Božej – civitas Dei, a ríša svetská, teles-
ná – civitas terrena. Reformátorovi Lu-
therovi dala jeho koncepcia podnet na
rozpracovanie učenia o dvoch ríšach.

Augustínovo učenie o Božej milos-
ti našlo v 5. storočí silného odporcu 
v osobe Pelagia. Pelagius bol predsta-
viteľom duchovného smeru, ktorý väč-
šmi zdôrazňoval stoicko-aristotelovskú 
populárnu etiku a prízvukoval slobodu 
ľudskej vôle. Augustínovo a Pelagiovo 
poňatie sa nevyhnutne muselo stretnúť 
v neúprosnom duchovnom zápase, kto-
rý je z dejín cirkvi známy ako pelagián-
sky spor. Trval od roku 411 do roku 431.

Pelagius bol mních a askéta, kto-
rý pôsobil v Ríme, kam prišiel okolo ro-
ku 400. Pochádzal z britských ostro-
vov, neskôr odišiel do severnej Afriky 
a nakoniec do Jeruzalema. Oproti Au-
gustínovi jednostranne obraňoval slo-
bodu ľudskej vôle. Hriech podľa neho
nie je pochybením celej ľudskej priro-
dzenosti, ale len vôle (non naturae de-
lictum, sed voluntatis). Človek má mrav-
nú slobodu (liberum arbitrium) konať
dobre alebo zle. Dedičný hriech pod-
ľa Pelagia neexistuje. Takisto tvrdil, že 
môžu byť ľudia, ktorí sú bez hriechu. Eš-
te radikálnejšie stanovisko voči dedič-
nému hriechu zastával Pelagiov priateľ 
Celestinus.

V protiklade k Pelagiovi Augustín 
o slobode ľudskej vôle hovoril, že pr-
vý človek bol pôvodne v stave, keď mo-
hol nehrešiť (posse non peccare) a mal 
dosiahnuť stupeň, keď nemohol hre-
šiť (non posse peccare). Ale hriechom sa 
tento stav zmenil, takže človek už ne-

môže nehrešiť (non posse non peccare). 
K týmto zásadným záverom ho viedol 
práve pelagianizmus. Pelagius učil, že 
človek napriek pádu prvých ľudí nie je 
celkom hriešny. Svojou slobodnou vô-
ľou môže plniť Božie prikázania a byť 
bez hriechu. Pre Pelagia bol Kristus len 
vzorom pravej mravnosti. Človek má 
vždy možnosť rozhodnúť sa pre dobro 
alebo zlo, pre cnosť alebo hriech. De-
dičný hriech teda nie je, sú len osobné 
hriechy, resp. omyly. Pelagius tak popie-
ral nutnosť Božej milosti k spáse. Kristo-
va smrť na kríži nemala pre neho spá-
sonosný význam, slúžila len ako príklad 
odvahy k mučeníctvu.

Augustín v rôznych krízových ob-
dobiach svojho života naplno spoznal 
prejavy hriechu ako dôsledku pádu pr-
vých ľudí. Podľa neho je celé ľudstvo
beznádejne vtiahnuté do hriechu a je
hriechom úplne skazené. Z tohto sta-
vu sa chce človek vyslobodiť, ale sám 
to nedokáže. Poznáva pred Bohom svo-
ju stratenosť. Avšak Boh vo svojom Sy-
novi prichádza s milosťou a človeka za-
chraňuje.

Pelagianizmus bol teologicky preko-
naný predovšetkým Augustínovou zá-
sluhou. Cirkev ho odmietla na všeobec-
nej synode v Kartágu roku 416. O dva 
roky na to bol Pelagius z cirkvi vylúče-
ný. Jeho prívrženci odišli na východ. Na 
koncile v Efeze roku 431 bol odsúdený 
spolu s nestorianizmom. Zakrátko však 
na západe vznikol nový spor so semipe-
lagianizmom, ktorý rovnako nesúhlasil 
s Augustínovým učením o milosti a pri-
dŕžal sa pôvodného, ľudového katolíc-
keho učenia. Nakoniec aj tento smer 
podľahol augustinizmu. Pelagianizmus 
aj semipelagianizmus boli všeobecnou 
katolíckou cirkvou odsúdené ako here-
tické smery.        

PETER GAŽÍK

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

najlepších právnikov. Ak ich obviníte
z manipulácie, zažalujú vás,“ upozor-
nil expert. Zameriavajú sa na mana-
žérov a vplyvných ľudí, cez ktorých sa
dostanú vďaka prepracovaným me-
tódam  ku citlivým informáciám. Ich 
cieľom je preniknúť tiež do štátnych 
inštitúcií, ktoré rozdeľujú peniaze.

„Základom je získať o týchto fir-
mách čo najviac informácií. Niektoré
sa na internete otvorene hlásia ku
metódam, za ktorými sú zakladatelia
rôznych ideológií,“ zdôrazňuje expert.
Je preto najlepšie konzultovať ich po-
nuku s viacerými psychológmi. I keď
mnohí lektori vyzerajú vierohodne, 
veľakrát  im chýba potrebné vzdelanie.

Ďalším podozrivým faktorom je
vysoká cena. „Desiatky tisíc korún za
kurz sú nehorázne,“ myslí si psycho-
lóg z Košíc. Ba je to neporovnateľne
viac, ako stoja kvalitné psychotera-
peutické výcviky. Tie sú už od 20-tisíc 
korún na osobu ročne, zatiaľ čo rôzne 
inštitúcie účtujú ľuďom 20 i 30-tisíc 
korún za krátky kurz! Aj drahé orga-
nizácie však dokážu ľudí prilákať, pre-
tože im na úvod ponúknu bezplatnú 
prednášku alebo školenie.

Vzdelávacie kurzy organizuje via-
cero firiem, ktoré na svojich stránkach 
uvádzajú ako autora metód R. Hub-
barda. Vo svete je pritom scientoló-
gia jedna z obávaných ideológií. Kni-
hami Hubbarda sú u nás zaplavené
aj kníhkupectvá. Jedna z organizácií
ponúka 3-dňový základný seminár pre
manažérov za 30-tisíc korún! Samo-
zrejme, akreditovaný MŠ SR. „Netají-
me sa, že čerpáme z kníh Hubbarda.
No používame len jeho manažérske
metódy, ktoré sám Hubbard striktne 
oddelil od náboženstva. Na cirkevnú
stránku sú na Slovensku scientologic-
ké centrá,“ hovorí jedna zo zamest-
nankýň vzdelávacej inštitúcie z Brati-
slavy a pokračuje: „Nikoho nenútime,
máme výborné výsledky a reči o ma-
nipulácii sú nekorektné.“ Vzápätí do-
dáva, že cena ich najbližších kurzov je 
20 až 30-tisíc korún. (Peter Čierny)
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