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Fototéma: Na ulici
Dobrá fotografia má svoje èaro a výpovednú silu.
Èasto dokáe vyjadri to, èo sa nedá vyjadri slovami. Zachytáva síce iba okamih, avak okamih,
ktorý vytvára priestor pre ïalie hlboké úvahy. Ak
máte fotografie súvisiace s tematickým zameraním náho èasopisu, budeme radi, ak nám ich
polete. Najlepie z nich uverejníme a odmeníme.
(Treba uvies krátky text k fotografii, autora a
jeho presnú adresu.) Jednotlivých minitém, ktoré
ivot ponúka, je ve¾a, nápadom sa medze nekladú. Téma tohto èísla je prozaická  ulica.

Na bratislavských uliciach bene vída stúpencov hnutia Hare Krina ako okoloidúcim ponúkajú svoju kultovú literatúru
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Predplatné Rozmeru

O podobné prejavy sympatizantov Bhagwana rí Rajneesha (Osha) a iných guru
nie je u ani na naich sídliskách núdza
Fotografie na obálke: B. RAKOVSKÝ

Predplatné èasopisu Rozmer stojí na rok 2000
(4 èísla) 136, Sk vrátane potovného a balného.
Ten, kto si chce objedna aj starie èísla z rokov
1998 a 1999 zaplatí za kadé èíslo 25, Sk + potovné. Redakcia plánuje zriadi svoju internetovskú
stránku, odkia¾ si budete môc vypredané èísla
nahra na svoje PC. Ak sa nám tento zámer podarí
zrealizova, budeme vás vèas o tom podrobnejie
informova.
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Editorial
A predsa sa krúti! Hoci tento historický výrok známeho talianskeho stredovekého fyzika Galilea Galileiho bol vyrieknutý
v inej súvislosti, ani dnes nestratil svoju aktuálnos. Mnohé
hlasy, ktoré prorokovali zánik naej Modrej planéty, i tentoraz (po ko¾kýkrát u?) zostali nevypoèuté. Koniec sveta nenastal a tak si myslím, e podobne, ako sa prijímajú stávky na
dostihoch èi od tipujúcich v rôznych stávkových kanceláriách,
doijeme sa ete i my toho, e ¾udia budú tipova dátum konca
sveta
Tejto téme sú v èísle venované dva samostatné príspevky,
preto vau pozornos obrátim na problém o èosi reálnejí. Ak
by sme mali jedným slovom charakterizova dnený svet, mohli
by sme bez váhania poui slovo dynamický. Niekedy sa mi
zdá, e ijeme ve¾mi rýchlo. Mobilné telefóny, internet, káblová
èi satelitná televízia, to vetko nás núti prijíma záplavu informácií ove¾a rýchlejie, ako to bolo v minulosti. Avak mono
ani vám nie je vzdialený pocit, e okrem svojich povinností,
rodiny a malého hlúèiku priate¾ov u nemáte síl vníma niè, èo
stojí za hranicou tohto váho súkromného sveta. Mono si
poviete, e je to normálne, v takých èasoch predsa ijeme. Ale
nie je naa veobecná nevímavos a anonymita, ktorá vládne
na uliciach, dôvodom, preèo sa ¾udia uchy¾ujú do siekt?
Paradoxom vak je, e vstúpia do sveta, ktorý, aj keï je
navonok priate¾ský a oèarujúci, je ete väèmi uzavretý. ¼udia,
èo ijú v sektách, ako keby mali na oèiach okuliare, ktorými na
vetko h¾adia cez prizmu ideológie. Okolité udalosti hodnotia
pod¾a toho, èi sú, alebo nie sú voèi ich skupine v opozícii. Inak
povedané, èi to zodpovedá predstavám ich vodcu, alebo im to
odporuje. Permanentne sú títo ¾udia v akomsi obrannom postavení. Pokia¾ nás vo vzahu k iviemu vnímaniu náho okolia
limituje práca èi rodina, teda v podstate nieèo pozitívne (aj keï
vetkého ve¾a kodí), bariérou pre ¾udí angaujúcich sa v sektách je práve ich antagonistický poh¾ad na svet, a tým aj na
¾udí, s ktorými prichádzajú do styku. Je to smutné, zvlá keï si
uvedomíme, e èlenovia siekt v sebe vlastne dobrovo¾ne stavajú hrubé múry väzenia. K¾úè od jeho brány, ktorý odhadzujú
kdesi do nenávratna, je potom ve¾mi aké znova nájs
Na záver mi dovo¾te vyjadri nádej, e ná èasopis aj poèas
tohto roku bude vaím vítaným spoloèníkom, a e  i vïaka
èlánkom, ktoré nám posielate  bude stále hodnotnejí a názorovo bohatí. O to sa chceme úprimne usilova.

Recenzie
Rozmer 1998  1999

BORIS RAKOVSKÝ
éfredaktor
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Víazstvo je isté
Duch vak výslovne hovorí, e v posledných èasoch
odpadnú niektorí od viery a budú sa pridàa bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený bi¾ag.
Títo ¾udia zabraòujú vstupova do manelstva, prikazujú zdriava sa pokrmov, ktoré Boh predsa
stvoril, aby ich s vïakyvzdaním prijímali tí, èo veria a poznajú pravdu. Lebo vetko, èo Boh stvoril, je
dobré a niè nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma
s vïakou. Veï sa to posväcuje slovom Boím a
modlitbou. (1 Tim 4, 1 - 5)

Munova sekta chce vyrába fiatky
Cirkev zjednotenia, sekta kórejského zakladate¾a reverenda Muna, bude
v Severnej Kórei vyrába autá znaèky Fiat. Informovala o tom talianska
spravodajská agentúra Radiocor 18. januára t. r. s odvolaním sa na hovorcu tejto sekty v Junej Kórei. V apríli 1999 bol zaloený podnik Pyonghwa
Motors, ktorý chce v joint venture so severokórejským podnikom
Ryonbong vyrába modely áut Fiat pre severokórejský trh. Èas týchto áut
sa vak má vyváa aj do Ruska, Èíny a iných krajín juhovýchodnej Ázie.
Severokórejská automobilka by mala vzniknú v prístavnej oblasti hlavného mesta Pchjongjang. Od roku 2001 má vyprodukova 10 tisíc áut
roène a do roku 2006 má dosiahnu roènú produkciu a 100 tisíc áut.
Ministerstvo doteraz povolilo iba 6,6 milióna dolárov na investície.
Cirkev zjednotenia chce vak do projektu investova celkovo a 300 miliónov dolárov.

BIBLICKÉ SLOVO

Pre zdravý a vyrovnaný ivot vetci potrebujeme
vnútornú stabilitu, istotu a vyrovnanos. Základným
zdrojom vnútornej stability kresanov je ich vzah
k Bohu. Je dobré, keï táto väzba viery, nádeje a lásky
na Boha je pevná a nerozkolísaná. Niektorí kresania
sú vak v nebezpeèenstve preceni stabilitu svojho
vzahu k Bohu. ¼ahko sa dá zabudnú, e opravdivé
kresanstvo je vdy na ceste, je procesom, ktorý má
aj svoje riziká. Kto pod¾ahne pokueniu zdania, e je
u v cieli, a pritom je len na ceste k cie¾u, môe sa mu
sta, e do cie¾a vôbec nedôjde. Falonej sebaistote
zvlá napomáha náboenský formalizmus: fungujúce
bohosluby, ale bez autentického záitku, vnútorne
vyprázdnená prax zbonej rutiny. Spoloèenské, kultúrne a osobné zmeny nás stavajú vdy pred nové
výzvy a nové otázky. Keï zo zbabelosti èi pohodlnosti odmietame na ne odpoveda, alebo odpovede nahrádzame starými, vyprázdnenými frázami, stávame
sa zranite¾nými. Táto vnútorná situácia môe by prípravou na vánu krízu, ktorá môe vies a k odpadnutiu od Boha.
Vnútorne pravdivé a opravdivo ité kresanstvo
je príalivé, menej vystavené riziku odpadnutia. Odpadnú vak neznamená automaticky sta sa ateistom.
Klamstvo, faloní uèitelia (gr. pseudo-apostoloi) ani
dnes nestratili príalivos. Opi sa a strati zdravý
rozum sa dá nielen pri f¾ai s alkoholom, ale aj slepou
vierou v akýko¾vek blud. Nijaká nábonos èloveka
nie je chránená pred zhubnou deformáciou. Pseudoreligiozita je navye i príalivá, pretoe ponúka falonú istotu a zdanlivé výhody u hneï teraz, namiesto
 niekedy aj namáhavej  cesty. Ba dokonca sa nájdu
mnohí, èo ponúkajú na prvý poh¾ad u¾achtilé idey,
ako napríklad nezabíjanie zvierat, za ktorými sa vak
nakoniec väèinou skrýva znova iba premyslený
nábor do podaktorej zo siekt.
Patrí ku kráse a tajomstvu kresanského ivota,
e Boh kresanom ponechal aj monos odpadnú.
Mono by sme si priali, aby kresan a kresanstvo
bolo absolútne fixované a zaruèené. Ale pokia¾ ijeme
v rozdelenom svete, tak aj pre kresanov vdy potenciálne zostáva takáto monos. Pritom vak vieme, e
rozhodujúca bitka na kríi je u vyhraná, koneèné
víazstvo je isté, aj keï vojna ete nie je skonèená.
ONDREJ GARAJ

REPORT
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Karmapaláma sa ukrýva v Indii

Karmapaláma, ktorý tajne uiel do Indie, sa pod¾a údajov tibetskej exilovej
vlády zdriava na tajnom mieste. Tam sa rekreuje zo trapácií svojej cesty,
ako povedal hovorca v severoindickom meste Dharamsala, sídle tibetskej
exilovej vlády a Dalajlámu. Zábery ukázali 14-roèného chlapca v tradiènom
odeve v jeho úkryte. Ako Karmapa alebo ijúci Budha uctievaný Ugyen
Trinley Dorje doputoval do Dharamsaly spolu so svojimi sprievodcami
zaèiatkom januára po sedemdòovom pochode cez Himaláje. Dôvody jeho
vycestovania z Tibetu uvádzajú budhisti v USA a èínska vláda odline.
Tibetská exilová vláda v Dharamsale sa k tejto otázke nevyjadrila. Americkí
budhisti vyhlásili cez internet, e Karmapaláma uiel, pretoe mu èínska
vláda viackrát odmietla da súhlas na vycestovanie. Dôvod na naliehavý
útek teda bol èínsky útlak a náboenské prenasledovanie. Pod¾a údajov oficiálnej èínskej spravodajskej agentúry Xinhua vak odiiel do Indie, aby h¾adal staré sakrálne predmety, ktoré pouívali jeho predchodcovia. V klátore Curfu v tibetskom hlavnom meste Lhasa zanechal údajne list, v ktorom
vyhlásil, e nechce zradi ani tát ani klátor a jeho vedenie.
Karmapaláma je duchovný vodca viery Kagyu v tibetskom budhizme a
po Dalajlámovi a Panèenlámovi je tretím najvyím tibetským hodnostárom.
Chlapca, ktorý sa narodil ako syn Nomádov, uznal v roku 1992 Dalajláma za
17. reinkarnáciu Karmapu. Od jeho uvedenia do funkcie v septembri 1992
il v Lhase. Patrí k tým nieko¾kým náboenským vodcom Tibetu, ktorých
uznáva exilové vedenie s Dalajlámom na èele, ako aj èínska vláda.

Tisíce detí v sektách

Desatisíce detí vo Francúzsku boli pod¾a vládnej správy zaèlenené priamo
alebo cez svojich rodièov do siekt. A pästo z nich patrí do uzatvorených
spoloèenstiev, píe sa v správe parískeho ministerstva vnútra, ako informovala francúzska tlaè zaèiatkom júna minulého roka. Ïalích 40 tisíc je
priamo alebo cez rodièov so sektami v kontakte. Asi estisíc detí navtevuje koly blízke sektám. Mnohým ïalím chlapcom a dievèatám rodièia
zakazujú navtevova tátne koly, alebo im nedovolia zúèastòova sa na
urèitých aktivitách èi kolských zájazdoch. tátna komisia pre sekty evidovala pred dvoma rokmi vo Francúzsku 172 siekt.
Zdroj: KIPA/TK KBS
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Téma koniec sveta je dnes
nanajvý aktuálna. Zo vetkých strán sa na nás valia
rôzne predpovede o zániku
naej Modrej planéty, o katastrofách, ktoré ju údajne èakajú, o plánoch mimozemanov, o nastolení nového,
duchovne vyieho poriadku
a pod. História bola èasto
svedkom rôznych podobných
oèakávaní, ktoré sa doteraz
nikdy nenaplnili. Vlastne u
i starobylé náboenstvá
vykres¾ovali vo svojich
mytologických legendách
okrem vzniku i zánik sveta.
Podstata tohto fenoménu sa
vak dodnes nezmenila.
Zmenil sa iba pouívaný
slovník. Ten dnený je samozrejme modernejí, obohatený o mnohé vedecké pojmy.
Dnes sa u nehovorí o trestajúcich bôikoch, ale
o vyspelých civilizáciách
prichádzajúcich k nám na
supermoderných vesmírnych
lietajúcich strojoch. Mono
i preto sme svedkami vzrastajúceho záujmu o UFO. Jeho
stúpenci predpovedajú, e
¾udia sú pre svoje negatívne
vibrácie vystavení katastrofe.
Tých, èo prijmú toto varovanie a budú okolo seba íri
lásku a pokoj, mimozemania uetria od mnohých
pohrôm a predimenzujú ich
na vyie planéty vyznávajúce úplne odliné ivotné hodnoty, ako sú tie nae. Aj vidina ivota bez vojen, hladu a
finanèných machinácií, ktorú
vo svojom vysnívanom svete
s¾ubuje väèina nezodpovedných vodcov rozlièných detruktívnych kultov a siekt, je
pre mnohých lákavá. Do akej
miery sú vak ich teórie
uskutoènite¾né, alebo nako¾ko sú iba zámernou stratégiou èi fantazmagóriou,
o tom sme sa porozprávali
s doc. ThDr. Tomáom Novotným, èlenom èeskej Spoloènosti pre túdium siekt a
nových náboenských hnutí.
Ná rozhovor sme zaèali
dnes u obligátnou otázkou:

V
V okovách

okovách

kkonca
onca sveta
sveta
uniknú z reálneho sveta. To je
napokon aj najväèia atrakcia
vetkých tzv. siekt, e ponúkajú monos vymani sa
z reálnych problémov formou
úniku. Takýto èlovek si prijatím komplexu predstáv vytvorí
náhradný svet, do ktorého sa
uchy¾uje, aby sa nemusel
vyrovnáva s problémami reálneho sveta. To, èi sú tieto
problémy objektívne malé
alebo ve¾ké nie je rozhodujúce, vdy záleí iba na tom, ako
silno ich osoba preíva a akú
silnú potrebu sebaobranného
úniku pociuje. Typické je, e
vôbec nezáleí na tom, èi
tento predstavový svet má
nejakú logiku alebo racionálne
jadro. Èasto ide o kuriózne a
smiene predstavy. Keï vak
tomuto èloveku poskytnú
ú¾avu od reality, nemá dôvod,
preèo by sa im neoddával a
nestal sa úplne závislý od nich.

ý Veríte v mimozemské
civilizácie? Sú pod¾a vás
tvrdenia rôznych ufológov
èi vodcov siekt o ich údajnej komunikácii s ¾uïmi
vedecky podloené?
Nedomnievam sa, e pekulácie najrozliènejích pseudonáboenských siekt by boli skutoèným výskumom týkajúcim
sa mimozemských civilizácií.
Mimozemania v týchto uèeniach iba simulujú úlohu toho,
na èo sa potom tieto osoby

ý V minulosti vodcovia
siekt u viackrát zaruèene
predpovedali presný dátum,
kedy má nasta koniec sveta. Napríklad iba Svedkovia
Jehovovi v tomto storoèí
postupne prorokovali, e
to bude rok 1914, 1925 a
1975. ¼udia, èo tomu uverili, predali vetko, èo mali,
resp. nechceli ma deti a
v ústraní oèakávali zánik
sveta. Ten vak nepriiel.
Èo potom pre týchto
neastníkov nastalo?

upínajú. Nie je teda podstatné,
èi z vedeckého h¾adiska môu
alebo nemôu niekde existova nejaké iné civilizácie.
Mimozemania v týchto doktrínach sú iba iným vyjadrením nadradenej bytosti. Tým,
e zväèa pouívajú predstavy
odvodené zo sci-fi publikácií,
stáva sa táto forma pre mnohých prijate¾nejia ne predstava klasického bostva.
V oboch prípadoch vak môe
oddanos takémuto uèeniu
poskytova skvelú monos

. . . . .
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Vzh¾adom na to, e vyznávaèi
takýchto náuk vlastne podvedome nechcú opusti svoje uèenie, a tým ani svoj svet predstáv, pretoe by sa museli vráti do svojich reálnych problémov, ve¾mi ochotne prijmú od
svojich vedúcich akéko¾vek
vysvetlenie, preèo predpovedaný koniec sveta nepriiel.
Preto väèinou pre tieto skupiny nie je problém bez ujmy
prei svoj vlastný predpovedaný koniec. Èlenom zväèa
staèí poveda, e svet ete
dostal ancu (povedzme na
príhovor ich vedúceho), alebo
naopak, e èlenovia nepracovali dos horlivo, take nebolo
moné, aby u koniec priiel.
Typické vak je, ako sa
oèakávanie blízkeho konca
sveta v týchto skupinách objavuje. Patrí dokonca k základným charakteristikám viacerých siekt. Tieto skupiny si
toti zdôrazòovaním toho, e
ijeme na konci èasov, podèiarkujú vlastnú dôleitos. Inak
povedané tým, e zdôrazòujú,
e ijeme v rozhodujúcom èase
pred koncom sveta, dávajú aj
svojmu svedeckému a misijnému poslaniu osobitú vános.
Tento charakteristický znak
nazývame kairofília. Je to
termín zloený z dvoch

gréckych slov: kairos  èas,
doba (osobitne význaèná) a
fília  obdiv, ob¾uba nieèoho
(èasto a chorobná, napr.
pedofília ap.). Niekedy je a
kuriózne sledova, ako sa
vyskytujú kairofilné znaky
v podobných skupinách
v celých náboenských dejinách. Rovnaké oèakávanie blízkeho konca sveta nájdeme
napríklad v sekte esénov dve
storoèia pred zaèiatkom letopoètu v Izraeli, v stredovekých
sektách alebo v súèasnosti u
Svedkov Jehovových.

ý Za posledných tridsa
rokov sa viackrát stalo, e
sfanatizovaní èlenovia niektorých extrémnych siekt
spáchali hromadnú samovradu, alebo k nej boli
dohnaní. Príèinou takéhoto
obludného èinu bola práve
viera, e opustia tento svet,
ktorý má by aj tak onedlho znièený, a narodia sa
na inej, lepej planéte.
Spomínate si na niektoré
konkrétne prípady, ktoré
vzruili svetovú verejnos?
Hromadný odchod èlenov siekt
môe vedúci skupiny najrozliènejím spôsobom zdôvodòova, v skutoènosti vak

majú vetky odchody rovnakého menovate¾a. Tým je
bezpodmieneèná poslunos
vodcovi. V takejto oddanosti
a poslunosti majú korene
vetky ve¾ké tragédie i vetky menie, ktoré si u tlaè
ani nevíma. Ide o to, e
èlovek, ktorý sa pripojí
k takejto náboenskej
skupine a osvojí si
absolútnu poslunos,
bezvýhradne podriaïuje svoju vô¾u
pokynom vedenia. Od
najvednejích ivotných
situácií ako je obliekanie
alebo jedlo, cez pokyny o tom,
ktorá zábava je vhodná, akého
partnera si má vybra, a po
ivotne dôleité otázky, napríklad odmietnutie zdravotnej
starostlivosti, alebo dokonca
ukonèenie ivota vlastnou
rukou. V skutoènosti pokyn k
samovrade je pre oddaného
vyznávaèa len ïalím malým
krôèikom na ceste poslunosti.
Preto je dôleité si uvedomi,
e nejde len o ve¾ké tragédie
hromadných samovrád, ako
sa to stalo v Jonestowne
v Guayane, u vajèiarskych
vyznávaèov slnka alebo v skupine Heavens Gate v USA
(ak spomenieme aspoò nieko¾ko najznámejích prípadov).

V skutoènosti èasto i ten, kto
nespácha samovradu, ale sa
len absolútne zverí do vôle
svojich velite¾ov, ako by u
ani neil svoj vlastný ivot.

ý Akú úlohu zohráva
viera v prevte¾ovanie due
 reinkarnáciu  u ¾udí
oèakávajúcich koniec sveta
a lepí ivot èi u na tejto
alebo na inej planéte?
Oèakávanie konca sveta zohráva vdy ove¾a väèiu úlohu u
skupín, ktoré veria iba v jeden
ivot a odplatu po smrti, prípadne u skupín, ktoré veria
v prechod na nejakú vyiu
úroveò. Skupiny, èo prevzali
z východných náboenstiev
dnes takú populárnu vieru
v prevte¾ovanie, sa na koniec
sveta zväèa príli neupínajú,
pretoe ich nádejou je, e po
smrti dostanú v ïalom pozemskom ivote novú ancu napravi alebo dokonèi to, èo sa
im nepodarilo v tomto ivote.

ý Ako ovplyvnil oèakávanie konca sveta magický
rok 2000? Vzdali sa svojich
oèakávaní tieto skupiny,
keï koniec nenastal 1. 1.
2000?

Vízia pozemského raja pod¾a Svedkov Jehovových (Strána vea è. 22/1990)

. . . . .

4

. . . . .

Samozrejme, e k tomuto
mimoriadnemu dátumu sa upínali najrôznejie pekulácie,
èasto podporené nesprávnym
predpokladom, e ide o vstup
do nového tisícroèia. Svoju
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úlohu zohrala aj panika okolo
predpokladaných problémov
s prechodom poèítaèov na letopoèet s dvoma nulami (tzv.
Y2K fenomén). Avak vdy sa
nájdu skupiny, ktoré oèakávali
a oèakávajú koniec ako pred,
tak aj po tomto dátume. Z tých
známejích predpovedí èasovo
blízkych tomuto dátumu to
napríklad bola sekta Deti Boie
(Rodina) s výpoètom konca
sveta na rok 1993, alebo biskup James Ussher, ktorý u
v 16. storoèí vypoèítal koniec
sveta na 23. októbra 1997.
Pod¾a beného výkladu slávneho Nostradamovho proroctva
mal prís koniec v júli roku
1999. Americký prorok Edgar
Cayce predpovedal ve¾ké
zmeny na zemeguli, katastrofy,
vynorenie Atlantídy a zaèiatok
Nového veku medzi rokmi
1998 a 2002. Africký prorok
Olumba Olumba Obu oèakáva,
e niekedy v roku 2000 nastanú tri dni absolútnej tmy, keï
vetci ¾udia zahynú a vzkriesení budú iba vegetariáni a tí,
èo ijú v celibáte. Autor nedávno vydanej knihy 5/5/2000:
¼ad  Koneèná katastrofa,
Richard W. Noone, je v svojej
predpovedi celkom konkrétny.
Hovorí, e piateho mája 2000
¾ad na junom póle prevráti
zemskú os a bilióny ton ¾adu
a vody zaplavia povrch planéty. Unarius Society oèakáva, e
v roku 2001 pristanú na naej
planéte mimozemania 
Plejáïania potom, ako sa
v Bermudskom trojuholníku
vynorí Atlantída. Okrem toho,
e sa naa planéta stane tridsiatym tretím, a teda posledným èlenom medziplanetárnej
konfederácie, nai mimozemskí bratia napravia vetky chyby náho myslenia a naich
tiel vyspelými elektronickými
prístrojmi. Pod¾a istých hinduistických skupín má v roku
2003 prís Krina a ustanovi
vládu dharmy (spravodlivosti)
na Zemi. Slávny kalendár
Mayov konèí 21. decembrom
2012, èo podnietilo isté skupiny oèakáva koniec sveta

v tomto termíne. Béïa Ctihodný u v ôsmom storoèí vypoèítal, e sa Jei narodil 3942
rokov po stvorení sveta, z èoho
mu logicky vyplynulo, e koniec
sveta (6000 rokov od stvorenia) mono oèakáva v roku
2058. Rok 2076 bude rokom
1500 moslimského kalendára,
a preto ve¾a sufijských siekt
oèakáva koniec práve vtedy.
Take je jasné, e na náboenskej scéne bude vdy dostatok
predpovedí konca sveta.

ý A ako sa tieto výpoèty
konca sveta zhodujú s kresanskou vierou a s Bibliou?
Biblické zvesti chápem v tomto zmysle predovetkým ako
výzvy na dôveru v Boha. To
sa vzahuje tak na príchod
osobného, ako aj celosvetového konca. Vimnite si napríklad, e na rozdiel od vetkých
okolitých náboenstiev Izrael
v svojej Biblii nikde nemal
opis toho, ako vyzerá záhrobie
a ivot po smrti. Keï toti máme presný opis èohoko¾vek,
myslíme si, e u nikoho nepotrebujeme a nemusíme sa na
nikoho spolieha. Biblia nás
vak vedie k tomu, aby sme sa
v ivote i v smrti spoliehali na
svojho Stvorite¾a, ktorý nás má
v svojich rukách a urèite sa
o nás postará tak, ako to bude
pre nás najlepie. To isté platí
aj o príchode konca sveta.
Keby sme poznali jeho dátum
a presný scenár, neostávalo by
ve¾a priestoru na spo¾ahnutie
sa na Boha. Jednoducho by sa
len naplnil vopred pripravený
plán. Rozhodne teda nemá
význam snai sa z najrozliènejích náznakov v Biblii
vyráta tento dátum. Keby Pán
Boh chcel, aby sme ho poznali, tak by nám ho povedal celkom jasne (tak ako mnoho
iných vecí v Biblii) a neifroval by ho do náznakov, poètu
písmeniek, èíselných hodnôt
slov a podobne.
Za rozhovor ïakuje:
BORIS RAKOVSKÝ

REPORT
Novinky o kulte Aum Shinri-kyo
Známy japonský kult Aum Shinri-kyo s medzinárodnou pôsobnosou, ktorý v roku 1995 zavinil smr dvanástich ¾uïí a tisícky zranil poèas teroristického útoku plynom sarin v tokijskom
metre, sa po urèitom èase opä stal centrom pozornosti médií.
Dòa 31. januára t. r. oznámila tátna bezpeènostná vyetrovacia komisia (zaloená na základe pecifického zákona
o policajnom doh¾ade, ktorý oprávòuje predstavite¾ov polície
a ministerstva spravodlivosti vstupova do nehnute¾ností patriacich kultom na inpekciu aj bez povolenia na prehliadku),
e bude ma poèas troch rokov dozor nad kultom.
Aum Shinri-kyo musí prísluným orgánom oznámi mená
svojich èlenov a detaily o ich majetku a èinnosti. To znamená,
e od 1. februára t. r. sa bude monitorova akýko¾vek pohyb
tejto skupiny.
To sa vak nepáèi obhajcom ¾udských práv a obèianskych
slobôd, ktorí odsudzujú kroky vlády a obviòujú ju z poruovania základných práv skupiny a varujú pred tým, e takýto
prístup bude ma následky pre demokraciu v Japonsku.
Kult u zaplatil pozostalým po obetiach atentátu ako kompenzáciu 25 miliónov jenov (pribl. 234 000 dolárov). Nový
hlavný predstavite¾ kultu Fumihiro Joyo informoval, e spoloènos zmenila svoje meno na Aleph a e tieto kompenzácie plánuje zvýi o desiatky miliónov jenov potom, èo predajú svoje
majetky, vrátane áut.
Pod¾a zahranièných agentúr spracoval ml

Sekta lanárila po¾skú mláde
Prednedávnom sa objavili vo väèine krakovských kôl inzeráty, ktoré za 400 dolárov lanárili po¾skú mláde do Junej
Kórey. Obyèajný týdenný pobyt a prelet z Krakova do Soulu
stojí najmenej tvornásobne viac. Autormi inzerátu sú èlenovia kórejskej sekty reverenda Muna, ktorá prostredníctvom
nich pozývala záujemcov spomedzi krakovskej mládee na
svoje oslavy nazvané Svetový festival kultúry a portu.
Zatia¾ sa nevie, ko¾ko mladíkov a dospelých sa dalo
nachyta na inzerát a odcestovalo do Soulu. Tí, èo v poslednej
chvíli cestu odmietli, hovoria, e sa ich vypytovali na politické a náboenské otázky a chceli, aby sa zaviazali, e vstúpia
do sekty. Hlavným obradom tohto sviatku kultúry a portu
bola spoloèná svadba, ktorá sa konala 13. februára t. r. na
portovom tadióne v Soule.
Zástupcovia po¾skej cirkvi hovoria, e týdenný pobyt
v Kórei sa pre mnoho mladých ¾udí môe sta osudným.
Sugestívne pôsobenie sekty reverenda Muna sa èasto konèí
tragicky. Mladí ¾udia tajomným spôsobom zmiznú, alebo pod
vplyvom hypnózy sekte oddajú svoj ivot, majetok i city. O priahovaní krakovskej mládee k tejto sekte bola u informovaná i miestna prokuratúra.
PAWEL DERESZ (zdroj: denník Práca)
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Tomá Pfeiffer je medzi tzv. ¾udovými lieèite¾mi skutoènou výnimkou.
Zatia¾ èo jeho kolegovia sa rozmanitými spôsobmi usilujú o publicitu a finanèné prostriedky, médiá sa div nepretrhnú, aby
Pfeiffera dostali na televíznu obrazovku, prípadne do
éteru. No keï sa na jeho aktivity pozrieme
bliie, zistíme, e sa od podobných individualít odliuje azda iba v tom,
e vie, ako vyui médiá
na svoju propagáciu

Do sály Biotronického centra sociálnej pomoci na praskej Súkenníckej ulici sa zaèínajú schádza prví poslucháèi. O chví¾u sa
má zaèa prednáka sanátora (uzdravovate¾a, pozn. autora) Tomáa Pfeiffera.
Prednáky sa konajú kadý pondelok a piatok  v týdni cestuje sanátor Pfeiffer po
Èeskej republike (obèas i na Slovensko) a
v miestnych kolách, múzeách èi telocvièniach odznievajú rovnaké prednáky. Je to
jednoducho akási permanentná predvolebná kampaò, èo vak nevedie do parlamentu. Jej cie¾om je zhromadi dostatoèné
mnostvo finanèných prostriedkov na dokonèenie rekontrukcie budovy v centre
Prahy. Nadaèný fond Bytí (Bytie), ktorý
Pfeiffer zaloil s úmyslom organizova
verejné zbierky toti dlhuje stavebným firmám ete asi pä miliónov korún
Sála je u takmer do dvoch tretín zaplnená, keï vchádza sanátor Pfeiffer. V prednej èasti miestnosti vidno pyramídové pódium s reèníckym pultom  pred ním na
sklenom podstavci leí busta Jozefa Zezulku, zakladate¾a biotroniky a uèite¾a Tomáa Pfeiffera, ktorý je v súèasnosti jediným
oficiálnym predstavite¾om biotroniky 
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typu ivotnej filozofie. Skutoènos, e je
produktom New Age, je jasná z väèiny ich
tvrdení a prístupu.
Reprodukova obsah prednáky je
ve¾mi aké, lebo vlastne nelo o súvislý
monológ, ale o sériu deklamácií veobecného charakteru, napríklad, e choroby
(napr. nádorové)  vznikajú na základe
bioenergetickej nedostatoènosti. Medzi
riadkami Pfeifferovho prejavu mono zrete¾ne nájs i výluènos, ktorá síce nezavrhuje
napríklad medicínu, ale dáva jej efektívne
fungovanie do súvislosti s biotronikou  bez

. . . . .

nej to jednoducho nie je ono: Medicína je
nesporne v období svojho najväèieho
rozkvetu. Má to vak jeden háèik  hovorí Tomá Pfeiffer. Nejde o to, e by malo
by menej medicíny. Medicíny musí by
viac  pravdepodobne sa neskôr upustí
od predstavy, e zdravotníctvo je iba
medicína. Pfeiffer tajne dúfa, e biotronika bude zaèlenená do zdravotníctva a bude veobecne uznaná.
Pod¾a jeho teórie èlovek pozostáva
z troch èastí: z hmoty, na ktorú pôsobí
medicína  skalpelom, liekom, iarením a
pod., z due, kde to u s hmotou nie je
také jasné a nakoniec zo sily ivota, tzv.
vitálnej sily, na ktorú môe pôsobi iba
biotronika. Viete, prvé, èo ma napríklad
zarazilo pri túdiu materiálu, ktorý mi
dal Jozef Zezulka bolo, e v lekárskych
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publikáciách sa èasto uvádzalo: príèina
choroby neznáma, lieèba neznáma a
pod. V súèasnosti sme príèinne schopní
zachyti len malú vzorku chorôb; èloveka sme vak schopní zachráni pred
èasou ove¾a väèou. Vzh¾adom na ten
obrovský pomer je to vak smiene
málo  vysvet¾uje Pfeiffer. Táto malá
úspenos je moná aj preto, e vetko sa
nedá lieèi len hmotou. Niektoré príèiny
chorôb toti leia mimo nej  mimo
dosahu odboru, akým je medicína.
Pozrite sa napríklad na rakovinu.
Nezvyèajný nárast tejto choroby ukazuje, e prevencia sa nezvládla. Zároveò
niet na svete jediného lekára, ktorý by
mohol poveda, e vylieèil rakovinu. Je
mnoho lekárov, ktorí výborne prospeli
pacientom tým, e ich zachránili pred
rakovinou. Objavili nádor, vyrezali ho,
pouili chemoterapiu èi iné metódy. Ale
nikto na svete nevylieèil príèinu, preèo
nádor vznikol  dodáva Pfeiffer. Nehovorí síce priamo  mne sa podarilo vylieèi rakovinu  avak bystrý poslucháè
pochopí, e trpiaci na túto chorobu nemajú bez biotroniky ancu. Takto výluène
sa síce vníma ve¾a lieèite¾ov, avak Tomá
Pfeiffer je mediálnou hviezdou. Pred
nedávnom sa pravidelne objavoval v televízii Nova a lieèebne pôsobil na masy
prostredníctvom obrazovky, èasto ho
pozývajú do rádia Frekvence 1, televízie
Prima, Èeského rozhlasu atï. Noviny a
èasopisy (napr. Slovo, Týden, Mladý svìt,
Vlasta èi Kvìty) mu uverejòujú reklamy
zadarmo alebo za sponzorské ceny. V apríli 1997 sa v praskej Lucerne dokonca
usporiadal na jeho podporu koncert
Dimenze 2 + 2, na ktorom vystúpila
Marta Kubiová, Jaroslav Hutka, Pepo Nos,
Paleèek a Janík a ïalí. Kritické hlasy sa
objavujú len sporadicky

História
zahalená záhadou
Jozefa Zezulku, zakladate¾a biotroniky,
zaha¾uje aureola tajomstva. Aj spôsob,
akým sa Pfeiffer k biotronike dostal, je ako
scéna z amerického filmu podradnejej
kvality: Stretli sme sa úplne náhodou vo
dverách, spomína Tomá Pfeiffer na prvé
stretnutie so svojím uèite¾om. Ja som
práve vychádzal, on sa na mòa pozrel a
na ten poh¾ad do smrti nezabudnem.
Bolo to úasné, hlboké a ja som vtedy
nevedel, o èo ide. Potom si ma zavolal a
na moje prekvapenie mi povedal, e patrím k ¾uïom, ktorí  ak by o to mali záujem  by mohli svoje nadanie v oblasti
lieèby rozvíja. Po troch rokoch som mal
z okruhu svojej rodiny prvého pacienta.
Frekvencia sa zaèala zvyova  jeden
pacient za týdeò, potom za deò a tak
ïalej. Nakoniec bolo pacientov viac a asi
tak po ôsmich rokoch mi Jozef Zezulka
povedal: ,Vidíte, tu sa práve hlási jeden
pacient s nádorovým ochorením. U by
ste mohli ma úspech. To bol môj prvý
pacient s nádorom. Zezulka ma zásoboval knihami z medicíny a rôznych
duchovných smerov ( ) a vlastne sem
biotroniku po revolúcii uvádzal. Aj jej
názov sem uviedol on. Je to termín, ktorý
Zezulka vymyslel pre tento druh lieèby a
ja idem v jeho ¾apajach  hovorí Pfeiffer. Po Zezulkovej smrti pokraèoval v jeho
snahe biotroniku spoloèensky etablova.
Tridsiateho marca 1997 poloili základný
kameò Biotronického centra sociálnej
pomoci, ktoré je akousi biotronickou
nemocnicou (i keï Pfeiffer tvrdí, e nie sú
zdravotníckym zariadením) s normálne

Busta Pfeifferovho uèite¾a J. Zezulku
vybavenými izbami, ktoré si budú chorí
môc prenaja. Biotronika sama je vraj
zadarmo, ale prevádzka nieèo stojí.
Nechcel som stava nijaké centrá  odpovedá Pfeiffer na otázku, èo ho priviedlo na
nápad zariadenie vybudova. Chcel som
biotroniku vèleni do zdravotníctva.
Bohuia¾ sa to napriek ve¾kému úsiliu
nepodarilo. Je tu biotronika, ktorá má
svoje výsledky a chce ¾uïom pomáha
Na zaèiatku sa objavil mu, podnikate¾,
a tvrdil, e má záujem o biotroniku.
Nas¾uboval hory-doly a niè z toho nesplnil. Nedal ani korunu. Vïaka jemu, paradoxne, sa celý projekt zaèal rozbieha.
Nakoniec sme zaloili nadáciu, nadaèný
fond, zbierali sme peniaze a výsledok
dnes vidíte.

Zluèuje sa
biotronika s etikou?
Je pravdepodobné, e Tomá Pfeiffer
úprimne verí tomu, èo hlása. Na tom nie je
niè èudné a ak sa jeho tvrdenie nedá dokáza, to ete neznamená, e biotronika nie
je pre mnostvo ¾udí atraktívna. V histórii
by sme napokon nali ve¾a prípadov ¾udí,
ktorí zaèali hlása bizarné vízie s cie¾om
pomôc ¾uïom (prípadne zachráni svet) 
nezriedka sa to skonèilo trpkým sklamaním. Asi najznámejím omylom v tomto
storoèí bola predpoveï Charlesa T. Russela, zakladate¾a náboenskej spoloènosti
Svedkovia Jehovovi, o konci sveta. Na
základe výpoètov vychádzajúcich z rozmeru egyptských pyramíd dospel Russel
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Text a foto: JAN KOTRÈ
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Bludné náuky v období
vrcholného stredoveku
(1)
ivot kresanov sa aj
v období vrcholného stredoveku (po r. 1000) v niektorých prípadoch vzdialil
od svojho vzoru nato¾ko,
e podoba chudobného a
trpiaceho Krista akoby vybledla. (Samozrejme to
nie je problém iba stredoveku.) Celkovú atmosféru
tohto obdobia mono vyjadri slovami
obchodníka Francesca Datiniho, ktorý
v duchu tých èias v jednom zo svojich listov napísal: V mene Boha a zisku.

Chudobný Kristus a bohatá Cirkev
Nespokojnos, ktorá siahala omnoho
hlbie, i vedomie jej príèin vzbudili u mnohých snahu svojím ivotom dôslednejie sa
pripodobni Kristovi. Na to bolo potrebné
odkry tvár pôvodného Krista. Táto
svätá nespokojnos vyvolala mnostvo aj
pozitívnych zmien. Mocné náboenské hnutie, ktoré malo kolísku vo francúzskom Cluny, èoskoro preniklo a zachvátilo celý ivot
kresanského Západu. Prejavilo sa rozmanitými formami zbonosti, lásky k blínemu, ochotou veriacich prináa obete, ale aj
v umení, literatúre a v úèasti na ve¾kých
spoloèenských úlohách. Zrete¾ne to vidie
na spôsobe reho¾ného ivota, ktorý je
v tomto období u novovzniknutých rehô¾
(kamalduli, augustiniáni, pavlíni, premontráti, kartuziáni) výrazne poznaèený úsilím
o dokonalos. Usilovali sa o òu aj laické
komunity (antonitov, mostných bratov,
nemocnièných bratov, bekýò, begardov a
iných). Vetky tieto spoloèenstvá boli
významnými silami v samoozdravovacom
procese Cirkvi. Zvlátnu pozornos si
okrem frantikánov zasluhuje aj reho¾a
dominikánov, ktorá vznikla z bezprostrednej skúsenosti s úspechmi u katarov a valdéncov v junom Francúzsku. Nový druh
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reformy neobiiel ani veriacich laikov
Cirkvi. Silný náboenský duch sa prejavil
predovetkým v kriiackych hnutiach.
Hlásanie radikálnej chudoby a prísnosti
mravov priahovalo ve¾ké mnostvo ¾udí
najmä z niích vrstiev. Zrejme tu okrem
mnohých faktorov úèinkovala aj nevedomos, nedostatoèná schopnos posudzova
veci, najväèmi vak priepas medzi jednotlivými vrstvami obyvate¾stva a s tým
spojený pocit nespravodlivosti pri poh¾ade
na rozde¾ovanie moci a majetku. Avak
nezávisle od toho, skutoènos, e náboenská túba viedla mnohých k chudobe a jednoduchosti, bola vyjadrením túby mnohých tohto obdobia. Mnohé z týchto snáh
túiacich po reforme vak pouívali
nesprávne spôsoby a prostriedky. Zmenu
chceli vidie predovetkým u iných a nie
zaèa s òou od seba. V mnohých prípadoch
boli nielen pre Cirkev a èistotu viery
nebezpeèné, ale nebezpeèné boli aj pre
celý kultúrny ivot západného kresanstva.
V ranom stredoveku na Západe, ako
sme to mohli sledova v predchádzajúcich
èastiach, sa fenomén herézy objavil iba v
niektorých sporadických prípadoch, bez
dosahu na verejnú mienku. Ilo zväèa
o internú záleitos Cirkvi. Vo vrcholnom
kresanskom stredoveku, ktoré mono
charakterizova ako obdobie najväèieho
náboenského zápalu, sa vak s prekvapujúcou rýchlosou rozírili vo ve¾kej èasti
Európy poèetné ¾udové heretické hnutia.
Mnohé z nich sa pohybovali na rozhraní
Cirkvi a sveta, iné boli namierené proti
tradiènému kresanskému uèeniu. Èiastoène ilo o odnoe starých gnostických a
manichejských siekt, ale vznikali aj nové,
vyznaèujúce sa horlivým fanatizmom.
Poèiatky mnohých z týchto hnutí mono
h¾ada vo Svätom písme, ktoré si zakladatelia aplikovali na danú situáciu èi sledovanú ideológiu. V niektorých oblastiach
juného Francúzska a severného Talianska
sa v 11.  13. storoèí situácia stala taká
hrozivá, e Cirkev, ale i tát, h¾adali spôsob, ako uchráni tradièné hodnoty pred
vyèíòaním náboenských fanatikov, ktorých týl ivota bol ványm ohrozením
ivota celej spoloènosti. Vlastne z tohto
podnetu vznikla neskôr aj inkvizícia.
VILIAM JUDÁK
(Pokraèovanie v budúcom èísle)

MÍ¼NIKY DVOCH TISÍCROÈÍ

k záveru, e koniec sveta príde v roku
1914. Keï sa niè nestalo, prepoèítal
dátum na rok 1915  do poslednej
chvíle veril svojim omylom a keï
zomrel sklamaný v ústraní, existovala
jeho organizácia bez toho, aby bolo
podstatné, èi jej zakladate¾ hlásal pravdu alebo nie. V prípade podobných
extrémistických náboenských spoloèností je toti doktrína druhoradá 
dôleitejia je poslunos èlenov a
pocit výluènosti voèi ostatným.
Je objektívnou skutoènosou, e
dosia¾ nikto nezaznamenal, verejne
neprezentoval a nedoloil jediný prípad, kde by sa biotronika zaslúila o
vylieèenie èloveka z nádorového ochorenia. Zdá sa vak, e pravidelní návtevníci Pfeifferových prednáok si
podobnú otázku nekladú. Skôr ich priahuje jeho charizmatický a ¾udský
prejav, navodený pocit, e sa niekto
stará o ich zdravie a duevnú pohodu
a nie na poslednom mieste aj vedomie, e ponúka odpovede na transcendentálne otázky. Náboenstvo,
ktoré s tým súvisí, sa vak samo
oznaèuje za filozofiu a na rozdiel od
iných náboenstiev nevyaduje od èloveka poslunos  je to väèmi návod
na dlhoveký ivot bez útrap. Tento
prístup je napokon pre súèasnú náboenskú scénu typický  nie je podstatné, èo je pravda, ale èi to, èo sa nám
predkladá, funguje a môe nejako zlepi kvalitu náho ivota. Iné kritériá,
ako sa zdá, nie sú podstatné.
Je tu vak jeden moment, ktorý sa
objavuje aj u iných lieèite¾ov, ale
v spojení s mediálnou publicitou vytvára ve¾ký etický problém. Je eticky
v poriadku dáva nevylieèite¾ne alebo
ako chorým nádej na uzdravenie 
nádej, ktorá nie je podloená nijakými
empiricky overite¾nými výsledkami?
V súèasnej spoloènosti, bohuia¾, prevláda pocit, e kto sa objavuje v médiách èasto a v pozitívnom svetle, akoby poskytoval záruku, e to, èo hovorí
a robí, je v poriadku. A nádej umiera
posledná. Lene kým má èlovek nádej
na záchranu ivota, investuje èoko¾vek, aby sa zachránil. V tomto kontexte sa teda relatívna úspenos pri zbieraní financií na aktivity Tomáa
Pfeiffera a jeho nadácie ukazuje
v inom svetle, ktoré vak vrhá na
biotroniku temný tieò.
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Keï na ulici stretnete známeho, ktorého
ste dlhí èas nevideli a na vau otázku
ako sa má, dostanete odpoveï, e stále
lepie a lepie, môete si by istí, e pred
vami stojí absolvent kurzu Silvovej metódy kontroly mysle. Pravdepodobne sa na
vás bude stále usmieva a neprestane ani
vtedy, keï mu oznámite prípadnú smutnú udalos, ktorá postihla vás èi niekoho
z vaich blízkych. Neoèakávajte od neho
smútok èi súcit. On sa toti ráno naprogramoval, e bude pozitívny a akéko¾vek
negatívne city zo svojho preívania
vytláèa.
Pribline takýto výraz majú príbehy
Alfíkovej rodiny, komiksového príbehu obèasníka Silvovej metódy kontroly mysle.
Tento komiks, ktorý svojou formou pripomína propagaèné letáky náboenskej
organizácie Rodina a obsahom príbehy
televíznych hrdinov populárneho seriálu
rodiny Smolíkovcov, a absurdným spôsobom opisuje svet absolventov základného kurzu Silvovej metódy. Svet, ktorý
je plný pozitívnych proklamácií a neobmedzenej viery v èloveka, jeho predstavivos a monos uskutoènenia  zmaterializovania  vetkého, èo si èlovek vo svojej fantázii dokáe predstavi. Avak skutoèný svet stúpencov Silvovej metódy
(ïalej iba silvistov) je vo väèine prípadov
omnoho ¾udskejí, ne som práve opísal.

Istota astnej smrti
Ak máte problémy s uèením cudzích jazykov, zle spíte, trpíte migrénami, trápi vás
lèník èi máte iné zdravotné akosti, chcete si zvýi IQ, sta sa krajím a sexuálne
príalivejím, sebavedomým a úspeným
 staòte sa èlenom celosvetovej rodiny
Alfíkovcov, do ktorej pod¾a údajov Silvovej metódy patrí nieko¾ko miliónov ¾udí.

Popri odstránení mnostva vaich zdravotných akostí sa nauèíte relaxova, lepie si
plánova svoj denný program, prípadne si
naprogramova astnú smr. V úvodnej
prednáke základného kurzu Silvovej metódy vám prezradia tajomstvo, e práve
metóda kontroly mysle je ten najlepí spôsob vyuívania svojej mysle. Práve tak, ako
to robia najúspenejí a najväèí géniovia
vetkých èias. Tajomstvo, ktoré sa pred
vami (za nieko¾ko tisíc korún) otvára

Nie som Mesiá
Diea asteny. Tak sa mnohým môe zda
ivot dnes u vye osemdesiatroèného
zakladate¾a Silvovej metódy Josého Silvu.
Jeho stúpenci by vak namietli, e platí
známe kadý si svoje astie buduje sám
a José Silva je toho jasným dôkazom. José
Silva vo svojom ivote nebol tudentom
ani deò. Dnes pôsobí ako predseda (prezident) piatich akciových spoloèností,
medzi ktoré patrí aj svetoznáma Silva
Mind Control International, Inc., ktorú
sám zaloil, píe sa v úvode jednej z kníh,
ktoré o Silvovej metóde vyli v èetine.
José Silva sa narodil v americkom
Texase v rodine mexických prisahovalcov
(pod¾a iného zdroja bol otec Mexièan a
matka Amerièanka). Pod¾a svojho vyjadrenia musel u od detstva ivi rodinu
(poulièný èistiè topánok, kamelot), a preto
nemohol absolvova kolskú dochádzku.
V trnástich rokoch absolvoval korepondenèný kurz elektroniky a u o rok neskôr
si otvoril dielòu na opravu rádioprijímaèov. Poèas druhej svetovej vojny zaèal
tudova Freudove, Jungove a Adlerove
spisy, neskôr sa zaujímal aj o výskum
mysle, hypnózu, parapsychológiu a biologickú spätnú väzbu. Po skonèení vojny si
v jednej strednej kole v Texase zaloil

elektrotechnické laboratórium. Popri podnikate¾stve sa tak venoval aj uèite¾stvu.
Stal sa otcom desiatich detí, ktoré sa pre
slabé tudijné výsledky stali jeho prvými
pacientmi. José Silva tvrdí, e po deviatich rokoch usilovnej práce s nimi ich nauèil sústredi sa, relaxova, zdokonalila sa
im pamä a zároveò ich vycvièil ako jasnovidcov. S týmito prvými pokusmi zaèal u
v roku 1944 a poèas ïalích dvadsadva
rokov svoju metódu overoval a zdokona¾oval na skupinách dobrovo¾níkov. Od roku
1966 zaèal organizova prvé platené kurzy.
José Silva sa pre svojich nasledovníkov stal pojmom. Odmieta vak mylienku,
e by sa stal akýmsi guru. Nie som
Mesiá. ¼uïom nepomáham, len ich
vediem k tomu, aby si dokázali pomôc
sami, zveril sa èasopisu Reflex pri svojej
praskej návteve na sklonku roku 1995.

Úspech spoèíva v alfe
Základom uèenia Josého Silvu je poznatok,
e v naom mozgu pulzuje elektrická energia. V bdelom stave vysiela mozog pribline 20 elektrických impulzov za sekundu,
nachádza sa v tzv. hladine beta. Keï frekvencia impulzov klesne na 7 a 14 kmitov
za sekundu, mozog pracuje v hladine alfa.
V tejto hladine sa prebúdzame a zaspávame. Keï tieto frekvenèné kmity klesnú na
niiu hladinu, oznaèujú sa ako hladina
theta (7 a 4 kmity/sek.) a hladina delta
(menej ako 4 kmity/sek.) V týchto hladinách sme, keï hlboko spíme.
Cie¾om frekventantov Silvovej metódy
je nauèi sa samovo¾ne vchádza do hladiny alfa a zotrva v nej pod¾a svojej vôle,
teda v bdelom stave zníi frekvenèné
kmity svojho mozgu a nezaspa. Práve
v hladine alfa, pod¾a uèenia silvistov, ná
mozog pracuje výkonnejie ne v hladine
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beta, teda v stave úplnej bdelosti. Je to
údajne spôsobené tým, e oproti bdelému
stavu, keï pouívame takmer výhradne
¾avú mozgovú hemisféru, v hladine alfa
zapájame do èinnosti aj pravú polovicu,
èím sa výkon náho mozgu zvyuje. Pod¾a
materiálov Silvovej metódy, mozog dojèiat
funguje väèinou v hladinách delta a theta,
teda v hladinách s najpomalími mozgovými frekvenciami. S vekom rastie aj vyuívanie kapacity mozgu. Medzi siedmym a
trnástym rokom sa ná mozog nauèí fungova v hladine alfa a na premý¾anie vyuívame pravú i ¾avú mozgovú hemisféru.
Zatia¾ èo ¾avá polovica sa spája s logickým myslením a naimi skúsenosami, získanými prostredníctvom piatich zmyslov,
pravá mozgová hemisféra sa zameriava na
intuíciu, obrazotvornos, predstavivos.
V dospelosti pravda, pod¾a Josého Silvu,
schopnosti pravej mozgovej hemisféry
väèina ¾udí (a 90 percent) stráca a vyuíva takmer výhradne ¾avú mozgovú hemisféru, teda tú rozumovú (racionálnu).
Dospelí ¾udia sa tak nachádzajú v hladine
beta. Iba umelci a géniovia sú údajne
schopní zapoji do svojej tvorivosti pravú
mozgovú hemisféru, a teda vyuíva i jej
kapacitu. Lapidárne povedané, cie¾om
Silvovej metódy je zvýi výkonnos absolventov pouívaním oboch mozgových
hemisfér. Tej ¾avej, spojenej s logikou a
skúsenosami vonkajieho sveta cez zmysly, ako aj pravej, spojenej s intuíciou a skúsenosami vnútorného sveta.

Základný kurz
So Silvovou metódou sa mono naj¾ahie
zoznámi vïaka mnohým knihám, ktoré
v ÈR a na Slovensku vyli. Okrem týchto
publikácií prebiehajú kurzy, kde sa s technikami Silvovej metódy môu záujemcovia
zoznámi pod vedením vykolených pracovníkov tejto metódy. Kurzy majú nieko¾ko stupòov  od najzákladnejieho cez
kurz pre pokroèilých a po kurzy pre
obchodníkov a predavaèov, manaérov a
podnikate¾ov a kurzy so zameraním na
medzi¾udské vzahy. Silvova metóda ponúka aj peciálny kurz pre deti.
Základný kurz je dvojdenný a trvá
od deviatej ráno do deviatej veèer. Vtedy
okrem prestávky na jedlo nie je mnoho
vo¾na. Program je ve¾mi nároèný a techniky, s ktorými sa úèastníci zoznamujú, sa vo
vysokom tempe striedajú jedna za druhou.
Na úvod seminára sa úèastníkom predloia
podmienky, ktoré kadý úèastník musí
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dodra. Patrí medzi ne povinnos absolvova celý program bez vynechania akéhoko¾vek bodu programu. Zároveò musia úèastníci podpísa vyhlásenie, e nebudú techniky Silvovej metódy pouíva napríklad
v psychoterapeutickej praxi, ak nie sú lekári èi psychológovia. Základný kurz mono
po absolvovaní hocikedy zadarmo zopakova, preto sa èasto stáva, e na seminári je
a tretina ¾udí, ktorí ju u majú za sebou a
prili si zopakova niektoré techniky a vyda svedectvo zaèínajúcim silvistom.

Vstup do hladiny alfa
Cie¾om kurzu Silvovej metódy je nauèi
absolventov vstupova do takzvanej hladiny alfa, zotrva v nej pod¾a svojej vôle a
potom z nej opä vystúpi. Úèastníci kurzu
sa to uèia pomocou techniky odpoèítavania. Najprv od èísla sto do jednej, potom od
èísla pädesiat a skúsení a pravidelne
cvièiaci silvisti to zvládajú od èísla es.
S kadým èíslom si dotyèný predstavuje,
ako pomaly zostupuje z hladiny beta do
hladiny alfa. Niektoré techniky, ktoré sa
úèastníci na kurze uèia, evidentne nepochádzajú z dielne Josého Silvu. Napríklad
s technikou tzv. pamäových háèkov, ktoré
umoòujú èloveku zapamäta si ve¾ký poèet
predmetov v presne stanovenom poradí, sa
mono stretnú napríklad v populárnej psychologickej literatúre. Okrem tejto techniky
sa uèia ovláda aj ïalie: kontrolu spánku,
kontrolu vèasného prebúdzania, kontrolu
bdenia, kontrolu bolesti, kontrolu snov,
techniku vnútornej obrazovky a mnohé iné.
Jedným z najdôleitejích bodov seminára je zostup do alfy, pri ktorom si úèastníci vytvoria tzv. vnútornú pracovòu  laboratórium. Táto pracovòa sa stáva pre absolventa Silvovej metódy vnútorným svetom,
v ktorom mentálne programuje svoju
myse¾. Predstavuje si tu to, po èom túi a
èo chce, aby sa uskutoènilo v reálnom svete. Ak chce napríklad získa ve¾ké bohatstvo, bude si v tejto mylienkovej pracovni
predstavova seba samého, ako je bohatý,
ako míòa (investuje) peniaze. Vytvorí si
svet, v ktorom fantazíruje tak, ako by si
v skutoènosti elal i. Do tejto svojej pracovne si úèastník kurzu pozve ïalích
dvoch pomyselných spolupracovníkov
(poradcov), ktorí budú spolu s ním pracova na jeho predstavách, ktoré sa následne
vo fyzickom svete majú sta. Vetko, po
èom silvista túi, sa najprv musí sta v
tomto pomyselnom svete a musí by podoprené pevnou vierou v zmaterializovanie
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tejto predstavy. Ak splní tieto dve podmienky (konkrétna predstava a neochvejná
viera v jej uskutoènenie), môe silvista oèakáva splnenie vetkých svojich túob. Ako
to v skutoènosti je, ukazuje nasledujúci príbeh eny, pre ktorú sa Silvova metóda stala
zázraènou diétou na schudnutie.
Bola som neastná a snaila som
sa obmedzova jedlo. Videla som rook a
premý¾ala, ko¾ko z neho priberiem.
Vhodila som do èaju kocku cukru a hrozila sa, e z nej bude centimeter tuku.
Dnes viem, e som celé dni, mesiace a
roky dávala telu príkazy, ko¾ko má po
kadom jedle pribra  a ono poslúchalo.
Nakoniec som priberala aj po jablku,
zverila sa èasopisu Regenerácia so svojím
ivotným príbehom pani Jiøina torkánová. Zaujala ju rozhlasová relácia o Silvovej
metóde a rozhodla sa, e absolvuje základný kurz. Aj keï cesta ku chudnutiu bola
plná akostí (napr. namiesto otca a
Karolíny Svìtlej sa jej v laboratóriu ako
poradcovia zjavovali dvaja mimozemania), bola trpezlivou iaèkou. Vymazala
som si mentálne z mysle cukrárne i
lahôdkárstvo a zaèala som sa pohráva so
zeleninou. V alfa vlnách som si predstavovala rajèinu, ako sa na mòa smeje a
kýva mi: pozri sa, aká som pekná, budem
ti chuti! Ja ti budem chuti viac, krièal
ved¾a melón. Ale ja som zaèala ma najradej brokolicu: bol to somárik s parokami , opisuje pani Jiøina základ zázraènej metódy chudnutia. Ale tá hlavná práca
prila a v jej mentálnej pracovni. Vetko
som si naprogramovala, mentálne spa¾ovala tuky a zároveò regenerovala a spevòovala svaly na koi. Z dlaní som si
vytvorila mentálne hladidlá, pod ktorými
mizli vrásky , ïalej opisuje svoj úspech
pani Jiøina. Za jeden rok schudla esdesiat
kilogramov, jej dcére sa údajne stratila epilepsia a synovi sa vrátil sluch. Sme vetci
mladí, tíhli, zdraví a spokojní, uzavrela
pani Jiøina úspechy svoje a svojich rodinných prísluníkov so Silvovou metódou.

Podobné organizácie
Na podobnom princípe ako Silvova metóda ete v prvej polovici devädesiatych
rokov vznikli v Èeskoslovensku ïalie dve
organizácie, Zlatá myse¾ a Modrá Alfa.
Predstavite¾om prvej bol emigrant Milan
Bodák, ktorý v zahranièí absolvoval kurzy
Silvovej metódy, predstavite¾om druhej
organizácie bol Ing. Peter Velechovský,
bývalý lektor Zlatej mysle. Dôvodov, preèo
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okrem celosvetovej organizácie Silvovej
metódy vznikajú aj iné organizácie, ktoré
sa svojimi prednákami a kurzami od pôvodnej Silvovej metódy príli neodliujú,
môe by nieko¾ko. Jedným z nich je vak
pravdepodobne finanèný dôvod. Oproti
poboèkám Silvovej metódy v národných
tátoch, nemusia novovzniknuté organizácie (v tomto prípade Zlatá myse¾ a Modrá
Alfa) odvádza finanèné zisky do Spojených tátov, centra Silvovej metódy.
¼ahko sa dá vyráta, e zisky z kurzov nie
sú zanedbate¾né. Na základnom kurze býva
pädesiat a osemdesiat ¾udí. (Predtým
dosahovali poèty úèastníkov základného
kurzu Silvovej metódy a dve stovky.) Ceny
kurzu nie sú malé, kadý záujemca zaplatí
nieko¾kotisícovú sumu. Keï odrátame náklady (strava, nájom za miestnos), ¾ahko
vyrátame zisk, ktorý len za jeden víkend
dosahuje nieko¾ko desiatok tisíc korún.

Logo Silvovej metódy
Hoci semináre Silvovej metódy, Zlatej
mysle a Modrej Alfy sú si podobné, rozdiely medzi nimi predsa len mono nájs.
V Silvovej metóde sa napríklad v porovnaní so Zlatou mys¾ou kladie väèí dôraz na
uzdravovanie. Menej badate¾né rozdiely sú
v konkrétnych technikách, napríklad
namiesto odpoèítavania Zlatá myse¾ pouíva stupnicu farieb.

Skúka ohòom
Samozrejme otázkou je, èi Silvova metóda
a jej spriaznené organizácie poskytujú svojim konzumentom skutoène to, èo si u nich
zaplatili. Na kurzoch sa nepouívajú technické prístroje, ktoré by úèastníkom dokázali, e sa pri technikách meditácie skutoène nachádzajú v s¾ubovanej hladine alfa.
V prvých rokoch svojho pôsobenia v Èeskoslovensku Zlatá myse¾ mala ve¾mi svojrázne ukonèenie úvodného víkendového
kurzu, a to prechodom cez koberec eravého uhlia. Absolventi kurzu si na záver
mohli prakticky overi novo získanú genialitu a nevedné schopnosti. Tým, e svoju
myse¾ v hladine alfa naprogramovali tak,
e neprechádzajú po eravom uhlí, ale brodia sa po kolená v snehu, mal by dôkaz
dosiahnutia hladiny alfa a následného mimoriadneho (nad)¾udského výkonu. De-

siatky ¾udí, èo po eravom uhlí preli bez
väèích popálenín èi dokonca sa vôbec
nepopálili, si overili, e hladina alfa funguje. Tí, èo sa spálili, mali smolu. Okrem
bolestivých zranení si mnohí odniesli pocit
menejcennosti, lebo na rozdiel od svojich
úspenejích kolegov neboli schopní dosiahnu hladinu alfa a v praxi vyui neobmedzené monosti tejto techniky. Netreba
iste zdôrazòova, e organizácia Zlatej
mysle neniesla za prípadné potrebné lekárske oetrenia zodpovednos. Vetku archu
znáali absolventi kurzu. Väèina úèastníkov
v tejto skúke ohòom obstála a domov sa
vracala s dojmom ve¾kého záitku a v oèakávaní, èo bude v nasledujúcich dòoch a
mesiacoch. Keï nieèo také mimoriadne
dosiahli u po dvoch dòoch pouívania hladiny alfa, èo asi dosiahnu po pol roku

Veda? Náboenstvo?
arlatánstvo?
Silvova metóda sa snaí budi zdanie
vedeckej metódy. Mnohé z pojmov, ktoré
pouíva z odboru neurológie a psychológie
to zdanlivo dokazuje. Viac ako o vedu vak
ide o nové piritistické hnutie, ktoré nevychádza z nijakého náboenského systému,
avak stáva sa jedným z nich. Pomocou
meditaèných techník uèí (pod rúkom vedeckosti) rozvíja schopnosti a zruènosti
èloveka. Za odbornými vedeckými pojmami sa vak skrývajú postupy, ktoré mono
len ako povaova za vedecké (napr. komunikácia s poradcami v pracovni ukazuje
na urèitý druh piritizmu). To, e ide v skutoènosti o náboenský systém (aj keï to
José Silva a jeho nasledovníci popierajú),
ukazujú i mnohé pojmy, keï sa napríklad
hovorí o duchovnom svete (= hladina
alfa), Vyej inteligencii, ktorá spravuje
svet, ale nie je totoná s Bohom a pod.
Mnohí z úèastníkov vak u v niektorých náboenských systémoch zakotvení
sú a Silvovu metódu a jej techniky pripájajú k svojim náboenským skúsenostiam.
Pri Silvovej metóde sa výslovne nikde
nehovorí napríklad o minulých ivotoch,
no na seminároch sa ich existencia pripúa. Náboenstvu New Age je Silvova
metóda priaznivo naklonená, dá sa poveda, e je jednou z jeho odnoí. Na seminároch si mono kúpi knihy s tematikou
New Age. S ukákami tejto literatúry sa
mono stretnú aj na letáèikoch urèených
pre absolventov Silvovej metódy, ako aj
Zlatej mysle. V polovici 90. rokov ústredie

Zlatej mysle sídlilo na tej istej adrese ako
organizácia ponúkajúca kurzy Reiki. Na
kurzoch Zlatej mysle sa odporúèala Reiki a
naopak, na seminároch Reiki sa propagovala Zlatá myse¾. Aj to ukazuje na mylienkovú príbuznos s hnutím New Age.

Úspenos je sporná
Silvova metóda sa rada honosí èíslami,
ko¾ko miliónov ¾udí po celom svete u
absolvovalo ich kurzy. Jej tatistiky majú
vak malú výpovednú hodnotu, lebo hovoria iba o ¾uïoch, èo sa na nejakom kurze
zúèastnili, nie o tých, èo Silvovu metódu
pravidelne praktizujú. A v týchto dvoch
èíslach budú asi ve¾mi priepastné rozdiely.
V svojom okolí poznám es absolventov
Silvovej metódy èi Zlatej mysle. Po troch
rokoch od skonèenia kurzu sa z nich ani
jeden nezúèastòuje na ïalích akciách organizovaných týmito organizáciami a ani
nepouívajú hladinu alfa tak, ako sa to
na kurze nauèili.
Objav, e ¾udská inteligencia sa
dokáe nauèi vedome fungova v mozgových frekvenciách alfa a theta, vojde
do dejín ako najväèí objav ¾udstva.
Túto odvánu vetu povedal sám José Silva.
Avak, ako to u v rôznych oblastiach podnikania býva (a Silvova metóda je predovetkým dobrý biznis), reklama býva klamlivá. Silvova metóda sa v praktickom ivote
absolventov nestáva prevratným objavom,
ako by si to José Silva elal, ale jednou
z mnohých (náboenských) skúseností
západného èloveka na prelome tisícroèí.
Silvova metóda na seba neviae ¾udí,
nevytvára komunity, kde by ¾udia pod¾a
uèenia zakladate¾a ili. Stáva sa tovarom
na trhu náboenských ideí, ktoré je moné
kúpi, zameni èi ïalej preda. Tovarom,
ktorý je kombinovaný s inými náboenskými ideami, i keï pri hlbom skúmaní
môe by s nimi v rozpore.
Ve¾kú popularitu Silvova metóda získava medzi pedagógmi. To, e jej základ je
pseudovedecký, im vôbec neprekáa, ba
mono práve naopak. So zdaním vedeckosti uspokojuje i náboenské potreby, a tým
vedu prekraèuje. Jeden z filozofov 20. storoèia napísal, e podobne ako sa odlúèilo
náboenstvo od tátu, musí sa raz odlúèi
veda od tátu s cie¾om postavi vedu na
rovinu spolu so piritistickými, èarodejníckymi a ïalími kultmi. Keï sa tento scenár
naplní, stane sa hoci práve Silvova metóda
jednou z právd, ktorá sa bude vyuèova
v kolách
JIØÍ KOUBEK

. . . . .
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POLLEMIKA

ijeme v roku 2000. Mnohí túto magickú
èasovú hranicu vyuívajú na predpovede o
konci sveta, resp. o konci zlého systému
vecí, o nastolení vyieho duchovného poriadku a pod. Budeme svedkami týchto prelomových historických chví¾, alebo je to
zasa iba akýsi psychologický klam, aby stúpencov tej èi onej sekty pribúdalo ?

¼udia, ktorí ete zostávajú z tohto
pokolenia (z generácie tých, ktorí
ili v roku 1914), sú dnes u ve¾mi
starí. Ale niektorí z nich sa doijú
konca tohto zlého systému vecí.
Teda môeme si by istí, e u
zakrátko v Armagedone skonèí vetko zlo a s ním budú odstránení i
vetci zlí ¾udia.
(Môe i navdy v pozemskom raji,
Biblická a traktátová spoloènos
Strána vea, 1990, str. 154)

Kristus, víaz nad zlom (Prebuïte sa! 12/98)

Odpoveï:
U sme si vari aj zvykli na to, e sa na
verejnosti objavujú predpovede o zaruèene presnom dátume konca sveta, o zániku
¾udstva, civilizácie atï. Nezriedka bývajú
tieto správy aj medializované. Obdobie
presných dátumov sa týkalo najmä konca
19. storoèia a prvej polovice 20. storoèia,
vtedy najèastejie vyvolávalo vlny hystérií.
Neskorí proroci zániku, pouèení fiaskami nesplnených predpovedí, zmenili terminológiu na bliie neurèený, ale vdy nebezpeène blízky èas. Zaèali pouíva vyjadrenia ako èoskoro, koncom storoèia, je
u o pä minút dvanás, stojíme na prahu posledných èias atï. Tradiènými pecialistami na takéto zaruèene vyrátané
predpovede konca sveta sú Svedkovia
Jehovovi, ktorým u pekná zbierka dátumov nevyla. Väèina takýchto katastrofických predpovedí sa spája s treou svetovou
vojnou, ktorá má by príèinou znièenia
Zeme atómovými zbraòami. I keï sme relatívne dlhí èas mali od podobných proroctiev pokoj, pred magickým rokom 2000
sa predsa len zaèali objavova èastejie.
Novie predpovede konca sveta nie sú
nevyhnutne spojené s náboenským èi sektárskym rámcom, ale v duchu módnej vlny mávajú pseudovedecký a ufónsky náter. Svet má postihnú dosia¾ nevídaná
katastrofa (vojenská, ekologická a pod.),
Zem zanikne, alebo sa aspoò stane neobývanou. Tých vak, èo si vèas utvorili dispozíciu, mimozemské kozmické lode zachránia
a predimenzujú na inú planétu. Mnohí
tzv. kontaktéri s mimozemanmi tvrdia, e
¾udstvo poruuje vevesmírne pravidlá,
vytvára negatívnu energiu (vlnenie, iarenie a iné) a ako celok sa u nedá zachráni.
Právom si vak môeme poloi otázku, ako to s tým koncom sveta vlastne je.
Koniec sveta ako taký nie je fikciou  je to
realita budúcnosti. Svet stvoril Boh, On ho
udruje a urèil mu zákony. Svet je hmotný,
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poruite¾ný, teda nie veèný, a ako taký raz
zákonite zanikne. Koniec sveta je aj súèasou biblického posolstva. Vieme, e èlovek
v stave prvotnej dokonalosti nebol podriadený smrti. Vplyvom hriechu prilo
poruenie, choroby, smr. Dôsledky hriechu èloveka sa vniesli aj do stvorenstva.
Zákon smrti platí tak pre ¾udí, ako aj pre
zvieratá, rastliny, ba i pre neivú prírodu.
Vieme vak, kedy sa to stane? A ak to
nevieme, dá sa to dajako zisti? Na prvú
otázku treba odpoveda  Nie! Sám Kristus
hovorí: Avak o tom dni alebo hodine
nevie nik  ani anjeli v nebi, ani Syn, iba
Otec. (Mk 13, 32). Keïe o tom nevie ani
sám Syn, kde berú odvahu mnohí proroci, ktorí nás straia presnými dátumami?
Boh nechcel, aby sme poznali dátum konca
sveta. Pre tých, ktorí budú i v aktuálnom
èase, by to mohla by trauma. Ako keï
odsúdenec ráta hodiny pred popravou.
A pre tých ostatných aj preto, aby sa nechlácholili, e sa ich to netýka. Doterajie
¾udstvo sa nedoilo konca sveta, ale kadý
sa doil konca svojho ivota! A ten je
dôleitý, veï od neho závisí, v akom stave
sa dostavíme pred Boiu tvár. Preto Kristus
prízvukuje, aby sme stále boli bdelí.
Máme kritériá na vypozorovanie blízkosti konca sveta? Áno! Kristus sám uvádza
viacero faktorov: úpadok viery, ve¾ké súenia, vzrast bezprávia, vojny (povstane
národ proti národu), ivelné pohromy,
hlad, povstania faloných mesiáov a prorokov, prenasledovanie veriacich, hlásanie
evanjelia po celom svete, znamenia na nebi
atï. Podobne aj Apokalypsa je plná podobenstiev o príznakoch blíiaceho sa konca
sveta. Mnohí si teraz budú mono myslie,
e uvedené kritériá sú pre rozpoznanie
konca sveta jednoznaèné. Avak je to predovetkým otázka miery. Nevieme si toti
predstavi to, èo sme nepoznali. Napríklad
v èasoch Napoleona boli mnohí presvedèe-
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ní, e vtedajie vojnové udalosti sú opisované vojny pred koncom sveta. Podobne
v èase vynájdenia dynamitu si ¾udia nedokázali predstavi u niè nièivejie. My vak
u vieme o ove¾a nièivejích vojnách a
zbraniach. A ani my si niè horie nedokáeme predstavi. Ale vieme my, èo vetko nám ete vývoj prinesie? A preto je
aké orientova sa pri posudzovaní znamenia konca sveta pod¾a doterajích skúseností. Napriek tomu je jasné, e keï ten èas
príde, znamenia budú èitate¾né, veï sám
Kristus hovorí: Tak aj vy, keï uvidíte toto
vetko, vedzte, e je (ten èas) blízko, pred
dverami. (Mt 24, 33). Ale aj keï bude
úplne zrejmé, e pozorujeme znamenia
blíiaceho sa konca sveta, aj tak stále nebude jasné, kedy presne príde. Kristus to
nehovorí preto, aby sme sa báli, ale preto,
aby sme bdeli. Uisuje nás, e Boh skráti
èas utrpenia a záver vetkého bude jeho
slávny príchod. Keï sa toto zaène dia,
vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa
blíi vae vykúpenie. (Lk 21, 28).
V mnohých apotolských spisoch sa
doèítame, e Pánov príchod je blízko. Èo
vak v biblickom poòatí znamená by blízko? Prorok Izaiá jasá nad narodením
Mesiáa, akoby u-u bol za dverami. A prelo ete nieko¾ko storoèí, kým sa to stalo.
Aj apotol Pavol prísne vystríhal tých, èo v
presvedèení o blízkom Pánovom príchode
prestali plni svoje povinnosti a ili záha¾èivo. Nenechajme sa teda zastrai èi dobehnú. Nik z nás dopredu nepozná dátum
konca sveta. To je Boie tajomstvo. ime
v pokoji, bez strachu. Vo vedomí, e Boh
nás miluje a stará sa o nás, e bez jeho
vedomia sa nám ani vlas na hlave neskriví. Správajme sa tak zodpovedne, ako by
sme tu mali i stároèia. Ale ime tak, ako
by sme mali ihneï predstúpi pred Boiu
tvár. Potom nás ani skutoèný koniec sveta
nezaskoèí.
ANDREJ BOTEK
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Sek ty
v Rusku
(3)

Nový zákon



Vzápätí po tejto kauze schválila Duma a
Rada federácie drvivou väèinou hlasov
nový zákon O slobode vyznania a náboenských spoloènostiach. Iba pä
poslancov zo 450 hlasovalo proti. To znamená, e v dnenom Rusku vlastne niet
politickej sily, ktorá by si dovolila verejne
vystúpi proti tomuto zákonu.
Pozoruhodné bolo, akú vlnu protestu
vyvolal zákon na Západe. Protestné listy
prichádzali zo vetkých konèín, scientológmi a munistami poènúc a baptistami, pápeom, prezidentom Clintonom a hodnostármi Európskej únie konèiac. Protesty
vlastne nemali opodstatnenie, lebo zákon,
omnoho miernejí ne jeho obdoby v mnohých európskych tátoch, nediskriminoval
nijaké tradièné náboenstvo ani neporuoval právo jednotlivca uchova si svoje
vlastné vierovyznanie. Zákon sa pokúsil
vnies len trochu poriadku do totálne neregulovanej a chaotickej oblasti náboenského trhu v Rusku a preskúma niektoré
spoloènosti, ktoré o sebe vyhlasovali, e sú
náboenské, prièom ete nemali udelený
tatút oslobodenia od dane a ïalie privilégiá oficiálne registrovaných náboenských spoloèností. Zjavne vak aj tento
chabý pokus bol pre sekty a ich mecenáov
neznesite¾ný.
Vieme, e prezident Je¾cin pod tlakom
zahranièia vetoval tento zákon, ale èoskoro si uvedomil, e nemôe nesúhlasi s
absolútnou väèinou národa. A preto nová
verzia zákona, ktorú navrhoval, sa vlastne
od pôvodnej ve¾mi nelíila. Duma zákon
opätovne schválila prevanou väèinou
poslancov 19. septembra 1997. Je dôleité
si uvedomi, e nový zákon (pôvodná aj
prezidentova verzia) je produktom dos
bolestného kompromisu a nie je vôbec

taký, aký navrhovala Pravoslávna cirkev.
Cirkev si vybrala európsky model vzahu
tátu a cirkvi, v ktorom sekulárny tát môe uzavrie konkordát s tradièným náboenstvom národa. Hoci nový zákon nedáva
cirkvi niè, èo by u nebola mala aj predtým, cirkev sa rozhodla podpori ho, lebo
ide o prvý (hoci ve¾mi biedny) pokus o
obmedzenie aktivít totalitných siekt. A kampaò rozpútaná sektami proti zákonu jasne
naznaèuje, e nie sú ochotné ho repektova. Svoj jednotný postup dali najavo u
19. septembra, keï na protest proti schváleniu zákona spoloène obliehali Dumu.
Bolo to vak len mnoho kriku pre
niè: ukázalo sa, e zákon je neefektívny a
dá sa ¾ahko obchádza. Sekty, ktoré chceli
ma plnokrvnú registráciu v rozpore so
zákonom, vybavili si ju províziami, zatia¾
èo tie, ktoré sa ním nemienili zaaova, sa
jednoducho zaregistrovali ako rozlièné
druhy neziskových humanitných organizácií. Napríklad tzv. Cirkev Jeia Krista svätých posledných dní, známejia ako mormóni, sprvu reagovala na zákon ve¾mi
negatívne. Èoskoro vyslala do Ruska delegáciu prominentných mormónov, vrátane nieko¾kých kongresmanov a senátorov.
Navtevovali rôzne miesta a odviedli kus
lobbingu. Po návrate mormóni hlásili, e
ich prijali vo ve¾mi vysokých kruhoch a
ubezpeèili ich, e s novým zákonom nebudú ma nijaké akosti. A tak sa aj stalo.
Jednou z prvých organizácií, ktorá získala
plnoprávnu preregistráciu, bola práve
mormónska cirkev. A to bez oh¾adu na
skutoènos, e v Rusku nepôsobila pätnás
rokov a mali ju zbavi niektorých práv do
skonèenia tohto obdobia.
Aj Novoapotolská cirkev získala plnú
registráciu, ako aj nieko¾ko ïalích skupín

Prof. Alexander L. Dvorkin
podporovaných zo zahranièia. Novoturíène
skupiny hlásajúce teológiu prosperity sa
promptne zili a vytvorili Ústredný orgán,
otvorene vyhlasujúc, e to niè neznamená
a e to urobili iba kvôli registrácii. Registráciu im obratom udelili. Ruská, ve¾mi
detruktívna skupina  tzv. Cirkev posledného zákona (The Church of the Last
Testament), ktorej vodcom je bývalý policajt Sergej Torop, samozvané nové vtelenie Krista  Vissarion, sa rozhodla zaregistrova ako nezisková ekologická organizácia. Môeme teda poveda, e ruský tát
nemá monos chráni svojich obèanov
pred nebezpeèenstvom zo strany detruktívnych siekt, a ani politickú vô¾u h¾ada
takúto monos.

Lobbing a súdne spory
Je to vlastne príznaèné pre postoj k sektám
v Rusku. Zatia¾ èo verejná mienka je i naïalej voèi sektám ve¾mi negatívne naladená,
federálne vládne kruhy ich de facto podporujú, ustupujúc tlaku prosektárskej lobby,
silne podporovanej z USA. Lobby má dos
peòazí na to, aby zabezpeèila o sektách
ve¾mi priaznivé èlánky v ktorýchko¾vek
novinách alebo programy na ktoromko¾vek
televíznom kanále èi rozhlasovej stanici.
Správne orgány v provinciách a miestne
masmédiá môu ma síce bliie k verejnej
mienke, no ani zïaleka nemajú takú moc a
vplyv ako centrálne.
Treba si uvedomi, e prosektárska
kampaò má ve¾mi výrazný protipravoslávny charakter. V tejto súvislosti by som sa
rád vrátil k dávnejie spomínanej skupine,
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ktorá okrem lobbovania v prospech záujmov svojich èlenov aktívne bojuje proti
Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorú oznaèujú
za náboensky monopolistickú a posledný
preitok komunizmu. Je zaujímavé, e
presne to isté tvrdil pred nieko¾kými
rokmi vplyvný americký politik Zbygniew
Brzezinsky, keï kontatoval, e po páde
ruského komunizmu ostáva ete posledný
nepriate¾  Ruská pravoslávna cirkev.
Posluné ruské médiá postupujú presne
v tejto línii; popri pokraèujúcich pokusoch
o diskreditáciu Pravoslávnej cirkvi jej
neustálym kandalizovaním obsahuje kadá prosektárska publikácia pinavé útoky
proti cirkvi. Je pozoruhodné, e ani to zatia¾ neovplyvnilo verejnú mienku. Pod¾a
prieskumov ostáva cirkev ïaleko najdôveryhodnejou intitúciou v Rusku, zatia¾
èo sekty sú rovnako nepopulárne ako aj
predtým. Pravda, nevieme, ako dlho nai
spoluobèania dokáu odoláva tomuto zákernému tlaku.
Na rozdiel od obyèajných ¾udí mocenské kruhy tomuto tlaku u èiastoène pod¾ahli; vyskytlo sa nieko¾ko neúspených
pokusov èeli vplyvu siekt. Petrohradský
rodièovský výbor prehral súdny spor,
ktorý inicioval proti CARP (mládenícka
vetva Cirkvi zjednotenia San Mjung
Muna). Proces sprevádzala ve¾mi profesionálne vedená propagandistická kampaò
munistov na vetkých popredných mediálnych kanáloch. Svedkovia Jehovovi podali alobu na miestnu správu na ïalekovýchodnom ostrove Sachalin  a vyhrali.
Generálna prokuratúra inej ïalekovýchodnej provincie, polostrova Kamèatka,
sa pokúsila alova vodcu miestnej novoturíènej skupiny, no prehrala. V oboch prípadoch médiá zaujali oèividne prosektársky postoj, zatia¾ èo sektárska lobby
z Moskvy vyuila vetky dostupné prostriedky na ovplyvnenie rozhodnutí súdu.
Ako vidno, pomohlo to. Nieko¾ko ráz za
sebou sa generálne prokuratúry Moskvy a
Petrohradu i daòová polícia pokúali
stíha Scientologickú cirkev. Takmer bez
úspechu. Medzitým sekta, napriek zákazu
ministerstva zdravotníctva, i naïalej praktizuje svoje medicinálne aktivity. Ba navye, ete v roku 1995 Federálny úrad kontrarozviedky menoval Hubbard College
medzi skupinami zapojenými do procesu
zhromaïovania tajných informácií. Napriek tomu to nevyvolalo nijakú reakciu.
V súèasnosti úrad generálnej prokuratúry
jedného z moskovských okresov sa opä
pokúa stíha scientológiu. Dúfame, e
tentoraz to bude úspené.
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Ale najtypickejím príkladom tohto
trendu je práve prebiehajúci súdny proces.
Iniciovala ho generálna prokuratúra severného moskovského okresu proti Svedkom Jehovovým. Generálna prokuratúra
iniciovala proces po ve¾mi dlhom vyetrovaní, vyvolanom poèetnými sanosami
rodièov a príbuzných obetí Svedkov Jehovových. Sekta bola obalovaná z podnecovania náboenskej neznáanlivosti, detrukcie rodín, nabádania k samovrade,
naruovania osobnosti, práv a slobôd
obèanov a napokon z verbovania neplnoletých osôb do organizácie. Ak sa vetko
dokáe, organizáciu by ako náboenskú
zruili. Ostalo by jej vak právo da sa
znovu zaregistrova ako komerèná organizácia. Prvá vec, ktorú si treba v tejto
súvislosti uvedomi, je propagandistická
kampaò organizovaná jehovistami. Vlastne
vetky noviny, vetky popredné televízne
kanály a rozhlasové stanice publikujú materiály o úasnej a mierumilovnej pravej
kresanskej organizácii Svedkov Jehovových, ktorú prenasledovali nacisti a komunisti, a teraz má by opä prenasledovaná
mocnou a inkvizítorskou Ruskou pravoslávnou cirkvou. Vlastne sa u bene píe,
e Ruská pravoslávna cirkev aluje Svedkov Jehovových, hoci v skutoènosti cirkev
s týmto procesom nemá niè spoloèné a ani
sa na òom nezúèastòuje. Jehovisti dokonca
tvrdia, e sa vracajú stalinské èasy, e ich
organizáciu v Rusku prenasledujú ete
väèmi ne za Stalina, a e po ich hroziacom uväznení budú uväznené aj ostatné
meninové náboenstvá. A to vetko pre
jeden obyèajný obèiansky súdny proces
v jednom moskovskom okrese, ktorý sa
pokúa stanovi, èi miestna vetva 
Sluobníci Stránej vee  má právo získa
tatút náboenskej organizácie! A predsa
túto oèividne nepravdivú informáciu publikovali masmédiá na celom Západe.
Situácia je pritom presne opaèná:
Svedkovia Jehovovi zhromadili mocný
právnický tím, v ktorom sú dvaja ruskí
právnici a jeden kanadský, majú prakticky
neobmedzené finanèné prostriedky a
armádu posluných adeptov, ktorí pod¾a
ich príkazov vypisujú desatisíce protestných listov na rozlièné adresy, v hojnom
poète sa ukazujú na pojednávaniach a
obsadzujú vetky miesta, drzo uráajú tri
krehké eny  predstavite¾ku generálnej
prokuratúry a èlenky rodièovského výboru
 a vemone ruia ich prácu. Aby bolo
vetko jasné, Madelaine Allbrightová v rozhovore pre tátnu televíziu poèas svojej
návtevy Ruska na jar podotkla, e USA
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majú záujem, aby Svedkovia Jehovovi
tento proces vyhrali, èím nielene nehorázne zasahovala do vnútorných záleitostí cudzieho tátu, ale oèividne vyvíjala
nátlak na súd. Tento nátlak napokon zapôsobil. Sudkyòa vyzerala bezradne a dávala
jasne najavo, e nechce nies bremeno
zodpovednosti za rozhodnutie. Nakoniec
sa rozhodla ustanovi komisiu zloenú
z piatich religionistov, psychológov a filológov, ktorí na základe publikácií Svedkov
Jehovových majú urèi, èi obaloby úradu
generálnej prokuratúry sú opodstatnené a
podloené dôkazmi. Svedkovia Jehovovi
protestovali proti vymenovaniu komisie a
odvolali sa na moskovský mestský súd.
Tým sa pribrzdilo rozhodnutie okresného
súdu. Komisia sa vak dala do práce.
Ale medzitým, napriek pokraèujúcemu
súdnemu konaniu, udelilo federálne ministerstvo spravodlivosti Svedkom Jehovovým registráciu, a tým plné práva ako
náboenskej spoloènosti. Je pozoruhodné,
e v procese registrácie sa skúmali iba
dokumenty predloené Svedkami Jehovovými, zatia¾ èo poèetné dokumenty od
rodièovských výborov a ïalích protisektárskych organizácií sa jednoducho nebrali do úvahy. Svedkovia Jehovovi, cítiac sa
posilnení, hovoria, e keby tento proces
prehrali, odvolali by sa a do trasburgu.
Take výsledok mono predvída
Takáto je dnená situácia v Rusku.
Sektárska lobby vypisuje hororové príbehy
o ohromne bohatom a mocnom veobopínajúcom medzinárodnom protisektárskom
hnutí, ktoré vraj prenasleduje malé
meninové náboenstvá a vôbec kadého, kto sa mu postaví do cesty. Je to
vak presne naopak: ve¾ké, organizované a
úzko spolupracujúce sektárske hnutie,
podporované mnohými medzinárodnými
organizáciami a vládou USA, úspene lobbuje v prospech svojich záujmov v Rusku
a potláèa svojich nepriate¾ov. Na obranu
máme iba nieko¾ko cirkevných truktúr,
pol tucta rodièovských výborov a zopár
nadencov. Ale sekty a ich podporovatelia
nenávidia aj túto slabú opozíciu a robia
vetko preto, aby ju zahnali do kúta. A to
je pre nás dôkazom, e naa práca má zmysel, a dáva nám to nádej do budúcnosti.
Take, s pomocou Boou, budeme pokraèova
ALEXANDER L. DVORKIN
(Z èasopisu Spirituality in East and West
a z aktualizovaných podkladov autora preloila NORA VALOVÁ)
Foto: BORIS RAKOVSKÝ
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Veobecne sa odborníci v problematike
siekt zhodujú v tom, e vplyv siekt na
osobnos èloveka je negatívny. Mohla
by som vymenova aj zopár vecí, ktoré
sú na sektách pozitívne, napríklad to,
e urèitá èas ¾udí by sa bez závislosti
od sekty pravdepodobne dostala do
iného typu závislosti (nieko¾ko substitúcií, nahradení drogovej závislosti
závislosou od sekty túto skutoènos
iba potvrdzuje). Je pravda aj to, e
¾udia v sektách bývajú prvé mesiace
ve¾mi astní. Tento stav by sme mohli
prirovna k zamilovaniu. Je ale otázne, kedy tento prirodzený pocit astia
nahradí astie z povinnosti, pretoe
èlen sekty si nedostatok astia nemôe
prizna. Niektorí ¾udia sa pripájajú
k sekte kvôli tomu, e im ide o sociálnu izoláciu (môu ma na to rôzne
dôvody, najèastejí je útek z rodinného
prostredia, ktoré býva buï sociálne
slabie, alebo príli hyperprotektívne).
Vtedy sa sekta stáva prostredím, ktoré
poskytuje kvalitnejie sociálne zázemie (napr. je známe, e Svedkovia
Jehovovi spoloèensky pozdvihli mnoho
¾udí z radov alkoholikov, neprispôsobivých Rómov a pod.).
Okrem tohto neve¾kého mnostva
pozitívnych vplyvov na osobnos èloveka majú vak sekty kvantá negatívnych vplyvov. Niektorým z nich venujem nasledujúce riadky.

Fázy resocializácie
Bývalí èlenovia siekt sa líia pod¾a toho,
akým spôsobom opustili sektu: 1.  odili
pomocou výstupového poradcu; 2.  odili
sami; 3.  ktorých vyhodili.
Tí, èo odili sami a tí, èo ich vyhodili,
potrebujú najväèmi pomoc pri procese
návratu do vedného ivota. Bývalí èlenovia, ktorých podrala rodina a ktorí vyuili rehabilitaèné centrá (výstupové poradenstvo, podporné skupiny atï.) sú lepie
pripravení na ivot mimo sekty. Je viacero
aspektov, ktoré ovplyvòujú postkultový
proces: spôsob, ako dotyèný opustil skupinu, èas strávený v skupine, èi bol alebo
nebol vo vedúcej funkcii v skupine, dostupnos rodinnej alebo sociálnej podpory
po opustení skupiny, intenzita emoèných
záitkov a psychických následkov, dostupnos finanèných prostriedkov alebo moností ich získania, vek (napr. ena, èo opustila sektu po pôrode, alebo mladý èlovek,
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ktorý vyrastal v sekte), manelský stav,
alebo skutoènos, èi mal v skupine rodinu.
Primárnymi faktormi podie¾ajúcimi sa na
úspenej resocializácii sú: láska a podpora
rodièov a rodiny (64 %), porozumenie a
podpora bývalých èlenov siekt (59 %), nachádzanie nových priate¾ov mimo sekty
(50 %), pomoc druhým, varovanie pred sektami alebo pomoc pri odchode zo sekty
a resocializácii (39 %), zamestnanie a budovanie novej kariéry (36 %), návrat do
koly alebo na univerzitu (25 %) atï.
Niektoré osoby sú schopné opusti skupinu
s minimálnou úzkosou, rýchlo sa prispôsobiac ivotu mimo sekty. Iní môu ma
váne akosti pri vyrovnávaní sa s jednoduchými èinnosami denného ivota.
Po odchode zo sekty sa bývalý èlen
potrebuje zaradi spä do civilného ivota.
Prvé tri mesiace sú zvyèajne pre kadého
najaie. V tomto èase je bývalý èlen sekty
väèmi závislý od rodièov, ako by sa to od
adolescenta oèakávalo. Rodièia a ostatní
èlenovia rodiny by mali by pripravení
venova svoj vo¾ný èas bývalým èlenom,
keï sa púajú do nových vecí, ktoré sú
pre rodièov úplne samozrejmé (napr. varenie alebo nákupy). Toto obdobie závislosti môe by ve¾kou dilemou pre oboch
rodièov i pre deti, zahròujúcou v sebe
emocionálnu blízkos verzus ponechanie
prílinej slobody.
V druhej fáze dochádza vlastne k integrácii prokultovej a postkultovej identity
a bývalý èlen by mal by schopný vráti sa
do koly alebo do práce. Niektorí zaènú
upozoròova iných na nebezpeèenstvo detruktívnych kultov, prípadne zaènú spolupracova s tímom výstupových poradcov
ako jeden zo spôsobov vyjadrenia svojho
hnevu voèi tomu, e boli manipulovaní
skupinou alebo vodcom sekty. Strach
rodièov z toho, e by sa ich diea mohlo
vráti do sekty je reálny, najmä ak rodièia

pozorujú frustráciu pri zápase svojho
dieaa o obnovenie ivota mimo skupiny.
Rodièia môu prehnanou starostlivosou
skutoène predåi závislos dieaa. V niektorých prípadoch rodièia platia deom
drahé nájomné a podporujú ich nezamestnanos. Neoèakávajú, e si ich diea nájde
prácu a postará sa o seba samo.

Fyzické problémy
Bývalí èlenovia èasto trpia chorobami zapríèinenými stresom. Je to napríklad vredová choroba alúdka a dvanástnika,
bolesti hlavy a vysoký krvný tlak. Podvýivou a nedostatkom spánku je ve¾mi
oslabený aj ich imunitný systém, take
ove¾a skôr pod¾ahnú beným chorobám,
napríklad chrípke. V niektorých prípadoch
vak môu nasta aj zmeny v telesnej
hmotnosti, koné ochorenia, u ien nepravidelnos v mentruaènom cykle. Zdravie
je vo väèine siekt poslednou vecou, o
ktorú sa treba stara. Mnoho bývalých èlenov odchádza zo sekty bez zdravotnej starostlivosti a poistenia. Je preto potrebné
postara sa o to, aby bývalý èlen absolvoval kompletnú zdravotnú prehliadku,
najmä ak trpí chronickým ochorením (cukrovkou, epilepsiou a pod.), alebo bol
vystavený infekèným chorobám ako sú
pohlavné alebo tropické ochorenia.
Samozrejme, e vetky deti musia absolvova oèkovania proti detským chorobám
(osýpky, èierny kae¾ atï.).

Medzi¾udské vzahy
Mnoho bývalých èlenov má problémy
znova zaèa s normálnymi vzahmi. Stáva
sa to z viacerých dôvodov. Niektorí sa
narodili v sekte, alebo ich rodièia vstúpili

. . . . .
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do sekty, keï boli ete ve¾mi malí a nepoznajú zdravé medzi¾udské vzahy. V niektorých sektách sa podporovala promiskuita, prostitúcia, praktizovalo sa sexuálne
zneuívanie a vodca èasto urèoval nielen
výber manelského partnera, ale aj spôsob
a èastos sexuálnych stykov a poèet detí.
Ve¾a bývalých èlenov siekt trpí akosami
po tom, ako mnoho rokov praktizovali
sektársky poòatý celibát. Toto vetko zapríèiòuje strach z nových vzahov a nedôveru. Zdôverovanie sa s najhlbími pocitmi a mylienkami je v sektách nebezpeèné,
pretoe zvyèajne sa konèí trestom. Preto
väèina bývalých èlenov má k ostatným
ve¾mi rezervovaný postoj. Noví známi a
starí priatelia môu zrani bývalého èlena
tým, e sa èudujú, preèo sa práve on pripojil k takej skupine. Ve¾mi aké sú pre
exèlenov pokusy o vysvetlenie, preèo nie
je èlovek schopný jednoducho zo sekty
odís; to si vyaduje dlhé a nároèné vysvetlenie psychickej manipulácie.

Smútok a hnev
Ve¾a bývalých èlenov siekt trpí silnými
pocitmi osamelosti. S osamelosou je spojený smútok nad stratou èasti ivota, ktorý
napåòal ich idealizmus. Smútok je zdravá
reakcia na stratu. Takmer vetci bývalí èlenovia preívajú smútok, pretoe opusti
skupinu znamená viacero strát. Stratu priate¾ov alebo rodiny, èasu, naivity a idealizmu, ale predovetkým zmyslu ivota. Keï
je smútok skombinovaný s anxietou (pocitom úzkosti bez konkretizovania príèiny),
hnevom a pocitom hanby, môe vyvola
depresívne stavy, s ktorými sa vak bývalý
èlen zväèa do mesiaca vyrovná.
Objavenie sa prudkého hnevu voèi
sekte a jeho vodcovi je jeden z prvých
znakov procesu uzdravovania z kultových
záitkov (znamená, e dotyèný dospel k poznaniu, e bol obeou psychickej manipulácie), ale pre mnohých je to aj najaia
vec, s ktorou sa musia vyrovna. Hnev je
zdravá reakcia na mnohé zranenia a
útoky. Bývalí èlenovia èasto nevedia,
akým spôsobom majú vyjadri tieto uzdravujúce emócie, pretoe boli vedení k tomu, aby svoje negatívne city skrývali a
popierali. Preto nesprávne namieria svoj
hnev na tých, ktorí za to nemôu, prípadne na seba. Aby sa mohol hnev efektívne
vyui, musí sa zamera na správny zdroj.
Tým je vodca alebo vedenie sekty.
Sociálne alebo legálne èinnosti sa povaujú za progresívny krok.

. . . . .
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Strach a pocity viny

Pasivita

Väèina siekt tvrdo pracuje na tom, aby
svojim èlenom zabránili odís zo skupiny.
Strach zo ivota mimo skupiny, strach zo
zlyhania, z posmechu a násilia, to sú city,
ktoré vodcovia u svojich èlenov zámerne
vyvolávajú. Keï èlen odíde, úsilie získa ho
spä môe ma podobu mierneho obaovania (telefonáty, návtevy) a násilných
incidentov. Mnohí bývalí èlenovia si preto
dávajú zavies tajné telefónne èíslo, zmenia adresu, niektorí si dajú zmeni meno a
odsahujú sa. Zdá sa vak, e väèina siekt
svoju energiu investuje skôr do získavania
nových èlenov ne do znovuzískania odpadlíkov.
Základom pre proces uzdravenia
bývalého èlena sekty je jeho poznanie, e
strach a fóbie sú dôsledkom psychickej
manipulácie, ktorej bol v sekte vystavený.
Pokia¾ sa aj bývalý èlen prestane obáva
odvety zo strany sekty, stále u neho pretrváva strach zo stretnutia èlenov sekty
napríklad na ulici. Strach preívajú aj tí,
èo odchodom zo sekty opustili svojho
partnera alebo deti, ktoré v sekte zostali.
Akýko¾vek pokus nadviaza s nimi kontakt
väèinou skonèí úplným preruením vzahu. Èasto prichádza na rad bolestivé
obdobie, keï sa bývalý èlen i jeho partner, ktorý zostal v skupine, pokúajú právnymi cestami získa diea do opatery.
Keïe sekty obviòujú èlenov zo vetkého zlého, pokia¾ bývalý èlen neokúsi
pomoc výstupového poradcu, má tendenciu pokraèova v sebaobviòovaní aj po
odchode zo sekty. Bývalí èlenovia èasto
preívajú pocity viny z toho, e zranili
rodinu, priviedli do sekty priate¾ov a známych, z toho, e sa zúèastòovali na vedení
kultových aktivít, ktoré boli proti ich etickým hodnotám (napr. aktivity spojené
s klamstvami, obraním, prostitúciou, pornografiou, násilím, drogami atï.). Bývalý
èlen potrebuje rozlíi skutky, za ktoré je
zodpovedný, od skutkov, za ktoré je zodpovedný vodca alebo skupina. Primerané
pocity viny môu pomôc vyhnú sa starým
chybám, ale nadmerné pocity zabraòujú
osobnému rastu a uèeniu sa z týchto chýb.
Bývalý èlen preto potrebuje v prvom rade
odpusti sebe a a potom nasleduje reálne
zhodnotenie, èi sa niektoré skutky dajú
nejako odèini, najmä ak zapríèiòujú boles
ete niekomu inému. Odpustenie vodcovi
nie je v procese uzdravenia podstatné.

¼udia, ktorí v sekte strávili dlhí èas,
bývajú pasívni, pretoe sú zvyknutí, e za
nich rozhoduje niekto iný. Niektoré skupiny predpisujú prakticky kadú aktivitu: èo
a kedy má èlovek jes, obliec si a robi cez
deò a v noci, aké má ma hygienické návyky a miesta na spanie. Sú nerozhodní, keï
si majú vybra aty na obleèenie, alebo
sami objedna v retaurácii jedlo, take
svojou neschopnosou pripomínajú malé
deti. M. Singerová toto obdobie nazýva tádiom nekritickej pasivity. Strata spôsobu
ivota, v ktorom je vetko naplánované,
èasto spôsobí to, èomu niektorí bývalí èlenovia hovoria nemajúci budúcnos, v ktorej musia plánova a uskutoèòova vetky
svoje zajtrajky sami. Mnoho bývalých èlenov hovorí o tom, e prijímajú skoro vetko, èo poèujú, akoby stratili schopnos kriticky hodnoti a prehodnocova. Aj malé
poznámky priate¾ov, spolupracovníkov a
spolubývajúcich vnímajú ako príkazy.
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Zmenené stavy vedomia
a pseudoidentita
Exèlenovia siekt, od ktorých sa vyadovali
dlhé meditácie, opakovanie modlitby,
mantry, vizualizácie alebo iné hypnotické
techniky, majú problémy s koncentráciou
a inými kognitívnymi funkciami. Èasto
trpia úzkosou, e nedobrovo¾ne upadnú

Ilustraèná snímka: B. RAKOVSKÝ
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do zmeneného stavu vedomia. Pod pojmom
zmenený alebo vyí stav vedomia sa v kultoch
a sektách oznaèujú stavy tranzu (stavy disociácie, depersonalizácie a derealizácie). Aj po
odchode zo skupiny a opustení praktík navodzujúcich zmenený stav vedomia má táto nauèená odpoveï tendenciu doèasne sa objavova
napríklad pod tlakom stresu, pri únave alebo
chorobe. Inými spúacími mechanizmami môu by sluchové podnety (pieseò, mantra, argón sekty), zrakové podnety (obraz vodcu,
symboly skupiny, urèitá farba), èuchové podnety (parfum vodcu, jedlo, vôòa kadidla), dotyky (urèité gesto, spôsob dotyku, potrasenie
rukou) a chute. Rozpoznanie podnetov, ktoré
spôsobujú zmenené stavy vedomia, je prvým
krokom k imunite.
Dlhodobý stres alebo neobvyklé ivotné
situácie môu narui celistvé fungovanie osobnosti. Jednotlivci sa tak môu adaptova na
danú situáciu tým, e sa u nich vytvorí zmenená
osobnos alebo pseudoidentita. Pseudoidentita
alebo tzv. kultové ja sa v prostredí siekt posilòuje, stáva sa postupne dominantným a potlaèí
pôvodnú identitu. Èlovek, ktorý opustí prostredie sekty, sa môe vráti spä k svojej pôvodnej
identite, ale tento proces sa zvyèajne nezaobíde
bez nieko¾kých psychických problémov. Epizódy
zmenenej osobnosti, tak ako flashbacky u uívate¾ov drog, sa najviac objavujú hneï po
odchode zo skupiny, ale u niektorých jednotlivcov môu pretrváva týdne aj mesiace. Terapia
zahàòa porozumenie mechanizmom, ktoré
spúajú syndróm pseudoidentity.

Duchovné problémy
Najsmutnejie a najaie pri stretnutiach
s bývalými èlenmi siekt sú problémy s duchovnou oblasou. Èasto opisujú záitky v sekte ako
duchovné znásilnenie. Preívajú strach z veèného zatratenia, apokalypsy, démonizujú realitu a cítia sa nehodní a vinní. Ve¾a bývalých èlenov siekt trpí silnými pocitmi osamelosti a izolácie. Niektorí sa vrátia ku viere, v ktorej boli
vychovávaní, ale èasto sa stáva, e sa vrátia do
svojich siekt alebo sa pripoja k inej detruktívnej skupine, aby vyplnili prázdnotu vytvorenú
opustením intenzívnych kultových záitkov. Iní
sú ve¾mi opatrní a organizované náboenstvo
nie je monosou, o ktorej by v tomto èase
uvaovali (napr. vo svojom výskume I. Gasde
a R. A. Block z roku 1998 uvádzajú, e 72,1 %
probandov  bývalých èlenov sekty Church
Universal and Triumphant  pochádzalo
pôvodne z kresanského prostredia, ale v èase
výskumu, teda po výstupe zo sekty, oznaèilo
80,3 % poloku bez vyznania).
ZUZANA KODOVÁ

S

V tejto rubrike vás budeme informova o spoloènostiach zaoberajúcich
sa pôsobením detruktívnych siekt.
Na Slovensku takéto pecifické osvetové a poradenské centrá chýbajú,
preto sa zameriame na zahranièie.
V Èeskej republike pôsobia dve spoloènosti. Prvou z nich je Centrum pro
prevenci v oblasti náboenských sekt.

CPoNS  Centrum pro prevenci
v oblasti náboenských sekt je po
Spoleènosti pro
studium sekt a
nových náboenských smìrù druhým pecializovaným subjektom zaoberajúcim sa problematikou náboenského sektárstva
v Èeskej republike. Pracuje ako pecializovaná sekcia Psychologicko-sociologickej poradne pri MS YMCA
v Olomouci.
Vzniklo v marci 1996 ako reakcia
na stále sa zvyujúcu potrebu a záujem obèanov o túto problematiku. Od
zaèiatku svojho vzniku vykonávalo
poradenskú a prednákovú èinnos a
od roku 1998 poskytuje i ïalie sluby  správu internetových stránok
(www.cpons.cz), kde sa snaí poskytova komplexné informácie, napríklad profily jednotlivých skupín, veobecné psychologicko-sociologické túdie, diskusie, chatroom a napokon emailovú poradòu.
Za necelé tyri roky náho trvania sme realizovali vye sto prednáok, na ktorých sme mohli oslovi
vye 2000 poslucháèov. Poskytli sme
nieko¾ko stoviek osobných èi telefonických konzultácií atï. O prednáky
majú záujem predovetkým stredné
koly, ale spolupracujeme aj so kolským úradom, Strediskom informatiky a sluieb kolám, èi s pedagogickopsychologickými poradòami. V spolupráci s nimi organizujeme kolenia
pre uèite¾ov  výchovných poradcov a
uèite¾ov obèianskej výchovy. Spolupracujeme aj s miestnou Univerzitou
Palackého, okrem iného na príprave
uèebných pomôcok. V súèasnosti je
pripravený do tlaèe materiál na metodickú príruèku pre uèite¾ov obèianskej výchovy k novej uèebnici. Dôleitá je aj spolupráca s médiami,
napríklad s Èeským rozhlasom, Rádiom Proglas èi miestnou tlaèou.
Pracovníci Centra sú profesne socio-

lógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, teológovia a
ïalí, väèinou tudenti príbuzných
odborov. Vetci spolupracujú ako
dobrovo¾níci vo svojom vo¾nom èase.
Cie¾om naej poradne je informova verejnos o monostiach psychickej manipulácie, o jej prejavoch a
konkrétnych vplyvoch na ivot èloveka, so zameraním na náboenské
sekty. Myslíme si, e jedným z podstatných prvkov psychickej manipulácie je aj rozhodovanie na základe neúplných informácií.
Repektujeme slobodu náboenského presvedèenia, avak aby sa èlovek mohol pre svoju vieru skutoène
slobodne rozhodnú, musí ma monos zoznámi sa pred svojím rozhodnutím so vetkými dostupnými informáciami o tejto skupine  jedine tak
môe by jeho rozhodnutie skutoène
slobodné.
Vychádzame teda z predpokladu,
e za sekty mono oznaèi tie skupiny,
ktoré sú okrem iného charakteristické
tým, e zamlèujú svojim potenciálnym
èlenom fakty, ktoré sú pre toto rozhodnutie podstatné. Druhou vecou je
potom samozrejme forma odovzdávania týchto informácií sektou a mnostvo ïalích momentov, ktoré mono
definova ako prvky zámernej psychickej manipulácie.
Poradenská èinnos prebieha
v troch rovinách; e-mailom, kde záujemca dostáva odpoveï priamo do
vlastnej schránky elektronickej poty
(ak má jeho otázka èi problém intímnejiu povahu alebo na výslovnú iados), resp. cez verejne prístupnú
stránku (www.cpons.cz/dotazy.htm),
kam umiestòujeme otázky, ktoré by
mohli pod¾a naej mienky zaujíma
irí okruh verejnosti. Tento spôsob
práce zaèína v poslednom èase prevaova a predstavuje dnes vye polovicu vetkých otázok. Druhou monosou je telefonická linka a poslednou
je osobná konzultácia.

CENTRÁ
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Klientela

Kontaktujú sa s nami ¾udia z celej Èeskej
republiky, ale i zo Slovenska a iných
krajín. Nai klienti sa dajú rozdeli do nieko¾kých skupín.
Do prvej patria tí, ktorí pracujú s ¾uïmi a chcú rozíri svoje vedomosti v tejto
oblasti, lebo sa s òou pri svojej práci stretávajú. Sú to väèinou uèitelia, psychológovia, ale môeme sem zaradi napríklad aj
novinárov, ktorí potrebujú preniknú do
tejto problematiky, alebo si len overi daktoré údaje.
Druhou skupinou sú tudenti, ktorí pri
svojom túdiu problematiky sociálne patologických javov narazili na oblas náboenského sektárstva a rozhodli sa jej venova podrobnejie, napríklad vo svojich roèníkových, absolventských èi diplomových
prácach. Prichádzajú teda na konzultácie èi
na túdium materiálov a kníh, ktoré sú
v naom centre k dispozícii.
V tretej skupine sú ¾udia, èo sa zaèínajú sami nieèomu venova, kúpili si knihu
èi navtívili nejakú prednáku alebo kurz,
ktoré v nich vzbudili isté pochybnosti a
nie sú si istí dôveryhodnosou autora
alebo skupiny, ktorá ju vydala, prípadne
akciu usporiadala. Chcú si u nás overi ich
serióznos a vyhnú sa prípadnému nebezpeèenstvu.
tvrtú skupinu tvoria príbuzní (väèinou rodièia), alebo priatelia èloveka, èo sa
dostal do kontaktu, resp. je èlenom niektorej skupiny, ktorú mono povaova za
detruktívnu (alebo ju tak oni vnímajú).
Piatou skupinou sú vtipkári a èudáci.
Sú to ¾udia, ktorí sa s nami kontaktujú buï
z nepochopenia èi recesie a iadajú sluby,
ktoré neposkytujeme (napr. si u nás chcú
objedna ve¾ké mnostvo okultnej literatúry, príp. iadajú radu, ako si zaloi prosperujúcu sektu). Tí druhí prichádzajú, aby
nám v nieko¾kohodinovom monológu porozprávali, èomu vetkému veria, èo kde
èítali, ako len oni dokáu vetko správne
interpretova a bez jedinej snahy o dialóg
poïakujú a odchádzajú.
Poslednou malou skupinou naich
klientov sú predstavitelia rôznych náboenských skupín, ktorí sa nás snaia presvedèi o u¾achtilosti svojich cie¾ov.

Príklady z praxe

Na ilustráciu uvediem nieko¾ko príkladov
z naej poradenskej praxe. V konzultaèných hodinách priiel mladý mu. Zaèal
rozpráva, e jeho spoluiak zo strednej
koly vstúpil do sekty, a tak sa spoloène
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s dvoma ïalími bývalými spoluiakmi
dohovorili, e mu pomôu dosta sa odtia¾.
Chcel vedie, ako majú s ním hovori, èo
mu majú poveda, aby pochopil, e je
mimo. Pýtal som sa ho, èo je to za skupinu, ako je tam dlho a pod. Povedal, e u
je tam vye dvoch rokov, a e ho nedávno
v Kórei oenil reverend Mun s nejakou
aziatkou, e to berie ve¾mi váne, a e sa
s ním nedá hovori. Spýtal som sa ho, èo
robí on a jeho kamaráti, a som sa dozvedel, e vetci traja tudujú na vysokej
kole, ale kadý na inej v inom meste.
Musel som mu teda vysvetli, e ve¾a toho
pre svojho priate¾a urobi nemôu, pretoe
sa mu to vysvetli jednoducho nedá, a pretoe sú schopní ho vidie maximálne raz za
tri týdne, nemôu mu ponúknu viac ne
mu ponúka sekta, lebo tá mu v súèasnosti
uspokojuje vetky jeho potreby, zvlá
teraz v eufórii preitej svadby. Jediné, èo
mono robi, je nestrati s ním kontakt,
neodvráti sa od neho, ale by s ním
napriek jeho novej identite.

jednej strane túi vymani z reimu svojej
matky, ale zároveò nejaký reim potrebuje, pretoe je naò zvyknutá, a preto podvedome h¾adá iný.
Ale aj ïalí príbeh je mono väèmi
o matke, ktorá prila kvôli svojim dvom
deom. Staria pani, úprimná a zboná
ena, nedokázala pochopi, ako je moné,
e obe jej u dávno dospelé deti nezostali
v tradiènej cirkvi, ku ktorej ich vdy viedla, ale vstúpili do sekty. Chcela im nesmierne pomôc, ale bola z celej situácie
ve¾mi zdrvená, premý¾ala o minulosti,
o výchove svojich detí a stále naráala na
okamihy, kde sa cítila vinná, kde zlyhala,
kde s manelom urobili chybu... Celú vec
chápala, e je to jej osobné zlyhanie a
v koneènom dôsledku za to môe ona.
V tomto prípade bolo potrebné pomôc
postavi sa na nohy najprv jej, lebo inak
nemohla pre svoje deti niè urobi, aj keï
jej na tom ve¾mi zálealo. V takom prípade
musí èlovek prija realitu takú, aká je 
uvedomi si, e deti sú u dospelé a majú
svoje rodiny, ako aj to, e kadý èlovek
robí v ivote chyby a nemono urèi jednoznaènú príèinnos s jej následkom.

Záver

Pracovisko CPoNS

Foto: archív autora

V nieèom podobný bol mono aj prípad mamièky, ktorá telefonovala kvôli svojej dospievajúcej dcére. Nemala nijaké
otázky, ale mala celkom jasnú predstavu,
ktorú vyjadrila hneï prvou vetou: Polite
mi, prosím, nejakú broúrku proti Svedkom Jehovovým, potrebujem to da dcére
preèíta, aby pochopila, e je hlúpos chodi s èlenom tejto organizácie. Ako som
neskôr poznal z náho osobného stretnutia, tento prístup v komunikácii s ¾uïmi
bol pre òu typický. Napriek tomu sa mi
podarilo matku privies na princíp, e táto
cesta bude zrejme neschodná, pretoe
dievèa je zamilované, na jej rozhodovanie
majú momentálne vplyv predovetkým
emócie a radikálne argumentácie by ju
viedli skôr k odcudzeniu, lebo by h¾adala
emocionálne útoèisko a porozumenie u
svojho partnera. Snail som sa jej ïalej
naznaèi, e práve dcérina inklinácia ku
Svedkom Jehovovým môe by logickým
vyústením osobnostného vývoja, keï sa na
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Na záver by som chcel poznamena, e ijeme v zvlátnych èasoch. Mono by sa dali
charakterizova prívlastkom nevedomá
iracionalita. Kadý z nás bude tvrdi, e sa
rozhoduje na základe racionálneho vyhodnotenia vetkých faktov a súvislostí, ale
staèí, aby nám niekto predviedol nieèo
nezvyèajné, rozkrútil virgu¾u èi odovzdal
posolstvo od mimozemanov  a razom je
ná rozum odstavený na ved¾ajiu ko¾aj!
Pokúsme sa preto vdy po vypoèutí informácií typu A ete pred závaným ivotným rozhodnutím k nim nájs i to B, a a
potom  skutoène slobodne  poveda áno
èi nie.
JAROSLAV HYNEK
Kontaktná adresa:
CPoNS pri YMCA
Tr. 17. listopadu 43
772 00 Olomouc 2
Èeská republika
Tel./fax: 0042068/522 19 44
e-mail: cpons@cpons.cz
internet: www.cpons.cz
Konzultaèné hodiny:
streda 17.00  20.00 h.
Sluby pre jednotlivcov sú anonymné a
bezplatné.
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Rozhodol som sa napísa toto svedectvo,
ktorým som slúil bratom a sestrám, aby
mohlo poslúi i vám. Myslím si, e je
ve¾mi potrebné navzájom si odovzdáva
informácie o tom, èo v naom ivote Boh
vykonal a spoloène mu za to ïakova. Aj
keï nie som hrdý na svoju krinovskú
minulos, pokúsim sa vám ju priblíi
verne a pravdivo, tak ako sa skutoène
odohrala a ako som ju v tom èase preíval. Nie preto, aby som tým robil reklamu
tomuto hnutiu, ale preto, aby ste aj vy
mali na mojej skúsenosti monos pochopi, èo vlastne èlovek koketujúci so sektou preíva, ako uvauje a aké sú jeho
vnútorné príèiny, pre ktoré sa rozhodol
vstúpi do tej èi onej sekty. Mono sa
v týchto riadkoch nájdu i tí, ktorí dnes
preívajú to, èo som vtedy aj ja preíval.
Mono si kladú i podobné otázky. Bol by
som ve¾mi rád, ak by im toto svedectvo
otvorilo oèi a vzali si z neho ponauèenie.
Ak budete trpezliví a tento môj trojdielny
seriál doèítate do konca, dozviete sa, e
dnes je to so mnou úplne inak ako vtedy
pred desiatimi rokmi. Dnes som kresan
a viem, èo som tým získal. Dnes si uvedomujem, e medzi krinovcami a kresanmi je podstatný rozdiel, avak vtedy
som to ete nevedel
V tom èase som práve oslávil svoje 33.
narodeniny. Nepatril som medzi pivných
skautov, ani medzi nejakých pova¾aèov,
okolie ma hodnotilo ako sluného chlapca.
(Aspoò si to myslím.) Mal som rád prírodu,
západy slnka, hviezdnatú oblohu. Preíval
som pomerne astné obdobie svojho ivota. Netrpel som nedostatkom finanèných
prostriedkov, mal som dobrú prácu, skvelú rodinu, manelku, zdravé deti. Nemal
som spory na pracovisku ani v rodine.
V jedno príjemné slneèné jesenné popoludnie som sa túlal ulicami Bratislavy.
Navtevoval som tam kurz televíznej tvorby internátnou formou. Bol som nadený,

pretoe sa mi plnil môj ivotný sen pracova s videotechnikou. Navye som v kurze
spoznal mnoho skvelých ¾udí. Obèas sme si
spolu zali posedie do vinárne. Bol som
astný a bez problémov. Vrátim sa vak k
tomu slneènému popoludniu. Vyuèovanie
skonèilo, bolo vo¾no. Písal sa rok 1990.
Padla elezná opona. ¼udia sa prestali
mraèi a ili v oèakávaní lepích èasov.
Stratila sa celospoloèenská atmosféra strachu. Vnímajúc ducha slobody, s rukami vo
vreckách, len tak som prechádzal ulièkami
a námestiami Bratislavy. Prezeral som si
stánky predavaèov na ulici, mnostvo tovaru, dostatok pomaranèov, plné výklady
elektroniky. Na námestí SNP tudenti predávali knihy. Zaujali ma dvaja mládenci s
vyholenými hlavami a v ruových rúchach.
Pristúpil som k stolom a zaèal h¾ada
medzi knihami, ktoré boli na poh¾ad
pekné a farebné. Zo iat mládencov vanula akási zvlátna vôòa. Zaujalo Vás nieèo?  spýtal sa ma vysoký mládenec a
priate¾sky a doiroka sa usmial. Èo sú to
za knihy, ktoré ponúkate?  zaznela namiesto odpovede moja otázka. To sú knihy o bohu, ktoré odpovedajú na vetky
poloené otázky  pohotovo odpovedal.
Ozaj na vetky?  spýtal som sa nedôverèivo a pokraèoval som. Èo sa s nami
stane po smrti? Narodíte sa znovu,
reinkarnujete sa  dodal a s úsmevom
otvoril knihu ukazujúc mi ve¾kú dvojstránkovú ma¾bu. Nezabudnem na ten obraz:
z embrya sa rodí èlovek, z neho diea, mladík, mu, starec, prichádza straná smr a
èlovek sa rodí znovu. Bol to pre mòa ok.
Dal som sa s chlapcami do reèi. Vyzvedali
sa, èi ma téma zaujala, poskytli mi adresu
a pozvali ma v nede¾u na besedu, ak sa
chcem dozvedie viac. S nadením som si
kúpil publikáciu, v ktorej sme spolu listovali  prvý diel knihy o modrom bohu
Krinovi. Prekvapila ma jej vysoká cena 
skoro dvesto korún. (V tom èase sa ceny
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H ¾ a d aN I E
vodác h
(1)
kníh pohybovali okolo pädesiat a sto
korún.) No zaplatil som rád. Ïalej som blúdil ulicami plný nadenia, e som naiel
boha. Sláva. ivot sa nekonèí, narodím sa
znova. Hoci som v jednom ivote obrák,
v druhom ma za moje utrpenie zákon
karmy odmení a môem sa narodi napríklad ako kniea. Sadol som si v parku na
lavièku a moje oèi sa vpíjali do stránok
knihy, hltajúc stránku za stránkou.
Dozvedel som sa, ako pred mnohotisíc
rokmi zostúpil v Indii boh Krina, ktorý sa
narodil zázraèným spôsobom v krá¾ovskej
rodine. No preto, e ho zlý duch Kansas
chcel zabi, jeho embryo bolo prenesené
do tela inej matky. Narodil sa prekrásny
chlapec, ktorý mal modrú farbu a lotosové
oèi. Robil zázraky v krá¾ovských záhradách, na jednom prste zdvihol obrovskú
horu. Miloval mlieko a med i iné sladkosti.
Krina bol pastierom kráv, hral im na
píale a ony ho poèúvali. Teila sa s ním
celá príroda. Vyrastal spolu so svojím bratom, dvojèaom, ktorý mal bielu ple a
volal sa Balaráma. antili, radovali sa, zabíjali spolu démonov v podobe hadov a
rôznych netvorov. Krina tu bol opísaný
ako boh, neobmedzený, zjavujúci sa v tisícich podobách. Vetko v tej knihe sa mi
vtedy zdalo úasné, pútavo vyrozprávané,
a navye v nej bolo mnostvo farebných
obrázkov.
Plný otázok som èakal na nede¾u.
Vybral som sa autom do Bratislavy.
Neïaleko YMKY, pri podjazde, ktorým sa
ide na Kolibu, stál malý poschodový
domèek. Zazvonil som. Z okna sa vyklonila akási pani a povedala, e chlapci sa asi
modlia a treba zvoni na druhý zvonèek.
Zazvonil som ete raz. Priiel otvori
Roman. Srdeène ma privítal a pozval ma
ïalej. Pred vstupom do miestnosti som si
vimol mnostvo topánok. Vyzul som sa.
Z izby ma ovanula vôòa, mne dosia¾ neznáma. Vstúpil som do miestnosti, v ktorej

. . . . .

19

. . . . .

. . . . . Rozmer 1/2000 . . . . .
Krinalóke, kde je miesto morskej vody
v mori mlieko. Boh zakázal zabíja kravy,
kozy a býkov. Na potvrdenie týchto slov
mi preèítali kapitolu zo Starého zákona:
A Boh riekol: H¾a, dal som vám kadú
bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na
tvári celej zeme, i kadý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä.
To vetko vám bude za pokrm. (Gn 1, 29)
Potom mi preèítali text z Nového zákona:
Èi neviete, èi som Vám nevravel hneï
od zaèiatku, naèo sú mi vae krvavé
obety  Krinu vykres¾ovali ako mladého,
krásneho, nestarnúceho, ktorý mal mnoho
ien, no z nich jeho najmiliu, Rádhu, s
ktorou tvoril harmonický pár. Bol oveaný
zlatom. Mal krásne telo, bol vevediaci a
vemohúci. Pod¾a toho, èo tvrdili, je Krina
vlastne kresanský boh, len kresania to
nechápu. Napriek tomu je dobré by kresanom, avak dobrým kresanom. Vetky
náboenstvá skôr èi neskôr i tak vedú ku
Krinovi, veï na dosiahnutie návratu
k bohu je potrebné nespoèetné mnostvo
ivotov. Peklo existuje, ale nie je to veèný
plameò, ako hlásajú kresania, môe to by
horúèava na niektorej nízko obiehajúcej
planéte v niích sférach, na niektorom zo
sånk. Ale po odpykaní trestu sa jednotlivec
vracia na pozemskú sféru, alebo stúpa
k nebeským sféram, najideálnejie vak na
Krinalóku, sídlo boha Krinu.
Tok slov, pre mòa mnoho nových
informácií. Ponúkli mi ïalie kniky, rovnako drahé ako bola tá prvá. Zvaoval
som, èo som sa dozvedel a popri tom som
vo svojej mysli porovnával, ako sa tento
boh odliuje od kresanského Boha, ktorého mi sprostredkovali na hodinách
náboenstva.
Potom sme spievali piesne na oslavu
boha Krinu. Musím uzna, e dvaja oddaní bývajúci v onom byte  Roman a Karol
 sa ku mne správali priate¾sky. Okolo
obeda ma pozvali, e si ma dovo¾ujú
pohosti ich stravou, èo som prijal. Roman
sa profiloval ako vyuèujúci, Karol ako ten,
ktorý slúi bohu svojím kuchárskym umením. Najskôr obslúili oltár. Obetovali sme
Zlatému Avatárovi  Èajtanjovi Maháprabhuovi, ktorý il v Indii v 15. storoèí
ako mních. Oslòoval svojou múdrosou a
krásou. Bol to taktie Krina, ale v inej
inkarnácii (vtelení). Oddaní mu obetovali
jedlo a to tak, e ho poloili na oltár. Jedla
sa okrem kuchára nesmel nikto dotknú,
a potom, keï ho Krina ochutnal, mohli
z neho jes i ostatní. To bolo pre nich
výsadou, pretoe jedli z jedla, ktorého sa
dotkli pery boha. Jedlo bolo samozrejme
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nebol nábytok. Cez okno presvitalo ero.
Podlahu pokrýval koberec s orientálnym
vzorom. Vpravo bol malièký stolík s obrázkom akéhosi starého Inda a mnostvo
kníh. Pri obrázku boli kvety a horeli tam
tyèinky. V miestnosti sedelo asi osem mladých ¾udí a spievali mahámantru Hare
Krina. Romanov spoloèník sedel na zemi
a jednou rukou hral na klávesový nástroj,
druhou naahoval mechy, aby mohli píaly malého organu znie. V ltých odevoch
bol iba Roman a jeho priate¾, obyvatelia
bytu. Vetci sedeli na podlahe a spievali.
Skonèil spev a Roman podal akúsi knihu
jednému z prítomných chlapcov, ktorý
nemal rúcho, ale iba vyholenú hlavu.
Preèítal z knihy nieko¾ko verov. Roman
k nim potom podal výklad. Nespomínam si
presne, ale myslím si, e sa to týkalo reinkarnácie, ktorej zákony Krina vysvet¾oval
Ardunovi. Roman hovoril o princípe
konania dobra a zla, ktoré musia by v rovnováhe. Ak som to správne pochopil, tak
pod¾a toho, ak spácham zlo, musím vykona aj dobro, aby som si neznièil svoju
karmu. Dozvedel som sa tie, e Krinovi
sluobníci sa volajú oddaní. Rozhodli sa
mu slúi. Stolík vpravo je oltár a ten starý
Ind na obrázku sa volá Prabhupáda. Kniha,
ktorá je základom ich viery je Bhagavadgíta, skrátene Gíta.
Na chví¾u sa vo mne ozvali moje kresanské základy, ktoré som mal ako diea
a asi preto som sa spontánne opýtal na
Jeia. Dostal som odpoveï, e nezaloil
nijakú paramparu (postupnos duchovných uèite¾ov), lebo ho jeho uèeníci zradili a Rimania pribili na krí a zabili, e ho
poslal Krina, aby zabránil idom v zabíjaní zvierat, najmä býkov, ktorých idia obetovali. Je Krinovým synom, ako Amor a
mnoho iných, ktorí ijú vo vesmíre na

Ilustraèná snímka: archív
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vegetariánske, oddaní boli vegetariáni. Pri
tejto návteve som sa prezentoval ako kresan. Roman vravel, e to neprekáa. Iba
jeden z prítomných ostro na mòa vystúpil:
Ale kresania jedia mäso! Roman ho
vak utíil. Prijal som pozvanie a jedol
som spolu s nimi. Jedlo malo zvlátnu
chu, bol to vypráaný karfiol a rya spolu
s akousi zeleninou, vetko bolo okorenené
zvlátnym korením, nie ostrým, skôr sladkým. Moje pocity poèas tejto prvej návtevy boli spoèiatku zmieané, no potom sa
vo mne prelomila bariéra. Uèarila mi vôòa
santalových tyèiniek, indická hudba, no èo
ma zaujalo najviac, bola filozofia. Ako som
spomenul, nemal som núdzu o peniaze, a
tak som si u pri prvej návteve mohol
kúpi viacero kníh, kazety a tyèinky.
Zaèal som obetova bohu najskôr
tyèinky, ktorých zápach (no pre mòa vtedy
vôòa) sa niesol po celom byte. Sám sebe
som si pripadal výnimoèný a astný, e
objavujem boha. Zaèal som èíta ivot
Prabhupádu a pravidelne navtevova
zhromadenia oddaných, vdy v nede¾u
dopoludnia. Cestou som si spieval mantry,
pretoe mi povedali, e spievanie mantier
je ve¾mi dôleité a oèisuje ma od mojej
zlej karmy. Asi po mesiaci som si zhotovil
doma oltár, èo bolo ve¾mi jednoduché. Na
nízku skrinku som prestrel vyhladenú ltú
látku, poloil som tam sväté knihy 
Bhagavadgítu, ivot a dielo ríla Prabhupádu, Krina I, II a ïalie. Kúpil som si stojan na tyèinky a pravidelne som kadil
Krinovi. Spieval som mantry, predovetkým mantru Hare Krina, ve¾a som èítal.
Prenáal som svoju myse¾ do ïalekej Indie
k brehom rieky Gangy, poèas èítania ivotopisu Prabhupádu som spolu s ním preíval jeho cestu do Ameriky. Tento starý mu
sa mi stal milím najmä po tom, èo som zistil, e i Beatles istý èas patrili ku Krinovcom. asol som, ako v Amerike získaval mláde, ako vyuèoval, ako chodil po
svete budova chrámy pre Krinu.
Ako som u hneï v úvode poznamenal, ani v najmenom nechcem, aby môj
príspevok vyznel ako oslava hinduizmu a
tobô nie ako propagácia Hare Krina hnutia. Snaím sa len verne a èo najpresnejie
opísa stav mojej mysle a due. Chcem si
odpoveda na otázku, preèo ja, Stredoeurópan, vychovaný na kresanských tradíciách, som tri roky blúdil a h¾adal v týchto
mútnych vodách zmysel ivota. Preèo som
ho h¾adal práve tam a èo spôsobilo, e sa
nenaplnili moje oèakávania. Preèo?
TEFAN MARALA
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Hinduizmus vo svojej podstate nie je svetovým náboenstvom, pretoe je národným fenoménom Indie. Na rozdiel od kresanstva, islamu èi budhizmu nemá svojho
zakladate¾a a nemono ani presne zisti
zaèiatky (obdobie) jeho vzniku. Nemono
ho klasifikova európskym buï  alebo,
pretoe do seba integruje na prvý poh¾ad
celkom protichodné prvky: animizmus,
polyteizmus, monoteizmus, monizmus, dokonca aj ateizmus. Je zberným pojmom pre
mnostvo najrozliènejích vierovyznaní,
kultov a rituálov a v európskom chápaní
prekraèuje pojem náboenstva. Aj sekty tu
majú iný zvuk, ako napríklad v kresanstve. Prísloveèný pluralizmus ich stavia
ved¾a seba ako alternatívne cesty. Nijaký
systém pre Inda nie je plne obsiahnutou
pravdou, ale iba podmienenou výrazovou
formou, ohranièenou monosami myslenia. Transcendentné mono vystihnú len
èiastoène obrazmi a symbolmi. Indológ
D. Zbavitel upozoròuje, e termín hinduizmus má moslimský pôvod a pôvodne mal
odlíi územia, ktoré ovládal islam od
miestnych neveriacich, nemoslimov. Hinduisti sami celé stároèia necítili potrebu
oznaèi svoju vieru osobitným menom.
V hinduizme neexistuje nijaká organizácia
(podobná kresanskej cirkvi) ani intituèná
truktúra, nemá nadradenú autoritu, ani
kanonizované sväté písma (napr. Bhagavadgíta je tie iba jednou z mnohých tzv.
inpirovaných kníh). Takisto S. Radhakrishnan oceòuje na indickom myslení
jeho nedogmatickos, keï hovorí, e namiesto dogiem ponúka akési pracovné
hypotézy pre ¾udské správanie. Átmanam viddhi (poznaj sám seba) je výrok,
ktorý je sumou indickej filozofie. Dôsledkom je vysoký stupeò flexibility, ktorá do
seba ¾ahie integruje reformátorov typu
Budhu prichádzajúcich vtedy, keï sa niektoré èlánky viery postupne stávajú neprimerané.
V hinduizme sa rozliujú tri základné
periódy:
1. védizmus  prírodný kult árijských
Indov, vyznaèujúci sa prevane polyteizmom. Bostvá sú usporiadané
väèmi rodinne ako hierarchicky,
mnohé bostvá sú dôsledkom oduevnenia prírodných javov;
2. brahmanizmus  náboenské formy
vychádzajúce z védizmu spojené s obetnou praxou, kastovníctvom a mystickými pekuláciami;
3. klasický hinduizmus  k brahmanizmu pridáva nové náboenské idey,
bostvá a rituály.

Védsky boh Krina
Hinduistom sa èlovek nestáva (ako je
to v kresanstve) konverziou a prijatím
tohto filozofického systému, ale splynutím
s daným sociálnym a náboenským spoloèenstvom  narodením do niektorej z kást.
Kastu tvorí skupina s rovnakou tradíciou,
zvykmi a predpismi. Èlenovi umoòuje ¾ahie sa sociálne zaradi a nájs si prácu a do
urèitej miery je aj ochranou pred konkurenciou. Takéto sociálne usporiadanie bolo
ve¾kou zátitou voèi prieniku iných kultúr
a náboenstiev. Konverzia do iného náboenstva znamenala exkomunikáciu z danej
kasty, stratu sociálnych väzieb a spoloèenský úpadok  v hierarchii stál takýto èlovek
niie ako kasta páriov (nedotknute¾ných).
Napriek tomu vak v posledných desaroèiach bada záujem Indie o duchovný
vplyv, ktorý by prekraèoval hranice vlastnej krajiny. Na druhej strane prienik
východného myslenia do západných krajín
sa okrem iného spája so silnejúcim národným hnutím Indie z konca 19. a prvej polovice 20. storoèia. Národné povedomie bolo
èiastoène odozvou na vplyv anglických kolonizátorov, ale aj na politické a ekonomické úspechy orientálnych národov. V Bengálsku sa zrodila panindická idea politicky
vyjadrená Gándhího hnutím nespolupráce
a odmietaním západného materializmu.
Tlak západných kresanských misií
vyvolal protipohyb aj v znovuoivení
indickej religiozity, vybudovala sa hinduistická univerzita v Benárese, posilnil sa
návrat k posvätným písmam a zvykom.
V Bengálsku sa bohyòa Kálí stala nadpozemským stelesnením národnej idey a solidarity. V 20. rokoch tohto storoèia v indických novinách zaèali vychádza èlánky s národnostne náboenským podtextom, ktoré
pranierujú vieru kolonizátorov a ich faloné náboenstvo, protireèenia v Biblii,
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vieru v stvorenie z nièoho, dedièný hriech,
zástupnú obe Jeia Krista atï. Pre vzdelaného hinda je kresanstvo len jednou
z ciest príbuznou indickej bhakti  márge
(ceste odovzdanosti), odliujúcou sa len vo
svojich obyèajach: v monosti jes mäso,
pi alkohol a v neuznávaní kást.

Bráhman  èlen najvyej kasty
Náboenská ortodoxia Indie sa snaí o
misijný prienik na západ posilnením guruizmu a prví priekopníci, napríklad Vivekananda, v roku 1893 s úspechom zastupujú hinduizmus v americkom parlamente svetových náboenstiev. Ve¾kej úcte sa
dodnes teí bengálsky básnik a myslite¾
R. Thákur (drite¾ Nobelovej ceny za literatúru, pochádzajúci pôvodne zo sekty
Brahma-Samád). V posledných rokoch
sme tie svedkami nebývalého záujmu o
spiritualitu Indie a spektrum záujemcov je
pritom ve¾mi iroké: od povrchného dotyku s Indiou ako módnym artiklom a po
váne úsilie religionistov a etnológov
porozumie náboenstvu a kultúre tohto
ojedinelého subkontinentu.

Oèistný rituál v posvätnej rieke Gange
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Chápanie Boha

tým, e sama sa stáva nekoneènom. Toto
je obsiahnuté v slovách Tat tvam asi, èie
bostvo, ktoré si h¾adal, si ty sám. Tvoj
átman je brahma. V srdci takejto náboenskej vrúcnosti mizne rozdiel medzi subjektom a objektom. Dobre to ilustruje báseò perzského autora Faríduddína Attára
o vtákoch, ktorých unavuje ivot v priemernosti a vydávajú sa na cestu, aby nali
bájneho vtáka Simorgha. Mnohí z nich
nedoletia, pod¾ahnú námahe, alebo odboèia za vidinou istejej a ¾ahej odmeny.
Len malý kàdlik z nich doletí a ku krá¾ovi. Roztvorí sa sto závesov, roziari sa
neuverite¾ná iara, ale vtáky vidia iba
zrkadlo. Ozve sa hlas, ktorý im povie, e
to je tá jediná pravda. Simorgh, ktorého
h¾adali, to sú oni sami
Teizmus Rámanudu s jeho mystikou
vzahu tvorí urèitú opozíciu voèi ankarovej advaite. Rámanuda vychádza z toho,
e ¾udia sú slabé bytosti a ankara zabúda,
e je tu monos prija milos a pomoc
zvonku. Dôraz kladie na bhakti, èie nesebeckú lásku a fascináciu Bohom, ktorá sa

Náboenské vedomie Indie je rozkolísané
medzi monoteizmom a monizmom, medzi
personalistickým a impersonalistickým
(osobným a neosobným) poòatím Boha.
Pod¾a S. Radhakrishnana odráa napätie
neosobného bytia filozofie a náboenského vedomia, ktoré má podobu dialógu,
teda vzahu dvoch vô¾: ohranièenej a neohranièenej. Koncepcia osobného Boha je
splynutím najvyej logickej pravdy s najhlbím náboenským presvedèením. K tomuto záveru vak Radhakrishnan dochádza z pozícií advaity (nedualistické uèenie), prièom monizmus povauje za jediný
filozoficky konzekventný systém a monoteizmus vníma len ako kompromis ¾udového náboenstva a filozofie. V duchu mystiky identity je presvedèený, e keï sa
dosiahne náboenský ideál, osobná koncepcia je prekonaná. Pravá bhakti (oddaná
sluba Bohu) je h¾adaním svojej vlastnej
skutoènej povahy. Èím vyie èlovek v náboenskej skúsenosti stúpa, tým viac sa
pribliuje k splynutiu objekt
 subjekt. Podobné tendencie vidie napr. aj v Taittirija
upaniáde: Ja som potrava,
ja som poieraè potravy.
Ja som subjekt aj objekt 
obidvoje dohromady. Ja
som prvorodený, aj nièite¾
sveta. Ja som slneèné svetlo. Ja som stred sveta aj
nesmrte¾ných bohov.
Toto napätie plasticky
vyjadrujú odliné postoje
dvoch významných indických myslite¾ov: ankaru a
Rámanudu. Monistickú mys- Vinu s manelkou Lakmí a tvorhlavým Brahmom
tiku identity predstavuje na lotose vyrastajúcom z Vinuovho pupka
ankara. Popri existencii
zákona odplaty je pre neho funkcia boha realizuje formou dialógu. Nie je to len cit,
ako stvorite¾a podruná a dôraz kladie na zahàòa aj vô¾u a intelekt. Slepé pri¾nutie
vnútornú energiu, èo rozochvieva vesmír. neznamená bhakti. Napriek tomu, e takáHovorí, e záhradníkovi nemôeme pri- to náboenská skúsenos môe by vysoko
pisova to, èo je spôsobené ivotnými intímna a v prípade èloveka je akoby
silami rastlín. Boha prirovnáva k daïu, ohòom, èo spa¾uje hranice egocentrického
ktorý pomáha rastlinám rás, ale to, èo obmedzenia, nikdy nezanikne individualiz nich rastie, závisí od povahy semena. ta oboch aktérov. Aj v tej najhlbej bhakti
Bostvo svetu nevládne zvonku, ale je skôr zostáva rozdiel medzi subjektom a objekakýmsi vnútorným vodcom. Náboenstvo tom, medzi pozorovate¾om a pozorovapre ankaru zaèína zmyslom due pre ným. Nejde tu o prehltnutie alebo vstrenekoneèno  pocitom lásky a úcty k ve¾- banie jedného druhým, ale o spoloèenkému duchu (Radhakrishnan pouíva ter- stvo. Pod¾a Rámanudu povaha vedomia
mín spiritualizovaná bhakti)  a konèí dokazuje existenciu stáleho mysliaceho
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iva Nataráda (12. stor.)
subjektu, ako aj objektov odliných od
ja. Poznanie v sebe zahàòa vnímanie
rozdielu. Polemizuje so ankarovým výkladom tat tvam asi (to si ty) a tvrdí, e
kadý súd je syntézou rozdielov. Oslobodenie èloveka (moka) neznamená ako
v iných systémoch rozplynutie a zmiznutie
ja, ale oèistenie od prímesí a deformácií.
Protikladom ku spáse nie je individualita,
ale sebectvo. Za utrpenie vo svete je zodpovedný èlovek, ktorý má moc rozhodova
sa pre dobro alebo zlo.

Tat tvam asi verzus
biblické ja a Ty
Osoba je svojou podstatou urèená na to,
aby sa stala Ja nejakého Ty. Radikálne
osamotená osoba neexistuje. R. Guardini
Existujú viaceré snahy vèleni upaniádovské tat tvam asi do biblického
kontextu. Splynutie due s Bohom vak
nezodpovedá porozumeniu kresanskej
viery, pretoe vedomie narueného vzahu medzi ja a Ty popiera monos
vzájomnej identity. Mystika identity neakceptuje biblický dôraz na håbku priepasti
medzi ¾udskou existenciou a Stvorite¾om.
Tá sa zo strany ¾udskej existencie nedá
premosti. Oproti monistickému ideálu
identity stojí v kresanstve vízia zmierenia a posunu smerom k pôvodnej spolupatriènosti.
Podobne Radhakrishnan podniká
pokusy o syntézu tat tvam asi s pavlovskou mystikou, napríklad: Veï v òom (Kristovi) bolo stvorené vetko na nebi i na

zemi, vidite¾né i nevidite¾né  (Kol 1, 1);
Deti moje, pre ktoré znova trpím pôrodné bolesti, kým Kristus nebude stvárnený
vo vás  (Gal 4, 19); alebo Èi neviete, e
ste chrámom Boím a e Duch Boí vo
vás prebýva? (1 Kor 3, 16). Avak pavlovské pribliovanie sa obrazu Boha,
dokonca vedomie jeho prítomnosti vo
veriacom  U neijem ja, ale ije vo
mne Kristus (Gal 2, 20)  ete stále nie je
monistickou mystikou identity. Aj výroky
ako poznanie, nesmrte¾nos, znovunarodenie, zmàtvychvstanie a iné povauje Radhakrishnan za znaky univerzálneho
náboenstva. Iným príkladom sú texty
z Bhagavadgíty, ktoré sú na prvý poh¾ad
podobné jánovským textom v Novom
zákone: Tí, èo poznajú a nazerajú pravú
skutoènos, vtiepia si ono poznanie. ( )
Skrze toto poznanie uzrie vetko tvorstvo bezo zvyku v sebe a potom vo mne
(Bhag. 4. spev, v. 34); Kto mòa vidí
vade a vetko vidí vo mne, tomu sa ja
nestratím a on sa nestratí mne. (Bhag.
6. spev, v. 30) a V ten deò spoznáte,
e ja som vo svojom
Otcovi a vy ste vo
mne a ja vo vás.
(Jn 14, 20). Hodnotenie týchto pojmov
èisto z fenomenologického h¾adiska vak
pri nerepektovaní
historického kontextu
v koneènom dôsledku
deformuje ich význam. Historická postava Jeia Nazaretského je mysticky
vypreparovaná a zbavená utrpenia, smrti
na kríi a jej soteriologických dôsledkov  teda vetkého,
èo tvorí jadro kresanskej náuky.
Rozdielnos medzi ja a Ty v náboenskej skúsenosti
mono vyjadri slovami kresana A. Frossarda, ktoré vyberáme z jeho opisu vlastnej konverzie: Predstavte si, bol som
mladý mu, vychovaný v marxistickom
ateizme a ako väèina kamarátov som
neveril v Boha. V jed-

no ráno som sa dostal k malej kaplnke a
nevdojak som do nej voiel. Ticho, polotieò, samota. Vôòa kadidla a starých
svieèok. V slneèných lúèoch sa chveli
zrnká prachu. A potom priiel ok. Môj
ivotný ok. Pozrel som v¾avo a úplne na
konci som zbadal neuverite¾ne silné, intenzívne svetlo. V okamihu ma zaplavilo,
vylialo na mòa vetky farby, zvuky a
vône. Bolo to duchovné, inteligentné svetlo, oplývajúce nekoneènou láskou a nenosou. Intímne poznalo moje najmenie
kvality a nedostatky. Tak som sa vlastne
zúèastnil na svojom obrátení. Videl som
sa taký, aký som bol: zmes nièoty a hriechu. Bol som niè. No svetlo sa o toto niè
zaujímalo. Napriek bytostnej prepojenosti veriaceho a svetla zostáva zachovaný
rozdiel medzi oboma aktérmi stretnutia.
Medzi monistickou mystikou identity,
v ktorej sa hranice osobnosti rozpadajú a
teistickou mystikou vzahu, ktorá je stretnutím a dialógom medzi ja a Ty existuje zjavné napätie. Napríklad v Brhadaranjaka upaniáde èítame: Ktoko¾vek
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uctieva iné bostvo takým spôsobom,
akoby ono bolo nieèím iným, iným ja,
nepoznáva správne. Pre monistu je teda
vedomie rozdielnosti niím typom skúsenosti, pre kresana je naopak splynutie subjektu a objektu ilúziou, navye prifarbenou
nebezpeènou duchovnou pýchou. Bude ju
vníma ako ozvenu hadovej ponuky z raja:
budete ako bohovia. Jeiovo oslovenie
Boha Otèe pozýva veriaceho k spriaznenosti a intimite vzahu, ale aj k realite trvalého synovstva a dcérstva. Cie¾om teda nie
je dospelos, ktorá by viedla k autonómii a
popretiu závislosti od Otca.

idovský monoteizmus
a trojièná náuka
V uèení Cirkvi trojièný Boh nie je monadickým Bohom èi ideou multiformity, ktorá by
sa spájala s pravým oznaèením Boha.
Tvrdením, e podstata Boha sa prejavuje
v troch osobách, prièom kadá z nich je
rovnocenná, sa Cirkev odliuje od iných
mimokresanských náboenských koncepcií, teda aj od hinduizmu. Nie je to monizmus upaniád, ani védsky polyteizmus èi
striktný monoteizmus, ako ho poznáme
v islame èi idovstve. Podstata kresanstva
 absolútne sebazjavenie Boha v osobe
Krista a Boia absolútna komunikácia seba
samého v Duchu Svätom môu by podloené len vtedy, ak majú svoj základ a princípy v ontologickej Trojici. Termín ontologická Trojica je dôleitý, pretoe iné náboenské systémy vrátane hinduizmu na roz-

diel od kresanstva postulujú Boha ako
jediný aspekt univerza ako celku. Kresanské uèenie o Trojici ju predstavuje ako
samu v sebe existujúcu, nezávisle od vzahu ku stvorenému univerzu, celistvú, zahròujúcu jednotu rovnako ako pluralitu.
Boh je jeden. V tomto zmysle kresanstvo nie je polyteistické ani triteistické,
ale monoteistické. Hovorí o jedinej boskej
podstate, o Bohu, ktorého starozákonné
spoloèenstvo rozpoznávalo ako Jahveho.
Boh je trojjediný. Kadý z Trojice je bostvom a podie¾a sa na kontituovaní boskej podstaty. Jediný Boh nie je osamelou
bytosou, ale existuje v multiplicite troch
subjektov Trojice. Boská trojjedinos pod¾a tejto náuky pritom nie je iba dôsledkom
¾udského vnímania Boha  je ontologickou
skutoènosou a k¾úèom k porozumeniu boského bytia. Podobne aj rozdielnos Trojice
je ontologická  Boh Otec, Syn a Duch
Svätý spolu tvoria Boha. Boh je rozdielny
vo vnútri jednoty: Otec, Syn a Duch Svätý
sa vzájomne odliujú. Aktéri tejto jednoty
napåòajú pecifickú úlohu v rámci jediného
boského programu. Funkciou Otca je program stvorenia, funkcia Syna je manifestáciou a vyjavením Boha. Funkciou Ducha
Svätého ako osobnej boskej sily aktívnej
vo svete je naplni boskú vô¾u a program.
Boh ako jednota. Jednota programu a
boská aktivita sa charakterizuje spoluprácou medzi vetkými aktérmi Trojice: A keï
jemu bude vetko poddané, vtedy aj sám
Syn sa podrobí tomu, ktorý mu vetko
poddal, aby Boh bol vetko vo vetkom
(1 Kor 15, 28). Kadý je prepojený s dielom toho druhého, èím spolu napåòajú

Krina zdvíha horu Góvardhan (indická miniatúra, 18.  19. stor.)
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boský program, ktorým je veèná bytostná
jednota v rozmanitosti. Obsahom tejto jednoty je agapé. Na základe biblickej správy
sa Boh vyjavuje ako láska, ktorá je jeho
podstatou. Zároveò vak platí, e láska
nerovná sa Boh, èie Jeho podstata sa v nej
nevyèerpáva. Láska je termín oznaèujúci
vzah medzi milujúcim a milovaným. Kresanstvo na rozdiel od monizmu stojí na
presvedèení, e láska odtrhnutá od vzahu
medzi ja a Ty nie je moná, pretoe má
dialogický charakter. Grenz v tejto súvislosti pripomína Hegelov koncept podstaty
osoby, ktorou je sebaodovzdanie druhému. Podobne k trojiènej náuke je boská
jednota zaloená na sebaodovzdaní kadého z aktérov Trojice.

Paralely a odlinosti
v ivote Krinu a Krista
Obaja sa narodili do chudobných pomerov. Rodièia oboch (v prípade Krinu
adoptívni) museli s dieaom utiec pred
nebezpeèím. Potom sa odohráva epizóda
vradenia malých detí. Krina aj Kristus sa
prezentujú ako manifestácia bostva. Obe
náboenstvá kladú dôraz na ich uctievanie. Do urèitej miery mono ako paralelu
uvies aj ich utrpenie. Poèas pozemského
pôsobenia avatáru sa jeho ¾udský aspekt
prejavuje utrpením. Napriek tomu vak
nazeranie reality sveta, javov a integrita
bohoèloveèenstva je v kresanstve a hinduizme diametrálne odliná.
Burnett uvádza, e hoci sú obaja poslami lásky, Krinova láska sa ove¾a výraznejie prejavuje ako zmyslový vzah.
Príkladom môe byt mýtus z Bhagavatapurány. Inou odlinosou je spôsob ich
narodenia. Hoci obaja vyrastali v chudobnom prostredí, v hinduizme sa neudomácnilo uèenie o narodení z panny: Avatárovia
sa rozhodli by splodení v nebi a vtepení do pozemskej matky. V kontraste
s tým vidíme Máriu akoby viac spolupracujúcu s boskou epifániou  je v pravom
zmysle matkou, v hinduizme je matka viac
nosite¾kou èi pestúnkou avatáru. Teologicky je tento fenomén rozpracovaný v bohoèloveèenstve Jeia Krista, v uèení o spojení dvoch hypostáz v jeho osobe. Z teologických dôsledkov uèenia o narodení
z panny uvádzame: a) narodenie z panny
vèleòuje preexistenèný logos do histórie;
b) potvrdzuje Jeia ako pravého èloveka;
c) inkarnácia a narodenie zo eny vyzdvihuje integritu fyzického a duchovného.
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Ïalím rozdielom je výluènos èi jedineènos inkarnácie Krista oproti periodickému vte¾ovaniu najvyej reality do avatárov. Podobne sa líi linearita idovského
chápania èasu: Rovnako ako je ustanovené, e ¾udia raz zomrú a potom bude
súd, tak sa aj Kristus obetoval, aby sòal
hriechy mnohých  (Heb 9, 27) s cyklickým ponímaním hinduizmu, ktorá sa premietla do kontrastu koncepcií vzkriesenia
a reinkarnácie. Identifikácia vteleného
ducha s vidite¾nou podobou je ilúziou, pretoe avatár sa tak prejavuje iba vo fenomenálnom svete. Vidite¾ná podoba môe
by pre veriaceho nanajvý ak pomôckou
uctievania, v skutoènosti vak je iba premenlivou maskou Absolútna.
Dôleitým rozdielom medzi hinduistickým avatárom a inkarnáciou v kresanstve
je aj fakt, e avatár netrpí, pretoe je bez
túob. Vie, e príèinou utrpenia je karma a
nie vtelenie. Keïe je pánom karmy, je
odpútaný a nad sansárou. Etický ideál
odpútanosti má svoj základ v dualite
hmoty a ducha. Spojenie due (ktorá je èistým duchom) s hmotou by znamenalo jej
poníenie. Ïalej sa avatár odliuje v tom,
e na rozdiel od jednorazovej, neopakovate¾nej a koneènej inkarnácie Krista poèet
boských inkarnácií v hinduizme nie je
ohranièený èasom, miestom ani náboenstvom, pretoe nekoneèné najvyie Bytie
tieto hranice prelamuje.
Iným rozdielom je vzah k telesnému.
Zatia¾ èo v kresanstve sa Slovo stáva
telom a inkarnovaný sa naplno stotoòuje so svojím telom, v hinduizme je avatár
stykom s hmotou poníený: Zoberiem na
seba telo èloveka. Kvôli vám prijmem
prach! Vtelím sa so vetkými èasami.
Prejavím sa ako èlovek!  (Kniha detstva,
s. 274/218). Dotyky s hmotným svetom v
sebe nemajú stálos, telo je iba prechodným
nosièom veèného ducha, a preto ho s ním
nemono stotoni: Podobne ako èlovek
odhadzuje schátralé aty a berie si nové,
rovnako aj vtelený duch odhodí schátralé
telá a vstupuje do iných, nových. (Bhag.)
Posledným a vari najpodstatnejím
z uvedených rozdielov je historicita. Kým
Krina a ostatní avatári boli iba mytologickými bytosami, Kristus je preukázate¾ne
historická osobnos, ktorá nielene zásadne ovplyvnila chod ¾udských dejín, ale aj
ivot kadého z tých, èo v neho uverili.
DUAN JAURA
Foto: archív
Mgr. Duan Jaura (* 1967)  je teológ a
doktorant religionistiky na Katedre religionistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Historické fázy hinduizmu
Najstarou vývojovou fázou hinduizmu je
védizmus. Najstarími spismi pochádzajúcimi z tohto obdobia (pribl. 1500  1000
pred Kr.) sú: Rgavéd, Sámavéd, Jadurvéd
a Atharvavéd. K svetu obrátený charakter
védskeho náboenstva árijskej bojovníckej spoloènosti sa prejavuje v stále nádhernejích a nákladnejích rítoch tých
èias. S pribúdajúcim významom a komplikovanosou obetí sa k tyrom védam
postupne pripojovali výklady o zmysle
obeti  brahmany, ktoré vznikali asi
okolo roku 1000 pred Kr. Od nich sa
odvodzuje oznaèenie bráhmani, meno
védskych obetných kòazov. Keï táto spoloèenská trieda nadobúdala väèí význam, postupne sa menil aj charakter
védskeho náboenstva, obráteného k pozemským veciam. Bráhmani sa zaèali
zaobera pôvodom vesmíru a jeho síl
ovplyvòujúcich ¾udí a vetok ivot. Tieto
otázky sa snaili zodpoveda pomocou
dvoch nových pojmov, brahma a átman,
a tak sa zaèala fáza brahmanizmu. Svoj
vrchol dosiahla v upaniádach, vznikajúcich v rôznych bráhmanských kolách.
V týchto textoch sú u obsiahnuté vetky
náuky, ktoré od tých èias majú dôleitú
rolu v hinduizme: koncept najvyej
bytosti a snaha o zjednotenie s òou, viera
v poslednú identitu medzi individuálnym
Ja (átman) a prazákladom kozmu (brahma) a uèenie o znovuzrodení, ktoré sa
zakladá na zákone o príèine a pôsobení
kadého konania (karmický zákon).
V nasledujúcom období klasického hinduizmu sa prejavuje es ortodoxne náboenských systémov: mímánsa, védanta,
sánkhja, joga, vaiéika a njána. Najstaria z nich je mímánsa. Podáva filozofické odôvodnenie védskych rituálov
a zastáva neomylnos véd. Védanta vyvinula nieko¾ko kôl zastupujúcich rôzny
stupeò identity medzi átmanom a brahmou. Vzájomne protikladné smery sú
nedualistická adveita védanta a dualistická dvaita védanta. Dualistické poòatie
sveta zastáva aj sánkhja, ktorá s jogou
vytvára urèitý celok. Kým sánkhja prináa
filozofický základ, joga je väèmi praktickou cestou spásy. Sú dva kozmické
princípy  purua (dua) a prakrti
(hmota). Spojením s hmotou sa s òou
dua nesprávne stotoòuje a zabúda na
svoje veèné bytie. Cestou jogy, ktorá

predpisuje urèité oèistné príkazy, telesné
cvièenia a meditaèné techniky, sa dua,
pod¾a tejto teórie, oslobodzuje od neznalosti seba samej, a tým od kolobehu
nových zrodení. Vaiéika uèí atomistickú kozmológiu, ktorá rozde¾uje prírodu
na rôzne substancie (zem, voda, oheò,
vzduch, éter) vystupujúce v rôznych kvalitách (pozostávajúce z farby, chuti,
poètu, spojení a pod.). Spojením týchto
substancií vzniká javový svet. V kozmických periódach vzniku a zániku sveta
uchovávajú due svoje dobré a zlé skutky, spájajú sa s atómami a otvárajú nový
tvorivý cyklus. Njána stavia predovetkým na materialistickom systéme vaiéiky a uèí najmä logiku ako cestu poznania.
Vetkých es systémov uznáva védy ako
najvyiu autoritu a záväzný systém kást,
t. j. rozdelenie spoloènosti do tyroch
základných kategórií: bráhmani (kòazi),
katrijovia (panovníci, bojovníci), vajjovia (obchodníci a ro¾níci) a údrovia
(robotníci). Etika, resp. pravé konanie
(dharma) závisí od sociálneho postavenia
indivídua a nie je rovnaká pre vetkých.
V epoche monoteistického hinduizmu sa vytvárajú dva výrazné smery 
ivaizmus a vinuizmus, v ktorých buï
iva alebo Vinu preberá vetky tri funkcie absolútna. Vo vnútri ivaizmu sa vyvinuli viaceré rozdielne smery, avak pre
vetky je spoloèný ich náboenský cie¾,
aby sa dua oslobodila od svojich pozemských zväzkov a dosiahla stav oznaèovaný ako ivatá (prirodzenos ivova). So
ivaizmom je úzko spojený aj aktizmus,
uctievanie bohyne akti, ivovej manelky. Pre stúpencov tohto smeru je spojenie oboch aspektov absolútna, muského
so enským, výrazom pôvodnej kozmickej harmónie. Iný ve¾ký monoteistický
smer  vinuizmus  vidí najvyí princíp
v bohu Vinuovi. Aj v rámci vinuizmu sa
vytvorili viaceré koly, prièom najslávnejia je Rámánudova, Vallabhova a Èaitanjova kola. Líia sa najmä v chápaní
ontologického pomeru boha a individuálnej due. Z vinuizmu sa vyvinulo sèasti
ve¾mi extatické hnutie bhakti, ktoré sa
sústreïuje na uctievanie Krinu a Rámu.
Obaja sa povaujú za inkarnácie (vtelenia) boha Vinua.
(Pod¾a Encyklopedie náboenství
spracoval br)
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Obe èiernej mágie?
Dòa 24. februára t. r. krátko pred 21.
hodinou spozorovala ena, e vzadu
v záhrade horí. S hrôzou zistila, e tam
na horiacom sude sedí jej syn. Hoci sa
matke spolu s druhom podarilo poiar
uhasi, synovi to u nepomohlo. Zahynul na následky inhalácie horiacich
splodín, popálenín tretieho stupòa a
oku. Róbert M. mal 22 rokov a pre
psychickú labilitu ho predèasne prepustili z vojny (bol tam len dva mesiace). V dedine bol známy ako èudák,
ktorý nemal iadnych kamarátov. Mal
vak nebezpeèné záujmy: èiernu mágiu
a satanizmus. Tieto sa mu stali osudnými, lebo ete i v deò tragédie mu
prila potou zásielka okultnej literatúry (Lexikón hermetizmu, Démon a
Èierny drak). Je tu i predpoklad, e na
svoj èin sa dopredu pripravoval, lebo
deò predtým sa bol rozlúèi so svojimi
príbuznými v Trnave. V poslednom
èase hovoril o tom, e on u dlho na
tomto svete nebude.
Pod¾a informácii z médií spracoval ml

¼udia druhej triedy?
V mnohých islamských krajinách sa
kresania a prísluníci iných náboenstiev stávajú obèanmi druhej kategórie. Vyplýva to zo správy s názvom
Náboenská sloboda v krajinách
s prevane islamským obyvate¾stvom,
ktorú predstavila nemecká sekcia medzinárodnej nadácie Kirche in Not 
Ostpriesterhilfe 15. februára t. r. v Mníchove. túdia, v ktorej sa uvádza 46
tátov od Egypta a po Cyprus, ukazuje pod¾a Kirche in Not diferencovaný
obraz od irokej náboenskej slobody
a priazne tátu v Kazachstane a po
Saudskú Arábiu, kde sa nemoslimské
praktizovanie náboenstva dokonca i
v súkromí prísne trestá. Najèastejie sa
v nej stretávame s právne zakotveným
zákazom pre moslimov prejs na kresanskú vieru. Analýzu, ktorá obsahuje
správy agentúr, tlaèe a dokumentácie,
autori doplnili i výpoveïami oèitých
svedkov a Kirche in Not ju chce predklada kadý rok.
KP/TK KBS
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ZDENÌK VOJTÍEK:
Netradièní náboenství u nás

(Vydal Dingir, s. r. o., Praha 1998, 144 s. + obrazová príloha)

Hoci tento zaujímavý kniný titul vyiel u
pred dvoma rokmi a ako som poèul, jeho
náklad je v súèasnosti beznádejne vypredaný (èaká sa na jeho tretie vydanie),
je práve svojou autenticitou nesporne
výnimoèný. Doposia¾ v Èeskej republike
(ale i na Slovensku) vychádzali o problematike siekt a nových náboenských kultov iba preloené cudzojazyèné publikácie
èerpajúce zo skúseností západných krajín.
Autor tejto knihy  PhDr. Zdenìk Vojtíek,
patriaci k zakladajúcim èlenom èeskej
Spoloènosti pre túdium siekt a nových náboenských smerov, sa vak podujal zmapova èeskú náboenskú scénu (ktorá je zo
známych príèin v mnohom podobná i slovenskej) a túto úlohu i úspene zvládol.
Kniha je rozdelená do piatich kapitol
a doplnená je zoznamom pouitej, odporúèanej literatúry, registrom, ako aj obrazovou prílohou zakladate¾ov niektorých
hnutí a smerov. Úvodná kapitola s názvom
Nae souèasná náboenská scéna sa
zaoberá mapovaním náboenskej situácie
v Èeskej republike. Pri preh¾ade pôsobenia
najvýznamnejích a najrozírenejích svetových náboenstiev (kresanstvo, judaizmus, islam, budhizmus a hinduizmus) v nej
autor uvádza v krátkosti históriu ich vzniku. Venuje sa v nej aj skupinám stojacim
na pomedzí kresanstva a dotýka sa i problematiky postavenia a registrácie cirkví a
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náboenských spoloèností v ÈR. Druhá kapitola  Otázka tzv. sekt  vypovedá o snahe autora objektívne pristúpi k tomuto
fenoménu prostredníctvom popisu niektorých charakteristických znakov a prejavov
sekty a jej vzahu k okoliu. V tejto èasti
autor podáva psychologickú analýzu pôsobenia siekt a zmieòuje sa o rozmanitých
nebezpeèenstvách, ktoré z toho pramenia.
Základ knihy vak tvorí kapitola
Nìkteré netradièní náboenské smìry,
v ktorej autor podrobne popisuje devätnás siekt, kultov a hnutí pôsobiacich na
území ÈR (dokonca zverejòuje i mená vedúcich predstavite¾ov, kontakt na jednotlivé centrály a pribliný poèet èlenov ijúcich v ÈR). Za vetky treba spomenú
aspoò Svedkov Jehovových, Cirkev zjednotenia (munistov), Scientologickú cirkev,
Hare Krina hnutie, Rodinu, Sahada jogu,
rozenkruciánov èi antroposofistov. Jednotlivé smery sú doplnené pre ne charakteristickým symbolom a ukákou z ich literatúry.
Vo tvrtej kapitole Hnutí Nového
vìku sa autor pokúa obsiahnu i toto také
iroké a nesúrodé hnutie. Posledná kapitola  Orientace na souèasné náboenské
scénì  sa snaí analyzova príèiny vstupu
do siekt, poukazuje i na moné neiaduce
následky, ktoré z toho plynú, avak ponúka i východiská. Zaujímavá je autorova
mylienka zavedenia akéhosi veobecného
preh¾adu o náboenských spoloènostiach
do kolských osnov na vetkých vzdelávacích stupòoch.
Celkovo mono o knihe poveda, e
ide o ve¾mi prínosné a svojho druhu jedineèné dielo mapujúce túto oblas v domácom prostredí, v ktorom sa autor, ako
vidno, pohybuje ve¾mi fundovane a zasvätene, o èom svedèí aj skutoènos, e publikácia obsahuje niektoré cenné informácie
z prostredia siekt, kultov a rôznych náboenských hnutí, ktoré by nebolo moné získa, neby autorových osobných kontaktov
s èlenmi týchto komunít. Ako tvrdí autor,
dôvodom na napísanie tejto knihy bolo,
aby tudenti predmetu alternatívna religiozita mali základný tudijný materiál.
Kniha túto úlohu spåòa a vïaka jej zrozumite¾nému týlu je prístupná i pre iriu
verejnos.
MIROSLAV LOJDA
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Kninica

BARBARA BÜCHNEROVÁ:
Co máme vìdìt o sektách

Rozmeru

(Preklad M. Kreèmer; vydalo nakladate¾stvo Amulet, Praha 1999, 128 s.)

Nedávno obohatila ná kniný trh knika
Co máme vìdìt o sektách, ktorú napísala
Rakúanka Barbara Büchnerová, a ktorú
v minulom roku pohotovo vydalo èeské
nakladate¾stvo Amulet (v nemeckom origináli vyla pod názvom Das Sektenfragebuch; Verlag Carl Ueberreuter, Wien
1998).
Autorka v tejto publikácii neopisuje
konkrétne sekty a ich uèenie, ale zaujíma
ju skôr typológia sekty, jej znaky a odlinosti od cirkevného spoloèenstva (prípadne, èo majú spoloèné), typické vlastnosti
vodcu sekty, pecifické znaky uèenia sekty.
Pred èitate¾a kladie nástojèivé otázky dneka: preèo sú sekty nebezpeèné, pod¾a èoho
mono spozna nebezpeènos urèitej skupiny, kedy treba by ostraitý, ako sekty
zaobchádzajú so svojimi èlenmi, kto sa
nechá sektou polapi a preèo vlastne ¾udia
sekty vyh¾adávajú a vstupujú do nich,
ïalej aké metódy sekty pouívajú pri získavaní nových prívrencov, ako vzniká a
ako sa stupòuje závislos od sekty a mnohé
iné. Odpovede na tieto aktuálne otázky
pritom odkrýva pre èitate¾a ve¾mi prístupnou formou.
Ak by toti v dnenom období, keï
ustaviène pribúdajú ïalie a ïalie sekty
èi rôzne náboenské hnutia, chcel niekto

vetky sekty hoci i struène opísa, tak by
zrejme nestaèilo napísa príruèku, ale
musel by vypracova podrobný slovník
alebo encyklopédiu. Preto mono len uvíta, e autorka ve¾mi vhodným a výstiným
spôsobom opísala súèasný stav pôsobenia
siekt. Sústredila sa najmä na zmeny, ktoré
sú oproti 60. a 70. rokom badate¾né, napríklad v metódach práce a získavania
nových èlenov, alebo v miere ich detruktívnosti.
Ako príklad hneï na zaèiatku uvádza
sektu Davida Yahwe Koresha, ktorej èlenovia poèas obliehania jednotkami FBI
spáchali dòa 20. apríla 1993 hromadnú
samovradu, pri ktorej zomrelo 59 muov
a ien a 18 detí. Autorka pouíva na ilustráciu zväèa príhody z nedávnej minulosti, o ktorých sme mohli èíta i v novinách.
Sama knika je aj akýmsi minislovníkom cudzích slov, ktorých význam je pre
záujemcu o problematiku siekt nevyhnutný (napr. sa v nej objasòuje význam slov
sekta, detruktívny, fundamentalisti,
dogmatický, iniciácia, okultný, psychomutácia, indoktrinácia atï.).
Cennou súèasou kniky sú aj tri testy,
pomocou ktorých sa dá zisti, ako rozpozna autoritársku sektu, èi niekto patrí
k ¾uïom ohrozeným sektami, alebo èi je
ivot toho-ktorého èloveka pred sektami
v bezpeèí.
Zaujímavý je i doslov èeského odborníka na problematiku siekt PhDr. Zdeòka
Vojtíka, ktorý opisuje súèasnú situáciu
v Èechách, èo môe by zaujímavé i pre
nás, pretoe kvôli dlhej spoloènej minulosti bol vývoj v tejto oblasti ve¾mi podobný
aj na Slovensku. Doslov je doplnený o
aktuálne a uitoèné adresy intitúcií a ¾udí,
ktorí sa zaoberajú bojom proti sektám a
venujú sa pomoci ¾uïom, ktorí sa chcú z
nejakej sekty vymani, ïalej zoznamom
kníh, ktoré sú vhodnou pomôckou pre
tých, ktorí by sa túdiu jednotlivých siekt
chceli podrobnejie venova.
Napokon mono uvies, e knika
(s tvrdou väzbou) má dostupnú cenu
(odporúèaná cena je 136 Sk), ktorá vychádza v ústrety najmä mladým ¾uïom a tudentom, èo sú azda najväèmi vystavení
zhubnému vplyvu rôznych siekt.
JÁN TEKLÁÈ

. . . . .

Záujem o literatúru, ktorá sa zaoberá
pôsobením siekt a nových náboenských
hnutí a kultov, ustaviène narastá. Aj
v tomto èísle Rozmeru vám preto odporúèame viacero zaujímavých titulov:
1. W. GITT: Hledání východiska 
Náboenství  sekty  køesanství
(Tandem, 1995);
2. H. KÜNG, H. BECHERT: Køesanství
a buddhizmus (Vyehrad, 1997);
3. H. KÜNG, J. CHING: Køesanství a náboenství Èíny (Vyehrad, 1999);
4. M. WIDL: Køesanství a esoterika
(Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydøí, 1997);
5. H. KÜNG, H. VON STIETENCRON:
Køesanství a hinduizmus
(Vyehrad, 1997);
6. H. KÜNG, J. VAN ESS: Køesanství
a islám (Vyehrad, 1998);
7. R. FRANZ: Krize svìdomí (Návrat
domù, 1998);
8. V. ENGELHART: Kto sú Svedkovia
Jehovovi? (Lúè, 1992);
9. KOL.: Malý slovník sekt
(Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydøí, 1998);
10. J. PERØIMOVSKÝ: Náboenství  pùvod,
zkoumání, srovnávání (Matice cyrilometodìjská, Olomouc 1998);
11. KOL.: Sekty a nová náboenská
hnutí  dokumenty Katolické církve
z rokù 1986  1994 (Zvon, 1997);
12. D. V. BARRETT: Sekty, kulty, alternativní náboenství (Ivo elezný, 1998);
13. D. BREESE: Spoznaj znaky siekt
(Vydavate¾stvo MSEJK, 1999);
14. R. SALVUCCI: Zkuenosti exorcisty
(Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydøí, 1999).
Záujemcovia si niektoré z uvedených titulov môu zakúpi alebo na dobierku objedna na adrese:

Kníhkupectvo Jonatán,

Legionárska 2, 811 07 Bratislava 1,
telefonicky na èísle: 07/555 630 40,
alebo cez e-mail: jonatan@nextra.sk
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Zoznam príspevkov uverejnených v Rozmere 1998  1999:
Alternatívna medicína:
Veobecný úvod (A. RAKÚS, 3/98)
Grofova transpersonálna psychológia (A. RAKÚS, 2/99)
Kineziológia  metóda jednotného mozgu (M. DVOØÁKOVÁ, 3/99)
Tajomstvo pyramídy (S. LIBOVICKÝ, 4/99)
Anketa:
Kto má moc zmeni, èoko¾vek sa deje? (A. MRÁKOVÁ, 4/99)
Astrológia:
O èom svedèia hviezdy, alebo lesk a bieda astrológie
(I. KAPIINSKÝ, 1/98)
Bhagwan rí Rajneesh (Osho):
Rozmary Bhagwana rí Rajneesha (T. NOVOTNÝ, 3/98)
Damanhur  severotaliansky psychokult:
Krásny nový svet (C. GOLDNER, 2/99)
Ezoterika:
Verejné tajomstvá ezoteriky (D. PASTIRÈÁK, 3/98)
Fotoreportáe:
Mierový koncert divotvorcu Sri Chinmoya (B. RAKOVSKÝ, 1/99)
Manelka mesiáa Muna v Bratislave (B. RAKOVSKÝ, 2/99)
Niè nového pod (ezoterickým) slnkom (B. RAKOVSKÝ, 3/99)
Medzinárodná konferencia vo Vysokých Tatrách (M. LOJDA, 4/99)
Hare Krina hnutie (ISKCON):
Oddaní modrého boha (M. PLANÈÁROVÁ, 1/99)
Herbalife:
Herbalife  klamlivá vidina mamony (J. KOTRÈ, 4/99)
Hnutie Grálu:
Posolstvo grálu  Abd-ru-shin (Z. VOJTÍEK, 3/99)
Posolstvo grálu  Persival Imanuel (M. DVOØÁKOVÁ, 4/99)
Homeopatia:
Homeopatia  veda alebo mýtus? (A. FRANC, V. BÍBA, 1/98)
Makedonová N. L.:
Nebeské poslanie N. L. Makedonovej (M. LOJDA, 1/99)
Mormóni:
Cirkev Jeia Krista svätých posledných dní (T. NOVOTNÝ, 1/98)
Munova sekta:
Cirkev zjednotenia  munisti (A. BOTEK, 2/98)
New Age:
New Age  sen zrodený z beznádeje? (D. PASTIRÈÁK, 1/98)
Polemika:
Verili prví kresania v reinkarnáciu? (A. BOTEK, 1/98)
Boli prví kresania vegetariáni? (A. BOTEK, 2/98)
Skryté roky Jeia Krista (A. BOTEK, 3/98)
Èo nasledovalo po Jeiovom ukriovaní? (A. BOTEK, 1/99)
Je Jei Kristus iba jedným z mnohých guru? (A. BOTEK, 2/99)
Je kresanstvo iba jednou z ciest? (A. BOTEK, 3/99)
Blíi sa nový vek Vodnára? (A. BOTEK, 4/99)
Psychologické aspekty:
Pokuenia, ktoré sú v nás (J. KOUBEK, 1/98)
Mohlo by sa to sta aj mne? (G. MARTINICKÝ, 1/98)
Psychotronika a biotronika:
Psychotronika  zdanie a skutoènos (V. ZIKMUND, 3/99)
Magické lieèby... (V. ZIKMUND, 4/99)
Reinkarnácia:
Je reinkarnácia skutoènosou? (I. TAMPACH, 1/98)
¼udia, bol som Kleopatrou!  rozhovor o tzv. spomienkach na
minulé ivoty s MUDr. A. Rakúsom (B. RAKOVSKÝ, 2/98)
Rodina lásky (Deti Boie):
Roztopané Deti Boie (T. NOVOTNÝ, 3/99)

. . . . .
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Rozhovory:
Pravda sama nestaèí  najèastejie otázky pre S. Hassana
(Preklad D. PERAÍN, 1/98)
Skrytá, ale pravá tvár siekt  rozhovor s MUDr. A. Rakúsom,
predsedom Psychiatrickej spoloènosti Slovenskej lekárskej spoloènosti (B. RAKOVSKÝ, 1/98)
Buïme svetlom a so¾ou  rozhovor s generálnym biskupom
ECAV na Slovensku doc. J. Filom (B. RAKOVSKÝ, 2/98)
Nábor nie, misia áno  rozhovor s T. Gandowom, viceprezidentom Dialog Center International (B. RAKOVSKÝ, 3/98)
Nachádzajme pravé hodnoty  rozhovor s PaedDr. M. Holeèkom,
riadite¾om cirkevného odboru MK SR (B. RAKOVSKÝ, 1/99)
Obchodníci s ¾udskou nádejou  rozhovor s MUDr. P. Remeom,
psychoterapeutom Psychiatrickej lieèebne v Prahe - Bohniciach
(B. RAKOVSKÝ, 2/99)
Kráèajme po cestách Pánových  rozhovor s biskupom
Mons. R. Baláom, predsedom Konferencie biskupov Slovenska
(B. RAKOVSKÝ, 3/99)
Sahada joga:
Sahada joga  kult Boskej Matky (J. KOUBEK, 4/99)
Scientologická cirkev:
Fenomén zvaný scientológia (Z. VOJTÍEK, 2/98, 3/98, 1/99)
Sekty  úvod do problematiky:
Sekty  fenomén na prahu 3. tisícroèia (I. TAMPACH, 1/98, 2/98)
Sekty vo svete:
Sekty v Rusku (A. L. DVORKIN, 3/99, 4/99)
Svedectvá:
Bol som medzi vyvolenými (M. LUÈENIÈ, 2/98)
Most k slobode (L. GROMBIØÍKOVÁ, 3/98)
Èiernobiely svet  rozhovor s bývalou èlenkou Munovej sekty
(B. RAKOVSKÝ, 2/99)
8 a 1/2 roka Svedkom Jehovovým  rozhovor s bývalou priekopníèkou Svedkov Jehovových (B. RAKOVSKÝ, 4/99)
Svedkovia Jehovovi:
Kríza, ktorá pretrhla putá  výpoveï R. FRANZA, èlena Vedúceho
zboru Svedkov Jehovových v americkom Brooklyne (preklad
D. PERAÍN, 2/98)
Sluobníci Stránej vee (T. NOVOTNÝ, 1/99)
M. Jackson a Svedkovia Jehovovi (P. VELECHOVSKÝ, 4/99)
rí Èinmoj:
Chu kultu  Sri Chinmoy (T. NOVOTNÝ, 1/99, 2/99)
Transcendentálna meditácia:
TM  cesta k dokonalosti? (D. PERAÍNOVÁ, 1/99, 2/99)
UFO:
Kontaktéri s mimozemanmi (J. KOTRÈ, 3/99)
Iné  rubriky: Biblické slovo, Mí¾niky dvoch tisícroèí  dejiny
vierouèných omylov, Report, Listáreò a Kninica Rozmeru

Máte starie èísla Rozmeru?
Záujemcovia o starie èísla Rozmeru z rokov 1998 a 1999 majú
ete stále monos zakúpi si ich, a to za z¾avnenú cenu 25, Sk
za kus + potovné. Èíslo 1/98 u nie je, z èísiel 2 a 3/98 zostalo u iba nieko¾ko výtlaèkov. Teda neváhajte, pretoe aj ïalie
èísla èaká podobný osud!
Redakcia

