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Predplatné na rok 2005

Predplatné časopisu Rozmer na rok 2005 stojí 150 Sk. 

Kto by mal záujem, môže si objednať aj staršie čísla:

�  ročník 2004 (č. 1 – 4/2004) za 120 Sk

�  ročník 2003 (č. 1 – 4/2003) za 80 Sk

�  ročník 2002 (iba č. 2 a 4/2002) za 40 Sk

�  ročník 2001 (iba č. 4/2001) za 20 Sk

Jednotlivé čísla sa však postupne vypredávajú. Ak sa vám 

teda nejaké číslo neujde, príslušnú sumu vám, samozrejme, 

z celkovej ceny odrátame.

Po objednaní vám časopis zašleme aj s poštovou poukážkou. 

Po jej uhradení vám budeme časopis posielať na vašu adresu. 

Ak sa rozhodnete uhradiť platbu bankovým prevodom, zašlite, 

prosíme, príslušnú sumu na číslo nášho účtu: 2621022295/1100 

(Tatra banka, a. s.). Avšak na bankovom výpise, ktorý dostaneme, 

musí byť uvedené vaše meno, adresa a variabilný symbol nachá-

dzajúci sa na vloženej poštovej poukážke, aby sme vašu platbu 

mohli správne identifikovať.
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Podporte Rozmer svojimi 2 %

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

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

uka zovať  2 %  z dane na verejnoprávne aktivity mimo-

vlád nych nezis kových organizácií. Aj naše občianske zdru -

ženie – Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS), 

kto ré je spoluvydavateľom toh to časopisu –, sa uchádza 

o takúto formu podpory. Budeme vďační každému z vás,

kto nás týmto spôsobom podporí, pretože aj takto zís-

kané financie prispejú na vydávanie Roz meru, ale i na iné

aktivity združenia – na prednáškovú činnosť, poradenstvo, 

pre vádzku webovej stránky a pod.

Ak ste zamestnanec, 2 % z dane nám môžete poukázať, 

ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (do 15. 2. 2004) 

a zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. 

Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatnej

dane z príjmov fy zic kej osoby. Obe tlačivá treba zaslať 

na príšlušný daňový úrad naj neskôr do 30. apríla 2005.

Ak ste živnostník, 2 % dane nám môžete poukázať, 

ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste 

daň a nemáte nedoplatok na dani. Najneskôr do 15. apríla 

2005 treba svojmu daňovému úradu doručiť Vyhlásenie o 

poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak ste firma, 2 % nám môžete poukázať, ak podávate 

daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a za -

platili ste daň. Najneskôr do 15. apríla 2005 treba Vyhláse nie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej 

osoby doručiť vášmu daňovému úradu.

Tlačivá s vyplnenými identifikačnými údajmi ESPŠS si

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

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás už v minulosti 

finančne podporili, ako aj tým, ktorí tak ešte len urobia.
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Prednedávnom sme si pripomenuli 15. výročie nežnej 

revolúcie. A hoci by toto jubileum mohlo zvádzať k roz-

ličným sociologicko-politickým analýzam či bilanco vaniu, 

čo nám táto zmena dala a čo naopak vzala, mňa skôr 

zaujal samotný termín sloboda, ktorý sa často s touto 

his toricky prelomovou udalosťou spája.

Okrem politickej či občianskej slobody stojí v popredí 

záujmu i sloboda náboženská. A nielen v súvislosti so ší-

riacim sa islamom, hroziacim náboženským terorizmom, 

prípadne medzináboženskými konfliktmi, ktoré už ani 

v západnej časti sveta nie sú raritou. Aj diskusie okolo 

duchovných koreňov nášho starého kontinentu a silnejúci 

protikresťanský tlak v spoločnosti krajín zjednocujúcej sa 

Európy napovedajú, že hľadanie spoločnej identity bude o-

mnoho ťažšie, ako by sa ešte pred niekoľkými rokmi zdalo 

– ak vôbec o takomto ambicióznom cieli možno hovoriť.

Existencia mnohých, veľakrát protirečivých po li -

tických či duchovných smerov a náboženských tradí-

cií však vyžaduje, aby sme sa všetci naučili rešpektovať 

v demokratickom svete tak vysoko vyzdvihovanú hodnotu 

náboženskej slobody – a to nielen vtedy, keď ide o naše 

práva či záujmy cirkvi, ktorej sme príslušníkmi. I keď pri-

znávam, nie je to vždy ľahké. Na druhej strane sa, žiaľ, 

každodenne presviedčame, že táto sloboda je nielen 

veľmi krehká, ale i ľahko zneužiteľná. Preto by sme s ňou 

mali narábať veľmi obozretne. Myslím si, že tak predídeme 

mnohým sklamaniam a zneužitiam zo strany tých, ktorí sa 

ňou najväčšmi oháňajú. (Asi vedia, prečo.)

To isté platí aj o medzináboženskom dialógu, ktorý je 

najmä v poslednom období po celom svete často sklo-

ňovanou veličinou. Nepochybujem o pozitívnom prínose, 

ktorý v sebe skrýva, veď ľudstvo (ak to myslí s prežitím 

vážne) je ako jedna veľká rodina odkázaná na vzájomnú 

komunikáciu, rešpektovanie a úctu. Avšak aj táto komuni-

kácia má svoje pravidlá a hranice. Mali by sme preto dob-

re poznať nielen vlastnú vieru a identitu, ale i vieru a iden-

titu toho, s kým do dialógu vstupujeme. Aby sa nestalo, 

že ostaneme kdesi na povrchu a výsledkom úsilia napokon 

bude niečo úplne iné, ako sme si pôvodne želali. Napríklad 

i to, že prestaneme byť samými sebou a nebudeme už ani 

poriadne vedieť, prečo a kam vlastne kráčame. Bez 

takéhoto vnútorného kompasu je človek vydaný na-

pospas komukoľvek a potom už opravdivej slobody 

možno ani nie je hoden.
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Totalitné sekty a demokratický štát

NOVOSIBIRSK – V dňoch 9. až 11. novembra 2004 sa pod 

záštitou patriarchu Moskvy a celého Ruska Alexija II.  usku-

točnila v Novosibirsku medzinárodná konferen cia Totalit-

né sekty a demokratický štát.

Kde sú hranice náboženskej slobody? Ktoré organizá-

cie možno chápať ako náboženské? Je sloboda svedomia 

individuálnym, alebo kolektívnym právom? Nesú nábo-

ženské organizácie zodpovednosť za sľuby, ktoré dávajú 

novým členom? Aký druh aktivít treba zákonom stíhať? 

Z akých dôvodov sa môže rozpustiť náboženská organi-

zácia? Sú výrazy sekta či totalitná sekta právne legitím-

ne? Čo môže štát podniknúť na ochranu občanov pred 

zneužívaním v organizáciách, ktoré samy seba označujú 

za náboženské? Možno trestnú zodpovednosť aplikovať 

na psychickú manipuláciu?

Tieto a podobné otázky boli predmetom rokovania 

konferencie, na ktorej sa zúčastnili delegáti z jedenástich 

krajín – Francúzska, Nemecka, Rakúska, Kanady, USA, Poľ-

ska, Bulharska, Kazachstanu, Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. 

Stretli sa tu kompetentní európski politici, ktorí sa zao-

berajú problematikou siekt, i poprední medzinárodní ex-

perti na novú religiozitu s ruskými odborníkmi na otázky 

sektárstva, duchovnými, právnikmi, odborníkmi z oblas-

ti vý chovy a vzdelávania, ako aj so zástupcami miestnych 

a federálnych bezpečnostných agentúr.

Starosta Novosibirska V. F. Gorodeckij prítomných in-

formoval, že na území mesta pôsobia nové, v Rusku netra-

dičné náboženské smery bez registrácie: vystupujú pod 

názvami kultúrnych, vzdelávacích a iných organizácií, pri-

tom však vykonávajú náboženskú činnosť. Duchovná ces-

ta v takýchto typoch organizácií neraz vedie k desivému 

koncu, ako jasne ukázala smutne známa tragédia v tokij-

skom metre (1995). Zdôraznil, že ak sa má neutralizovať 

deštruktívna činnosť týchto organizácií, bude nutné zlep-

šiť príslušnú legislatívu, využijúc skúsenosti iných krajín.

O ne sa s účastníkmi podelili hostia zo zahraničia, ako 

G. Bottine, generálny tajomník Medzirezortnej misie pred-

sedu vlády Francúzskej republiky, A. Blumenthal, expert 

na kulty a sekty frakcie CDU/CSU v nemeckom Spolko-

vom sneme, F. Griess, viceprezident FECRIS, T. Gan dow, 

zmocnenec pre otázky siekt berlínsko-brandenbur   skej lu-

teránskej cirkvi, či G. Armstrong, expert na sciento ló giu. 

Z domácich odborníkov sa o. i. zúčastnili A. Dvorkin, pred-

seda Centra náboženského výskumu sv. Ireneja v Moskve, 

a A. Novopašin, riaditeľ Informačno-konzultačného stre-

diska pri Katedrále sv. Alexandra Nevského v Novosibirsku.

Podľa zahraničných prameňov spracovala: –nv–

Moc malej viery
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„Apoštolovia povedali Pánovi: Pridaj nám viery! Pán vravel: 

Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto 

moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora! – 

poslúchla by vás.“ (Lk 17, 5 – 6)

Moc viery ľudí fascinuje. Jej pôsobenie sa pokúšajú využiť 

na dosiahnutie rozličných cieľov. Hlad po duchovnej sile je pre 

našu súčasnosť príznačný. Riešenie množstva problémov, ktoré 

nás obklopujú, hľadajú mnohí ľudia práve v duchovnej moci 

viery. Stretávajú sa pritom s mnohými ponukami, ktoré často 

presviedčajú ľudí „dôkazmi“ o účinnosti veľkej viery, spôsobujú-

cej v našom každodennom živote zázraky.

Pán Ježiš taktiež vraví o moci viery, ale vyjadruje to špe-

cifickým spôsobom. Práve malá viera môže spôsobiť ohromujú-

ce veci. No mnohých jeho slová naopak vedú k tomu, aby 

sa pretekali vo viere. Podľa nich čím väčšia viera, tým lepšie 

výsledky.

Apoštolovia prosia Pána, aby im dal väčšiu vieru. Majú po -

cit, že jej potrebujú viac, lebo pred sebou vidia veľké výzvy a 

ne trúfajú si ich zvládnuť. Vidia, ako ľudia okolo nich trpia, a oni 

im nedokážu pomôcť. Nemohli napríklad uzdraviť posadnutého 

chlapca. Toto je aj naša skúsenosť. V našom živote stojíme pred 

veľkými výzvami. Tušíme možnosť jeho obnovy. Akoby sme 

už v náznakoch dokázali očami viery vidieť, ako sa všetko môže 

zmeniť na lepšie. Myslíme si, že nám chýba veľká viera. Ne máme 

v sebe dosť odvahy spoľahnúť sa na Božiu moc. Treba nám teda 

hľadať špeciálne techniky na zväčšenie malej viery?

Odpoveď Pána Ježiša na prosbu apoštolov o väčšiu vieru 

neponúka nejakú zvláštnu tajomnú techniku na riešenie ich 

obavy. Vyznieva skôr ako úsmev nad ich spôsobom uvažovania 

– čím väčšia je úloha, tým väčšiu vieru treba na jej zvládnutie. 

Akoby šlo o nejaký magický úkon, vyžadujúci primeraný stupeň 

zasvätenia. Pán Ježiš takéto uvažovanie zamieta. Veľká moc 

viery je v jej malosti. Viera neverí svojej veľkosti. Viera verí 

Bohu. Kto sa vo viere obracia na Boha, robí tak preto, lebo 

o sebe vie, že je v koncoch. Vierou sa nespoliehame na svoju 

schopnosť veriť. Viera nie je to, ako mnoho o Bohu vieme, 

ale to, ako mnoho od neho očakávame. Viera je tak veľmi 

zaneprázdnená tým, v koho verí, že zabúda na seba.

V tom spočíva moc viery. Ani sama nevie o sebe, že je. 

Mocnou sa stáva len do tej miery, akou mocnou ju urobí Boh. 

Vierou sa nestávame Božími konkurentmi. Nepresadzujeme 

svoju vôľu proti vôli Božej. Vierou sa spolu s Bohom staviame 

proti moci hriechu. Takáto viera sa rezignovane nevzdáva zoči-

-voči zúfalej realite. Práve naopak, ňou získavame podiel na 

Božom mocnom zápase proti hriechu a dokážeme vidieť veľké 

Božie víťazstvá okolo nás i v nás.

ONDREJ PROSTREDNÍK
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Hľadači absolútna

V duchu tohto citátu (napokon tak ako 

každoročne) sa niesol aj 14. ročník Fes-

tivalu ezoteriky, ktorý tentoraz nechal 

svojich nedočkavých priaznivcov čakať 

o čosi dlhšie ako zvyčajne – namiesto 

tradičného tretieho septembrového ví-

kendu sa konal 9. – 10. októbra. V prie-

behu dvoch dní bolo možné v Parku kul-

túry a oddychu v Bratislave absolvovať 

zhruba 30 prednášok, navštíviť výstavy 

obrazov a fotografií a niekoľko worksho-

pov. Ako býva zvykom, aj tento rok pre-

biehala v Estrádnej hale PKO prezentácia 

firiem, ktoré sa špecializujú na predaj 

kníh s ezoterickou tematikou, relaxačnú 

hudbu, prírodnú kozmetiku, minerály, 

arómoterapiu, veštectvo a pod.

Propagačné motto tohto ročníka 

znelo: Aby sa človek stal tým, čím môže 

byť. Obsahová náplň i názvy jednotlivých 

prednášok rétoricky zodpovedali tejto 

stanovenej (nedozernej) méte. Exem-

plárne spomedzi nich vyberáme: Ener-

getické útoky dnešného sveta (pred-

nášajúci J. Bálint); Hviezdnou cestou do 

ne ba (P. Mišík); Cesta do nových dimenzií 

priestoru a času (T. Sychra); Eneagram, 

cesta k poznávaniu (L. Brodský); Čikung 

– práca s vnútornými energiami (P. Ši-

va); Evolučná astrológia (A. Vodičková); 

Rozvoj intuitívnych schopností (A. Ga-

lovičová); Návrat pred narodenie, cesta 

k du chovému rozvoju (E. Rozsýpalová); 

Žena a tao (N. Jadryšniková); Všeobecný 

význam Knihy mŕtvych pre ľudí (T. Gel-

jen); Psychotronika v praxi (M. Dzurik). 

Tieto, ale i ďalšie prednášky mali napo-

môcť postup do transpozemských výšin 

ľudskej existencie. Heslovito ponúkali an-

jelskú te rapiu, dekódovanie tajomných 

energií vzťahov, exkurz do princípov 

synchronicity, atď. Nechýbali ani rôzne  

liečiteľské metódy, ktoré sa prezentovali 

prednáškami o arteterapii, etnomedicíne 

a pod.

Už po niekoľko rokov sa na festivale 

prezentujú rovnaké ezotericky ladené 

me tódy, ktoré ponúkajú a taktiež veľmi 

ochotne vysvetľujú díleri. Stalo sa pravid-

lom, že možnosť prezentovať sa na ve-

rejnosti využívajú i niektoré náboženské 

EVA ORBANOVÁ

„P
odľa astrológie otvára nastupujúca éra Vodnára ďalší vyše dvetisícročný vývojový cyk-

lus. Má sa niesť v znamení prílevu nových energií, ktoré spôsobia mnohé transformač-

né zmeny na našej planéte. Obyvatelia Zeme sa rozdelia – jedna časť naďalej ostane v rovi-

ne materialistického vnímania života a sveta bez schopnosti chápať vesmírne zákonitosti, 

druhá si uvedomí existenciu nesmrteľného, večne sa vyvíjajúceho ducha v človeku a pátraním 

po pravde sa napojí na univerzálny zdroj kozmického poznania a sily.“ (Svetlo Šangrily)
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zoskupenia (hnutie Hare Krišna, Saha dža 

joga, Joga v dennom živote, Univerzál ny 

život či Falung gong). Pseudoreligióz -

 nosť posledne menovaného kul tu spočí -

va v tom, že sami protagonisti sa dištan-

cujú od označenia obsahu ich cvičenia 

ako náboženského. Avšak použitá termi-

nológia, ktorou operujú, je neklamným 

znakom náboženských praktík.

Tento rok bolo Falung gong dokon -

ca možné vidieť i v akcii. Päť aktérov 

synchronizovane predvádzalo meditačné 

cvi  čenie s dokonalou vnútornou koncen-

tráciou, ktorá vzhľadom na ustavičný po-

hyb a vravu účastníkov v sále vôbec ne -

bola jednoduchá. Pri stánku hnutia Hare 

Krišna sa návštevníci mohli občerstviť 

lá kavo rozvoniavajúcim jedlom obetova-

ným Krišnovi (prašád) a o niekoľko met-

rov ďalej si na počkanie mohli dať v sebe 

prebudiť spiacu silu vesmírnej energie 

kundalíni a otvoriť sa pre „božské“ pôso-

benie „Božej Matky“ Šrí Matadží Nirmaly 

Déví, ktorú stúpenci Sahadža jogy na ce-

lom svete považujú za stelesnenie tretej 

Božskej osoby – Ducha Svätého.

Náš komentár sa tentoraz bude ve-

novať predovšetkým novým tváram na 

ezoterickej scéne festivalu. Napríklad 

mňa konkrétne zaujala ponuka kom plex-

ného servisu liečenia chorôb prostred-

níctvom pyramíd. Tie na Slovensku majú 

zelenú a liečiteľov navštevujú mladí, sta -

rí, vzdelaní i menej vzdelaní, veriaci aj ne  -

veriaci. Spoločným dôvodom pre všet-

kých je zdravotný problém, s ktorým im 

klasická medicína údajne nevie pomôcť.

Prítomnosť pyramidálneho uzdravo-

vania na takomto type podujatia však 

poukazuje na jeho okultné súradnice. 

Konštruktér a diagnostik v jednej osobe 

(čo je pomerne častý jav) nám to slov-

ne, ale i názorne predviedol. Meranie tzv. 

bioenergie prebiehalo pomocou virgule. 

Jej pohyb (tzv. prútikárska akcia) spočí-

va v tom, že sa v niektorých miestach 

začína stáčať do určitej strany. Tieto 

odklony sa ďalej „domeriavali“ klasickým 

pravítkom. Na otázku, či je výhodnejšie 

pod pyramídou meditovať, som dostala 

veľavravnú odpoveď, že meditácia lie   -

čeb ný proces urýchľuje, pacient si ju 

však nemusí zámerne navodzovať, pre-

tože ležiac pod pyramídou sa do tohto 

stavu veľmi rýchlo aj tak dostane.

Ďalšou „terapeutickou“ metódou, kto-

rá ma zaujala, boli harmonizujúce a tým 

i liečiace mandaly. Výber bol – z hľadiska 

farieb automaticky realizovanej kresby, 

ale i z kompozičného hľadiska – rôzno-

rodý. A práve kompozícia svedčila o ná-

boženskom synkretizme, ktorý si hľadá 

vždy novšie formy vyjadrenia.

Ako mandala vlastne vzniká? Kom-

pozície, ktoré som mala možnosť vidieť, 

vytvoril človek so schopnosťou auto-

matického písania. Ide o špecifický druh 

„médiumizmu“, pri ktorom ruku du chov-

ne senzitívneho človeka vedie určitá 

duchovná skutočnosť. Podľa slov tvor-

cu mandál sú ideálnym priestorom na 

takúto kresbu miesta, kde je doslova 

„hustý“ ezoterický vzduch (môže to byť 

napr. seminár s psychotronickou tema-

tikou, príp. i ezoterický festival). Nasle -

du je vloženie farebného podkladu man-

daly, ktorého voľba býva intuitívna. Vzá-

pätí, keď je dielo dokončené, automatic-

ké médium „požiada“ psychotronickú po-

môcku – tzv. siderické kyvadlo, aby mu 

prezradilo, na akú diagnózu je mandala 

vhodná.

Novinkou poznačenou spomenutým 

náboženským synkretizmom boli man-

daly, ktoré mali v strede vložený obrázok 

Panny Márie alebo Ježiša. Táto myšlienka 

– zakomponovať duchovne nezlučiteľné 

– sa zrodila z rovnakých ezoterických 

pochodov ako automatické písanie. Cena 

mandál sa pohybovala okolo 200 Sk. Sta-

čilo si ju zakúpiť a potom pravidelne pri-

kladať na určené miesta, aby „harmoni-

zujúca“ duchovná sila mandaly ovládla 

celého človeka. Obchodníčka nás uistila, 

že účinok mandaly smeruje k vyššej úrov-

ni, ba dokonca prečisťuje i myšlienky.

Tesne pri stánku s mandalami sa veš-

tilo z tarotových kariet. Jedno približne 

dvadsaťminútové sedenie stálo 200 Sk. 

Na moje veľké prekvapenie dievčinu, 

ktorá si dala vyveštiť peripetie a radosti 

svojho života, som stretla o pár stolov 

ďalej, ako čaká v rade na iné „veštecké 

slovo“. Avšak poučená z prednášky o as-

trologických talizmanoch som už vedela, 

že prognózy od veštcov sa môžu v prí-

pade jednej osoby značne líšiť a záleží len 

na klientovi, ktorej z nich uverí …

 Z pestrej ponuky ezoterických pred-

nášok (mimochodom, absol vovať celý 

vyčerpávajúci a náročný program bolo 

z časových, ale najmä kapacitných príčin 

nemožné) by som sa chcela podrobnej-

šie venovať prednáške na zvučnú tému, 

ktorou je eneagram.

Eneagram je stará okultná symbo lika 

využívaná vo východných náboženských 

praktikách. V západnom svete sa rozší-

ril, bohužiaľ, i vďaka niektorým rehoľ -

ným spo ločnostiam. O jeho duchovnom 

pozadí sa jednoznačne vyjadril i vatikán-

sky dokument Ježiš Kristus – nositeľ ži-

vej vody, ktorý túto metódu označil za 

„evanjelizačný“ prostriedok New Age.

Na prednáške sme sa dozvedeli, že

existujú tri typologické triády ľudí. Prvá

skupina bola označená jednoducho –

zúrivci (patrí sem typ bojovníka, svätca 

a panovníka). Na grafickej mape enea  -

gramu predstavujú body 1, 8 a 9. Po-

drobná charakteristika typov v určitých

momentoch bola viac ako komická a

primitívna – veď ako inak možno posú-

diť tvrdenie, že napríklad svätec nie je 

zobudený, ale otupený a lenivý človek. 

Zámerne obchádza konflikty. Teda zrá-

dza svoje zúrivé založenie?

V druhej skupine sú ľudia ovládaní 

strachom. Prednášajúci ich nazval pri-

liehavo – strachopudi. Strachopudom 

je mystický filozof, paradoxne hrdinský Charakteristickým koloritom ezoterických festivalov je aj veštenie. 

Hľadači absolútna
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otec, ale i magické dieťa. V úsmevnej a 

alogickej charakteristike sa pokračova-

lo aj v tomto prípade: hrdinský otec je 

v podstate paranoik trpiaci stihomamom 

a tradicionalista. Je neslobodný, zviazaný 

pravidlami života. Posolstvo eneagramu 

hovorí, že takýto typ človeka je vhodný 

vykonávať profesiu poisťovacieho agenta.

Zaujímavý je i mystický filozof, kto-

rý veľa vie, má perfektnú pamäť nielen 

na informácie, ale i na všetko ostatné. 

Avšak pozor! Je to človek iba so základ-

ným vzdelaním. A napriek úžasnému 

obsahu jeho mysle ho ustavične obchá-

dza pocit prázdnoty. Podľa „zaručenej 

informácie“ do posledného typu tejto 

triády strachopudov – medzi magické 

deti – bol zaradený i Ježiš Kristus. Uve-

dená charakteristika hovorí, že magické 

dieťa sa bojí bolesti, je ovládané svojou 

sexualitou a v zásade plánuje a túži byť 

obklopené úplnou rodinou.

Posledná trojica zložená z božskej 

mat ky, čarodejníka a umelca tvorí tzv. 

skupinu imidžu. Spomedzi nich ma naj-

väčšmi zaujal čarodejník. Robí čary, aby 

pomáhal. Z kontextu vyplývalo, že duch 

eneagramu ich odobruje. Prečo nie, však 

sa pohybujeme v osídlach ezoteriky, kto-

rá vyzýva človeka, aby sa naučil dispo-

novať skrytými silami v prospech celku. 

Pozor však na tieto typy, pretože enea-

gram hovorí, že jeho vášňou je podvod.

Pri všetkých uvedených typoch sa 

v eneagrame zdôrazňoval prechod z niž-

šej do tzv. vyššej oktávy. Škoda, že na 

priamu otázku, aké techniky umožňujú 

tento prechod, som dostala iba vyhýba-

vú odpoveď. V nej však prednášajúci po-

tvrdil, že jednou z ciest do vyššieho du-

chovného „levelu“ môže byť i man trická 

meditácia.

Ďalšou oblasťou, ktorá je v posled-

ných rokoch na festivale výraznejšie 

zastúpená, bol šamanizmus. Záujemcom 

ho približovali jednak prednášky, ale i

predaj rozličných rekvizít – napríklad ša-

manských bubnov (za cca 4 000 Sk). Na 

záver jednej z prednášok bolo práve po-

mocou nich osadenstvo veľkej sály uve-

dené do iného stavu vedomia. Inštruktáž 

k tomu kroku bola zreteľná: podľa nej 

údery na bubon, ktoré trvali zhruba päť 

minút, mali uviesť človeka do iných du-

chovných dimenzií. Prostriedkom sú hor-

móny šťastia – endorfíny (deriváty mor-

fia, vylučujúce sa z mozgu). Práve vďaka 

nim naše vedomie prekračuje duchovnú 

gravitáciu pozemskej existencie.

V inštruktáži sa ďalej uvádzalo, že je 

dobré predstaviť si nasledujúce sprie-

vodné duchovné obrazce: pohyb tune-

lom, vizualizovanie špirál točiacich sa do-

prava alebo doľava; jeden typ nám otvorí 

bránu do minulých životov a druhý nás 

odštartuje do našich budúcich existencií. 

Po tom, ako dopadli jednotlivé spirituál-

ne exkurzy účastníkov, som už radšej ani 

nepátrala. Avšak výzor na tvárach osa-

denstva prezrádzal, že sa dychtivo usilo-

vali otvoriť duchovnému posolstvu tejto 

šamanskej metódy.

V inej šamanistickej prednáške od-

znelo, že delenie mágie na čiernu a bielu 

je zavádzajúce a nepravdivé. Mágia jed-

noducho iba pomáha. Religionista James 

George Frazer (1854 – 1914), ktorý sa 

ce lý život zaoberal svetom mágie, by sa 

s uvedeným názorom určite nestotožnil. 

Jeho výskumy prvotných etník poukázali 

na využívanie dvoch druhov mágie. Pr-

vou bola homeopatická mágia, fungujú-

ca na princípe podobnosti, druhou kon-

tagiózna (dotyková) mágia, vysielajúca 

v zmysle svojho účinku negatívnu ener-

giu nepriateľom. Práve ona bola v samom 

základe nositeľom zlého posolstva.

Podobne v duchu New Age znelo aj 

tvrdenie, že reinkarnácia nie je trest, ale 

nová možnosť – pre tých, ktorí nepocho-

pili, o čom je svet. Preto sa budú musieť 

narodiť znova a znova, až kým nebudú 

osvietení tým pravým Svetlom. Zatiaľ 

ich domovom bude stredný (pozem-

ský) a spodný svet (v šamanizme pek-

lo neexistuje, tvorí ho pospolitosť du   ší 

zomretých ľudí a zvierat). V hornom sve-

te prebývajú duchovní majstri, ktorí sa 

podobne ako budhistickí bódhisat tvovia 

rozhodli, že budú pomáhať ľuďom du-

chovne napredovať. Prednášajúci šaman 

použil na označenie tohto sveta teozo-

fický termín akáša, ktorý predstavuje 

akúsi duchovnú databázu ľudstva. Do ne-

ho šamanský majster cestuje a od bohov 

získava potrebné všestranné informácie.

Prítomná šarmantná bratislavská ša-

manka nás zase ochotne uviedla do ta-

jomstva šamanského veštenia. Ako veš-

teckú rekvizitu používa kamene, ktoré 

si sama (na pokyn lesných duchov) zbie-

ra v prírode. Šamanizmus je v podstate 

animizmus, ktorý verí v oduševnenosť 

celej prírody, a teda i kameňov. Šaman 

sa zaujíma, ako sú umiestnené v prírode. 

I tento fakt má pre neho dôležitú výpo-

vednú hodnotu. Samozrejme, oslovujú 

iba človeka otvoreného pre takto chá-

panú duchovnú skutočnosť. V podstate 

ich šaman z prírody odnáša aj so skry-

tým duchovným obsahom. Preto sa 

pri veštení (rozhadzovaní kameňov do 

priestoru) môže dopytovať ducha „za-

kliateho“ v prinesenom kameni na akú-

koľvek otázku klienta, ktorá však musí 

byť postavená tak, aby odpoveďou bolo 

iba „áno“, alebo „nie“.

 Festival mal i svoje zaujímavé audi-

tórium. Všimla som si, že malé sály oproti 

minulým rokom niekedy zívali prázdno-

tou. Na dvoch prednáškach som napo-

čítala zhruba po 40 ľudí. Tento rok som 

tiež postrehla, že tu bol aj väčší počet 

detí (od 5 do 12 rokov). Prítomní boli 

študenti, nechýbala azda najsilnejšie 

zastúpená stredná, ba ani najstaršia ge-

nerácia. Všetkých prítomných by som 

mohla nazvať „hľadačmi absolútna“. Av-

šak na to, aby sme ho našli, potrebuje  -

me len jedno – aby sme sa stali tými, 

ktorými naozaj sme…       �

Foto: B. RAKOVSKÝ

Údajné liečiteľské schopnosti pyramíd sa stali artiklom rôznych podnikavcov. 

Hľadači absolútna
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V rámci podvečerného bloku prvého 

kon ferenčného dňa sa predstavili dvaja 

praž skí účastníci – PhDr. Alena Halamová 

z Denného sanatória Fokus, a MUDr. Pro-

kop Remeš, psychoterapeut z Psychiat-

rickej liečebne Praha-Bohnice. Témou pr-

vého príspevku bol pohľad na sektu ako 

prechodový objekt. V úvode Dr. Halamo-

vá priblížila dve teórie, ktoré sú pre prá-

cu s ľuďmi, pokúšajúcimi sa odpútať od 

rodiny, veľmi dôležité.

Prvá teória chápe rodinu ako ochran-

né spoločenstvo zabezpečujúce pod-

mienky rozvoja a rastu. Pôsobia v nej dve 

protismerné sily: proti-separačná, ktorá 

bráni predčasnému odchodu dieťaťa do 

sveta, a pro-separačná, zabezpečujúca 

podmienky na zdravý individuálny vývoj. 

Pokiaľ nie je zabezpečená súhra oboch síl, 

separácia sa môže odštartovať buď pred-

časne, keď dieťa ešte nie je zrelé na sa-

mostatný život, alebo naopak – separácia 

sa zablokuje a dieťa sa ponorí do vnútor-

ného sveta choroby.

Druhým teoretickým konceptom je 

egopsychológia čerpajúca z poznatkov 

o ranom vývoji jedinca. Egopsychológo-

via poukazujú na postupné vymaňova-

nie sa dieťaťa zo symbiotického spojenia 

s matkou a zdôrazňujú, že psychologic-

ké zrodenie indivídua sa časovo nezho-

duje s opustením biologickej maternice. 

Matkina starostlivosť, s ktorou sa dieťa 

stretáva ešte dlho po svojom fyzickom 

narodení, ochraňuje dušu dieťaťa podob-

ne ako jej telo chránilo jeho telo počas 

vnútromaternicového vývoja. Ako však 

dieťa rastie, zosilnené napojenie matky 

na dieťa sa postupne končí, dieťa sa za-

čína cítiť závislé a prichádza do konfron-

tácie so skutočnosťou, že jeho túžby nie 

sú všemocné. Ak má však človek vo svo-

jej dospelosti prežívať silu, radosť a túž-

bu, musí pre neho zážitok všemohúcnos-

ti zostať vnútorne dostupný.

W. Winnicott zaviedol do psychológie 

pojmy prechodová skúsenosť a precho-

dový objekt. Ide o objekt, ktorý symbo-

licky nahrádza rastúcemu dieťaťu mat-

ku a umožňuje mu, aby si k nej uchovalo 

fantazijné puto, hoci sa i napriek tomu 

od nej fyzicky oddeľuje. V neskoršom 

veku môže byť prechodovým objektom 

i dôležitý človek či spoločenská skupina, 

napríklad sekta.

„V sekte zažíva jedinec veľmi často 

pocit absolútnej závislosti od božstva a 

súčasne pocit všemohúcnosti vyplýva-

jú ci z tejto fúzie. Náboženský rozmer 

nového života zaplňuje prázdnotu, ktorú 

človek intenzívne pociťuje. V príbehoch 

klientov, s ktorými som sa stretla, však 

vystupovalo nové nábožeské spoločen-

stvo vždy aj ako podpora v situácii odlúče-

nos ti. Podobne ako deti vzhľadom na svo-

je hračky, i moji klienti spájali svoje nábo-

ženské spoločenstvo s fantáziami o ‚mat-

ke‘, teda s fantáziami o prijatí, blízkosti, 
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starostlivosti a vedení. Na jednej stra-

ne sa u nich objavovala silná túžba po 

pasivite a pasívnom prijímaní starost-

livosti, na druhej strane túžba po pev -

nom režime, ktorý ich ochráni pred de-

štruktívnymi impulzmi vlastného vnútra,“ 

poznamenala Dr. Halamová a dodala:

„Pokiaľ je však náboženská konverzia 

spojená s konfliktným odchodom z ro di-

 ny a so spochybňovaním výnimočnos-

ti danej náboženskej skupiny zo stra-

ny rodičov, čoskoro sa u potomka začnú 

objavovať silné výčitky, úzkosti a pocity 

vi ny s presvedčením, že odchod ublížil a 

zničil biologickú matku – väčšinou však 

ne vedú k návratu dieťaťa do náručia 

zrútených rodičov. Separačný postoj sám 

vyplýva z mocnej a ontogeneticky zdra-

vej potreby zničiť rodičovskú kontrolu a 

závislosť od nej, a tak neriešiteľné rieše-

nie tohto konfliktu sa niekedy môže pre-

lomiť do duševnej choroby alebo samo-

vražedného pokusu.

V poradni Spoločnosti pre štúdium 

siekt a nových náboženských smerov sa 

preto rodičom dáva dôležité odporúča-

nie: neuzatvárať cestu návratu, starať 

sa o seba a pestovať vlastný život tak, 

aby rodičia boli schopní samostatne 

emočne fungovať. To je dôležité nielen 

pre nich samých, ale aj pre dieťa, kto-

rému okolnosti života rodičov dávajú 

uistenie, že deštruktívne sily v človeku 

nemusia byť všemocné a život je silnej-

ší ako pôsobenie deštrukcie. Toto ubez -

pečenie mu potom pomáha prekonať 

úzkosť a pocit viny zo separácie a vyma-

niť sa z depresívnej pozície.“

Na príspevok Dr. Halamovej voľne 

nadviazal Dr. Prokop Remeš, ktorý sa ve-

noval večnej téme – náboženskej konver-

zii. Podľa jeho slov „každé náboženstvo 

ovplyvňuje tri základné oblasti ľudskej 

psychiky: kognitívnu, emocionálnu a be-

haviorálnu, vzťah medzi náboženstvom 

a ľudskou psychikou je však dvojsmerný. 

Náboženská viera nielen formuje člove-

ka, ale súvisí i s jeho potrebami. Zjedno-

dušene povedané, každý človek si vyberá 

to náboženstvo (prípadne tú formu ate-

izmu), ktoré pre seba zažíva ako najhod-

notnejšie, teda to, ktoré z tých či oných 

dôvodov najlepšie vyhovuje jeho intra-

psychickým dispozíciám.“

Dr. Remeš ďalej vysvetlil, že z meto-

dologického hľadiska môžeme rozlišovať 

tri roviny motivácií, ktoré človeka pri -

vádzajú k náboženskej viere. Primárnu

ro vi nu predstavujú existenciálne moti -

vácie, pre ktoré neexistuje nenábožen-

ská alternatíva a ktoré privádzajú člove -

ka k náboženskej viere ako takej. Tieto 

motivácie sú výrazom existenciálnej a 

intelektuálnej citlivosti človeka. Medzi 

ne prednášajúci zaradil zmysel a hodnoty 

života a strach zo smrti.

Sekundárnu rovinu predstavujú psy-

chologické motivácie, ktoré špecifikujú 

odklon od ateizmu k celkom určitej for-

me náboženstva, čím vypovedajú o zá-

kladných potrebách človeka a jeho osob-

nostnom nastavení. Sú nimi láska, sloboda 

a moc.

Z religionistického hľadiska je zrejmé, 

že s ponukou lásky ako najvyššej hod-

no t y ľudského života prichádza predo-

všetkým kresťanstvo. Svet sa v tomto 

náboženstve vníma ako príťažlivé miesto 

na pobyt, za „lásku“ sa tu považuje hlavne 

zážitková kvalita „byť hodným milovania“. 

Až druhotne sa v kresťanstve pod hod-

notu lásky zahŕňa i aktívum „milovať“, 

teda empatický a charitatívny vzťah 

k ostatným ľuďom, živým bytostiam a 

svetu ako celku.

S hodnotou slobody sa stretávame 

predovšetkým v náboženských systé-

moch Indie, teda v hinduizme a budhizme. 

Tieto náboženstvá hovoria o svete ako o 

mieste utrpenia a strasti, prípadne ako 

o ilúzii, z ktorej sa človek musí „oslobo-

diť“, čím sa často myslí stiahnutie do vnú-

torného sveta. I keď tieto náboženstvá 

v niektorých svojich smeroch oceňujú 

medziľudskú vzájomnosť, charitu a po-

moc, je i v týchto prípadoch záujem o 

druhých ľudí skôr nástrojom na dosiahnu-

tie základnej ponúkanej hodnoty – oslo-

bodenia od sveta.

Napokon s ponukou moci (a prospe-

rity) ako univerzálnej vzťahovej hodnoty 

ľudského života prichádza na našu nábo-

ženskú scénu najmä hnutie New Age a 

v jeho rámci najrozmanitejší alternatívni 

liečitelia a psychoterapeuti, astrológovia, 

čarodejníci, homeopati, prípadne mimo-

zemšťania, hoci účastníci niektorých zá-

žitkových skupín inklinujú skôr k hodnote 

slobody a sťahovania sa do vnútorného 

sveta. Recept tohto hnutia reaguje na 

pocit dnešných ľudí „ako málo mám život 

vo svojej moci“ a typické je, že agresie 

v ľudskom vnútri tu nie sú potlačo vané, 

lež uvoľňované. Životná energia sa za-

meriava na výkon a úspech. Okrem hnu-

tia New Age sem patrí i súčasný islam 

a niektoré misijné kresťanské skupiny 

predovšetkým charizmatického hnutia a 

hnutia viery, práve tak ako agresívne 

sekty typu Svedkov Jehovových. Zaují-

mavý je v tomto ohľade satanizmus, kto  -

rý v rozličných svojich prejavoch kolísa 

medzi ponukou moci (reálna viera v Sa-

tana ako démona zla) a ponukou slobody 

(Satan ako symbol neviazaného užívania, 

zvlášť užívania si deviantnej sexuality).

A napokon terciárnu rovinu predsta-

vujú sociologické motivácie, ktoré sú 

rozhodujúce pre vstup do konkrétnej 

náboženskej skupiny a do konkrétnych 

medziľudských vzťahov. Tieto motivácie 

hovoria u jedinca predovšetkým o mie-

re jeho prežívania osamotenosti a strate-

nosti, pričom vychádzajú z potreby člo-

veka nebyť sám a stať sa časťou vyššieho 

spoločenského celku.

Terciárne motivácie hrajú v nábožen-

skej konverzii významnú úlohu. Vedú 

k pos toju prijatému ad hoc, ktorý plní 

požiadavky a názory okolia. S jeho vý-

znamnosťou sa stretávame v tradičných 

ľudových cirkvách, ktorých príslušní-

ci často prijímajú náboženské presved-

čenie podľa sociálneho okolia, do ktoré-

ho sa rodia, prípadne podľa prostredia, 

v ktorom celý život žijú.

Tretím pražským zástupcom, kto-

rý sa však pre chorobu na konferen-

cii osobne nezúčastnil, bol PhDr. Zdeněk 

Vojtíšek. Jeho príspevok (prečítal ho 

Dr. Remeš), bol natoľko obsiahly, že sa 

mu, žiaľ, teraz nemôžeme podrobnejšie 

venovať. Verím však, že pre jeho závaž-

nosť sa k nemu vrátime v najbližších čís-

lach Rozmeru. Okrem toho bude celý – 

podobne ako všetky ostatné príspevky 

– uverejnený na našej webovej stránke, 

resp. v zborníku, ktorého vydavateľom je 

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Prezradím 

Prokop Remeš
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iba, že autor sa v ňom zaoberá psycholó-

giou duchovného vývoja ako jedného zo 

zdrojov nádeje v poradenstve príbuzným 

členov siekt, pričom vychádza z prístu pov 

a skúseností z poradenskej praxe Spoloč-

nosti pre štúdium siekt a nových nábo-

ženských smerov, ktorej je hovorcom.

Program druhého dňa konferencie o-

tvoril Mag. Johannes Sinabell, vedúci re-

ferátu pre svetonázorové otázky Vie-

denskej arcidiecézy. Vo svojom príspevku 

priblížil prístupy a činnosť konfesionálnych 

poradní pôsobiacich v Rakúsku a ostat-

ných nemecky hovoriacich krajinách.

Ako uviedol, v Rakúsku v každej diecé-

ze pôsobí jeden Referát pre svetonázo-

rové otázky s minimálne jedným zamest-

nancom, ktorého úlohou je poskytovať 

klientom informácie a poradenstvo. Títo 

pracovníci sú združení v Pracovnom zdru-

žení rakúskych katolíckych referentov pre 

svetonázorové otázky. Referát, ktorý za-

stupuje, spolupracuje s odbornými inšti-

túciami na krajinskej úrovni, ako aj s te-

rapeutickými svojpomocnými skupinami 

a rodičovskými iniciatívami a vydáva sériu 

tematicky zameraných brožúrok venova-

ných jednotlivým náboženským zosku-

peniam. Väčšina referátov pre svetoná-

zorové otázky je súčasťou diecéznych 

pastoračných stredísk a farností.

„Zámerom našej poradenskej práce 

nie je misijná činnosť ani zatracovanie 

iných náboženských názorov, ale pomoc 

ľuďom, ktorí sú v ťažkostiach a sú hľada-

júci. Prirodzene, nevykonávame pora-

denstvo z objektívneho hľadiska, robíme 

ho na základe kresťanského obrazu Bo-

ha a človeka. Zastávam názor, že v otázke 

svetonázoru neexistuje objektívne pora-

denstvo. Každý pracovník v poradenstve 

má svoj vlastný svetonázor, ktorý ovplyv-

ňuje jeho poradenskú činnosť. Tento 

svetonázor musí brať do úvahy, ak chce 

seriózne pracovať a pomáhať,“ podotkol 

J. Sinabell a dodal:

„Poradenstvo, ako ho vidím z môj-

ho kresťanského pohľadu, sa orientuje 

podľa Ježišovho správania: Ježiš prichá-

dzal k ľuďom, všímal si ich životnú situá-

ciu a pýtal sa ich, čo chcú, aby im učinil. 

Podobne dôležité pre cirkevné poraden-

stvo je Ježišovo správanie sa k emauz-

ským učeníkom: Ježiš dlho počúval uče-

níkov, nechal ich vyrozprávať, až potom 

sa usiloval sprostredkovať im svoje vide-

nie vecí a napokon zostal pri nich, až kým 

sa im neotvorili oči. Cirkevné poradenstvo 

sa odlišuje od iného poradenstva tým, 

že pokiaľ vo verejných poradenských 

inštitúciách sú v centre pozornosti práv-

ne východiská a základné hodnoty ľud-

stva a v rodičovských iniciatívach je pri-

oritná hodnota rodiny a vzťahov, u nás 

zohráva veľkú rolu najmä viera klienta 

a túžba postihnutej osoby po spiritualite. 

(…) Poradenský pracovník pritom nemá za 

úlohu vyriešiť všetky otázky sám, ale má 

poznať kompetentné osoby, na ktoré 

môže v prípade potreby klienta odkázať 

alebo na ne sprostredkovať kontakt. Tu sa 

ukazuje, aké dôležité je prepojenie na ďal-

šie odborné pracoviská. Cirkevné a psy-

chosociálne poradenstvo sa musia vzá-

jomne doplňovať, nesmú sa vylučovať.“

J. Sinabell ďalej opísal päťstupňovú 

škálu poradenstva. Prvým stupňom je po-

skytnutie informácie. Ako povedal, „v pra-

xi sa ukázalo, že mnohým osobám stačí, 

ak im zabezpečíme základné informácie. 

Pošleme im dlhší alebo kratší opis danej 

náboženskej skupiny, alebo im poskytne-

me odkazy na príslušné knihy či internet. 

V niektorých prípadoch sa poradenstvo 

tým aj končí a o danom prípade už viac 

nepočuť. Človek má však neraz pocit, že 

sa za vznesenými otázkami skrýva dlhší 

príbeh, ktorý treba spracovať. Sme však 

odkázaní na informácie, ktoré nám klien-

ti môžu poskytnúť iba dobrovoľne. Často 

sa ale ľudia nechcú zdôveriť s osobnými in-

formáciami a my to musíme akceptovať.“

V druhom štádiu je podľa Sinabella 

dôležité dozvedieť sa čo najviac o život-

nej situácii hľadajúceho. „Je nevyhnutné 

odhaliť strach, beznádej, problémy, kto-

ré mala osoba v čase prvého kontaktu, 

a spoločne sa na ne pozrieť. Dá sa z nich 

čo-to vyčítať o motíve jeho zmeny, na 

začiatku ktorej nie sú ani tak primárne 

náboženské otázky a problémy, ako skôr 

reálne problémy všedného dňa.“

Ako ďalej Sinabell podotkol, rozhovor 

o tejto otázke je nevyhnutný tak pre po-

stihnutú osobu, ako i pre klientov, teda 

jeho rodinu, priateľov, aby sa dala vec-

ne zhodnotiť situácia a prípadné neskor-

šie „náboženské“ motívy. Konkrétne to 

pre všetkých zainteresovaných znamená 

zaujať vedomý odstup voči tomu, čo pre-

žili a urobiť tak prvý krok k reflexii vlast-

ného života.

K tretiemu stupňu prináleží zhodnote-

nie nového sociálneho prostredia, novej 

skupiny a nového zmyslu života postih-

nutej osoby. V centre stoja otázky: Kde 

si teraz? Ako sa ti tam darí? Ich vyjas-

nenie nemá za cieľ stimulovať schopnosť 

komunikácie u postihnutej osoby, ale 

predovšetkým u príbuzných a priateľov, 

čo umožňuje vytvoriť bázu pre nový roz-

hovor o životnej situácii medzi týmito 

dvoma stranami.

„Medzi najdôležitejšie úlohy každého 

poradenstva patrí dbať o to, aby sa ne-

prerušil kontakt medzi klientmi a postih-

nutou osobou. Ako poradenský pracovník 

sa usilujem klientov priviesť k tomu, aby 

spoločne s ďalšími, často bývalými priateľ-

mi hľadajúceho, vybudovali sociálnu sieť, 

ktorá takého človeka obklopí a o ktorej 

on vie,“ poznamenal Sinabell a trpko po-

dotkol: „Hrôzostrašným obrazom pre mňa 

ako poradcu je otec, ktorý svoje dieťa za-

ujímajúce sa o nový svetonázor či skupi-

nu vyhodí z domu so slovami: ‚Ak to spra-

víš (vstúpiš do sekty), už nie si viac mojím 

synom, resp. mojou dcérou!‘

Tu sa často naše cirkevné poradenstvo 

končí. Som si vedomý, že pritom vychá-

dzam z ideálnej predstavy, pretože mno-

hí hľadajúci nemajú záujem o rozhovor, 

ktorý nie je misiou pre ich nový svetoná-

zor. Napriek tomu však treba pracovať na 

vytvorení sociálnej siete a klientom treba 

pomôcť do tej miery, aby dokázali žiť so 

situáciou, v ktorej je síce hľadajúci pre nich 

stratený, no oni sami v živote nestrosko-

tali, ani sa nemusia trápiť výčitkami.

Keď sa ukáže, že duchovné, nábožen-

ské otázky a problémy predsa len zo-

hrávajú silnejšiu rolu, nasleduje štvrtý 

stupeň, ktorého úlohou je všímať si a 

rešpektovať cieľové perspektívy nového 

svetonázoru (skupiny), ich náboženstvo 

či ideológiu. V tomto štádiu je už mož-

ná i výmena názorov medzi postihnu-

tou osobou a jej príbuznými o jej viere 

a učení, ktoré vyznáva.

Náboženská skupina a závislosť

Johannes Sinabell
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Posledným, piatym stupňom cirkev-

nej poradenskej praxe je pastoračno

-dušpastierske poradenstvo. Ide o hľa-

danie alternatív oslobodzujúceho cha -

rakteru a o kritické skúmanie, pričom sa 

postihnutému odhalia nové perspektí-

vy a poskytne sa mu šanca prehodnotiť 

svoje náboženské postoje, korigovať do-

terajšie manipulácie alebo mylné úsudky 

a hľadať nové cesty. U kresťanov tu často 

dochádza k vedomému obráteniu na ich 

pôvodnú vieru. Príležitostne sa to preja-

vuje prosbou o modlitbu alebo požehna-

nie. Preto je na tomto mieste vždy ví ta-

ná spolupráca kňaza.

Na záver J. Sinabell poznamenal, že 

„v po radenstve nejde o správnu alebo 

nesprávnu vieru, o správny alebo ne-

správny svetonázor. Ide tu o podpo-

ru ľudí, ktorí sú v núdzi, ktorí potrebujú 

pomoc, o ich sprevádzanie. Ide o to, aby 

som klienta, ktorý sa na mňa obráti, vy-

počul, keď sa mi zdôveruje so svojimi sta-

rosťami a obavami, zmiernil jeho paniku 

tým, že ho informujem o danom svetoná-

zore či náboženskej skupine, prebral s ním 

všetko, čo sa stalo, a vedel odstrániť je-

ho prípadné obavy a neopodstatnené 

sebaobviňovanie“.

Ďalším prednášateľom bol psychológ 

PhDr. Dušan Fabián, CSc., ktorý sa zaobe-

ral podobnosťami a rozdielmi medzi psy-

choterapeutickou a náboženskou sku-

pinou: „V oboch skupinách – sektárskej 

i psychoterapeutickej –,“ vysvetľuje Dr. Fa-

bián, „získavajú ich účastníci novú vzťaho-

vú skúsenosť, nové podnety a informá-

cie s možnosťou zmeny prežívania seba 

i života. Spravidla v nich prežívajú emo-

cionálnu akceptáciu a podporu. Všetky 

tieto činitele poskytujú účastníkom sku-

pinových činností určitú úľavu a napĺňa -

nie ich predchádzajúceho hľadania.

V náboženskej sekte sa však na roz -

diel od psychoterapeutickej skupiny po-

núka uzatvorený, hotový program a 

jednoznačné ciele. Jej program zbavu-

je účastníkov úzkosti a neistoty; psycho-

terapeutická skupina vedie k množstvu 

úzkostí a neistôt, ale aj k ich individuál-

nemu prekonávaniu.

Sekta svojich členov privádza k usta-

vične sa prehlbujúcej závislosti od skupi-

ny a jej cieľov, psychoterapeutická skupi-

na k individualizácii a nezávislosti, pričom 

stimuluje trvalé rozvíjanie tvorivosti a

vnútorného potenciálu človeka. V sekte 

dochádza k potlačeniu a zaplombovaniu 

detskej vzťahovej a zážitkovej skúsenos-

ti, v psychoterapeutickej skupine pre -

bieha proces sebareflexie, sebaexplorá-

cie, sebaprejavenia a prípadne abreakcie 

za ustavičnej spätnej väzby a konfrontá-

cie s kolektívnou vzťahovou skúsenos-

ťou,“ konštatoval Dr. Fabián.

Svoje pripomienky a kritický postoj 

k hlbinnej abreaktívnej psychoterapii ako 

jednej z mnohých metód regresnej (ná-

vratovej) terapie prezentovala Mgr. Ivana 

Škodová, predsedníčka občianskeho zdru-

ženia Integra – centra prevencie v oblas-

ti siekt z Banskej Bystrice. Ako uviedla, 

táto vedeckými kruhmi neprijímaná me-

tóda, ktorej autorom je Ing. A. Dragomi-

recký, je úzko spätá s dianetikou. Obe me-

tódy vychádzajú z tvrdenia, že súčasné 

neurotické a psychosomatické ťažkosti, 

psychózy, depresie, pocity bezmocnosti, 

vzťahové problémy, stres, fóbie, sexuál-

ne deviácie a iné traumy sú spôsobované 

negatívnymi zážitkami z minulosti. Tých 

vás zbaví „školený“ terapeut počas via-

cerých sedení.

Dr. Z. Vojtíšek regresnú terapiu zara-

ďuje do oblasti alternatívnej psycholó-

gie. Charakterizuje ju ako vedenie klien-

tov v stave hypnotického tranzu späť 

po časovej stope. Vybavované zážitky sú 

interpretované ako prenatálne alebo z mi-

nulých životov (preto sa označuje aj ako 

reinkarnačná terapia). Hoci je vierohod-

nosť zážitkov pre klienta nespochybniteľ-

ná, otázna je ich interpretácia.

„V odbornej literatúre sa táto terapia 

zaraďuje do hnutia New Age medzi psy-

choterapeutické postupy s náboženským 

presahom ako reinkarnačné terapie, kto-

ré sú diskutabilné a vo vedeckom svete 

neuznávané. Navyše sú sporné, vedecky 

neoverené a nie je dokázané ich objek-

tívne pôsobenie. Sú založené na tzv. pla-

cebo efekte a keďže pracujú s ľudskou 

psychikou a podvedomím, môžu byť na-

vyše manipulatívne a tým i nebezpečné 

a zneužiteľné,“ dodala I. Škodová.

Posledný referát sa týkal zatiaľ nepre-

bádanej oblasti psychickej závislosti. Psy-

chologička Mgr. Zuzana Škodová v ňom 

prezentovala výsledky svojho výskumu 

zameraného na porovnanie psychických 

problémov bývalých členov siekt a vylie-

čených narkomanov. Keďže na podobnú 

tému sme uverejnili jej článok (Rozmer 

1/2000), vybral som z jej príspevku iba 

jeho záverečné odborné zhodnotenie:

„Proces závislosti od sekty sa vo všet-

kých smeroch podobá procesu získa -

va nia návyku na drogu. Od prvotnej fas-

ci nácie skupinou, náukou alebo vodcom, 

cez postupné zvyšovanie ‚dávok‘ času, 

ktorý človek strávi v skupine, až po so-

ciálnu izoláciu, odchod z rodiny, zo ško-

ly alebo zamestnania, obetovania väčšiny 

finančných prostriedkov sekte, osvoje-

nie si žargónu skupiny. Pokiaľ sa človek 

rozhodne zo závislosti vyliečiť, prechádza 

prvotným obdobím, v ktorom sa u neho 

objavujú psychické problémy, ktoré závis-

losť spôsobuje. Vo svojom výskume som 

použila dotazník Symptom Checklist 90, 

ktorý je osobnostným dotazníkom bež-

ne používaným na zistenie rozsahu psy-

chických problémov u jednotlivcov. Ide 

o 90 otázok typu 5-bodovej škály.

Ak porovnávame základné psychic-

ké problémy bývalých členov siekt a bý-

valých narkomanov v prvých mesiacoch 

po odchode zo sekty a po začiatku ab-

stinencie, zdá sa, že obe skupiny vykazu-

jú podobné príznaky. Pri hlbšom rozbore 

však vidíme, že skupina exčlenov siekt je 

citlivejšia na reakcie okolia, má vyššiu in-

terpersonálnu senzitivitu a tiež je akosi 

bojazlivejšia, objavuje sa vyššie skóre an-

xiety. Veľmi silné sú aj pocity viny a me-

nejcennosti. Precitlivenosť na reakcie 

okolia zostáva v jednotlivcovi aj po nie-

koľkých rokoch. Vôbec neustupujú fó-

bie, bez ohľadu na roky strávené mimo 

skupiny vykazujú rovnaké skóre ako pri 

odchode zo sekty. To by mali byť hlav-

né problémy, na ktoré by sa mali zamerať 

terapeuti bývalých členov siekt.

Všeobecne by sme mohli povedať, 

že droga zasahuje predovšetkým mo-

zog a sekta zasa viac vzťah k sociálnemu 

okoliu. Tak by sa dali rozdeliť aj psychické 

problémy. Zatiaľ čo bývalý narkoman rieši 

bolesti hlavy, halucinácie, pocity prázdnej 

hlavy, bývalý člen sekty je zameraný na 

pocit osamelosti medzi ľuďmi, obáva sa 

zneužitia od iných ľudí, zažíva pocity ne-

pochopenia z ich strany, pocit menejcen-

nosti a viny,“ poznamenala na záver svoj-

ho vystúpenia Z. Škodová.

Myslím si, že so mnou budete súhla-

siť, ak poviem, že problematika, ktorá 

bola témou tohtoročnej konferencie, je 

nesmierne zaujímavá a podobné medzi-

národné stretnutia ľudí, ktorí sa jej den-

nodenne venujú, sú veľmi prospešné. 

Verím preto, že takéto podujatie nebo-

lo posledné a že aj na stránkach nášho 

časopisu bude mať otázka kultovej zá -

vislosti a integrity ľudskej dôstojnosti 

svo je nezastupiteľné miesto.      �

Foto: B. RAKOVSKÝ

Náboženská skupina a závislosť
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Afričania v Európe predstavujú feno-

mén, ktorý sa na našom kontinente naj-

mä v posledných rokoch stáva čoraz vi-

diteľnejším. Na seminári o ňom informo-

val Dr. Benjamin Simon z Univerzity v ne-

meckom Heidelbergu. Podľa jeho slov vo 

Švajčiarsku žije približne 20 000 Af ri ča -

nov patriacich do rôznych nezávislých 

cirkví zoskupených v Africkej kresťanskej 

asociácii.

Afričania sú súčasťou každodenného 

života európskych miest. Niektorí opúš-

ťajú svoju krajinu z finančných dôvodov, 

iní v Európe hľadajú prácu, ďalší tu študu-

jú. Hoci kultúrne pozadie týchto emigran-

tov, ako aj ich motivácie sú veľmi rôzno-

rodé, jednu vec majú spoločnú – väčšina 

z nich žije život, ktorý je hlboko poznače-

ný náboženstvom, tak ako je to v ich rod-

nej Afrike. Mnohí z nich vyznávajú tradič-

né africké náboženstvá alebo islam, ale 

nemálo ich je aj kresťanského vyznania. 

Zriedkakedy sú však členmi tradičných 

afrických kultov či nových náboženských 

hnutí. V 70. rokoch do Európy prichádzalo 

čoraz viac afrických kresťanov, prevažne 

hlásiacich sa k historickým misijným a tzv. 

africkým cirkvám. Medzi ich komunitami 

existuje pomerne značná flexibilita, väč-

šinou majú turíčne pozadie. Dr. Simon vy-

svetlil svoju teóriu pôvodu týchto počet-

ných afrických kresťanských skupín, kto-

ré kategorizoval podľa troch foriem ek-

leziogenézy: autochtónnej, diasporálnej 

a transkulturálnej. Okrem ich charakte -

ristiky hovoril aj o ich zapojení sa do eku-

menického okolia, a to podľa fázy identi-

ty, ktorú dosiahli.

Do prvej skupiny patria cirkvi založe-

né v domovskej krajine, kde majú aj svo-

je vedenie. Vznikli oddelením sa od histo-

rických misijných cirkví. Ich kňazi a ľudia 

stojaci na čele cirkvi mali často teologic-

ké vzdelanie a v Afrike zakladali vlastné 

vzdelávacie centrá. Tieto cirkvi sú misijne 

založené, dokonca i do západnej Európy 

a USA posielajú svojich misionárov, aby 

tam evanjelizovali.

Druhú skupinu tvoria cirkvi, ktoré už 

nevznikli v Afrike, ale v diaspóre. Je ich 

veľmi mnoho a majú ambiciózne názvy, 

ako napríklad Medzinárodná víťazná cir-

kev Kristova. Vyšli väčšinou z biblických 

kruhov, skupiniek. Jej členovia sa pravi-

delne stretávajú, aby spolu čítali Bibliu, 

spievali a modlili sa. Často hovoria ma-

terinským jazykom. Nezriedka sa stáva, 

M
oja reportáž z medzinárodného seminára katolíckych biskupských konferencií Alterna-

tívne náboženstvá v Európe, ktorá sa koncom marca konala vo švajčiarskom Baare, sa po-

maly blíži k svojmu koncu. V jej poslednej časti priblížim obsah dvoch zostávajúcich prednášok, 

ktoré na tomto medzinárodnom fóre odzneli; prvá sa týka afrických náboženských komunít 

v kontexte ich európskeho pôsobenia, druhá nás oboznámi so situáciou na súčasnej švajčiar-

skej náboženskej scéne. Okrem zaujímavých príspevkov a podnetnej diskusie však účastníci 

prijali aj viaceré konkrétne odporúčania, ktoré si taktiež zasluhujú našu pozornosť.

BORIS RAKOVSKÝ
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že zakladajú nové cirkvi, pričom vravia, 

že ich tým poveril Boh a ich motiváciou 

bola osobná skúsenosť s Duchom Svä-

tým. Hoci diasporálny vznik týchto cirkví 

sa deje na základe osobného povolania, 

človek, ktorý toto povolanie nasleduje, 

sa môže neskôr i „vypariť“. Niekedy majú 

členovia týchto cirkví zase pocit, že ich 

cirkev ochladla, alebo dokonca spochyb-

ňujú autoritu jej vodcu a založia novú 

cirkev. Príčinou sú podľa sociológov ne-

zriedka i konflikty vo vnútri komunity.

K tretej skupine patria cirkvi, ktoré 

vznikli už v Európe, takže majú veľa spo-

ločného s diasporálnou ekleziogenézou. 

Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami 

spo číva v tom, že transkulturálne cirkvi 

ma jú zmiešané kultúrne pozadie a ich 

dcérske zbory pôsobia v rôznych krajinách.

Africkí kresťania hľadajú svoju iden-

titu; kultúrne rozdiely, ktoré musia prí-

chodom do Európy prekonať, sú prie-

pastné. Okrem toho sa musia vyrovnať 

i s jazy kovou bariérou, nájsť si prácu, 

ma jú problém s rasizmom a trpia kul-

túrnym šokom. Všetky tieto neistoty sú 

pre nich často veľkými prekážkami, aby 

sa v Európe hlbšie zakorenili. Ako kres -

ťania však vedia, že neexistuje spôsob, 

ako zostať kresťanom bez toho, aby tvo -

rili súčasť kresťanského spoločenstva. 

V ňom nachádzajú útočisko – je pre nich 

oporným bodom pre ich vlastnú iden-

 titu. Tá je ov plyvnená vonkajšími, ale i 

vnútornými fak tor mi, pričom tu pôso-

bia tri fázy, ktoré nemusia vždy prebie-

hať v uvedenom poradí: fáza oddelenia, 

otvorenia sa a inkulturácie.

Väčšina afrických kresťanských cirkví 

má misionársky a evanjelizačný program. 

Mnohí Afričania tým, že si zoberú eu-

rópskeho partnera, šíria aj misijné po-

slanie svojej cirkvi. Sú tu však aj iné spô-

soby kultúrnej výmeny. Ekumenická sieť 

je úzko spätá s fázami identity a vyúsťu-

je až do otvoreného dialógu. Predstavi-

telia afrických cirkví pôsobia aj vo Sve -

tovej rade cirkví v Ženeve.

Posledným prednášateľom, ktorý na 

seminári vystúpil, bol reverend Joachim 

Müller, vedúci Katolíckeho strediska pre 

nové náboženské hnutia pri Švajčiarskej 

biskupskej konferencii. Už názov jeho

príspevku Od kresťanského k nábožen-

sky plu ra litnému Švajčiarsku napovedá, 

že sa v ňom venoval aktuálnej situácii na 

tamojšej náboženskej duchovnej scéne.

Reverend Müller v úvode spomenul, 

že svet náboženstiev a nových nábožen-

ských kultov a hnutí je vo Švajčiarsku 

reprezentovaný až 1 200 rôznymi spo-

ločnosťami a v konfesionálne väčšinovo 

ovplyvnených regiónoch zreteľne pou-

kazuje na náboženskú zmenu, ktorá je 

zjavná najmä za posledné dve desaťro-

čia. Konkrétne to znamená, že tradičné 

kresťanské cirkvi ako rímskokatolícka, 

evanjelická, reformovaná či starokato-

lícka, strácajú vo veľkých mestách (Ba-

zilej, Ženeva, Zürich) svoj monopol. Sú-

časne s tým sekularizovaná spoločnosť 

vníma kresťanské cirkvi v ich súčasnej 

mnohotvárnosti (nové cirkevné hnutia 

a náboženské spoločenstvá) a táto rôz-

norodosť vyvoláva otázku, či i v samot-

ných tradičných cirkvách neexistujú sek-

társke hnutia a spoločenstvá, ktoré sa 

môžu stať príčinou konfliktov.

Švajčiarsky zástupca sa zmienil aj o

stupňujúcom sa sebavedomí siekt, kto -

ré možno pozorovať nielen z ich vystu-

povania na verejnosti či misijného pô so-

benia, ale i pri stavbe centier a v úsilí pri 

priznaní právnych prostriedkov a presa-

dzovaní svojich záujmov.

Niektoré nové náboženské kulty a

hnu  tia sa vo Švajčiarsku zoskupujú okolo 

rôznych prorokov a prorokýň. Môžu sa 

rozvinúť na väčšie spoločenstvá, ktoré 

sa považujú za elitné alebo protispo-

ločensky zamerané a žijú podľa vlast-

ných pravidiel a hodnôt vedúcich občas 

k celospoločenským konfliktom. Naproti 

tomu iné zoskupenia sa usilujú viesť eku-

menický dialóg s predstaviteľmi tradič-

ných cirkví alebo ekumenických grémií 

(napr. Adventisti siedmeho dňa; Novo-

apoštolská cirkev), resp. o uznanie štá-

tom (Svedkovia Jehovovi) a sú pripravení 

pevnejšie sa etablovať do spoločnosti.

V rámci kresťanstva sa rozvíja me-

dzinárodná nadkonfesionálna sieť chariz-

maticko-turíčnych spoločenstiev a hnutí, 

často amerického pôvodu (napr. cirkev 

Mesto pre Krista) so zjavným misijným 

zameraním. V týchto spoločenstvách 

často nachádzame antikresťanské, prí-

padne antikatolícke stanoviská a odmie-

tanie cirkevných štruktúr.

Nekresťanské náboženstvá majú vo 

Švajčiarsku 10 % zastúpenie. Vyznačujú 

sa svojou mnohotvárnosťou prejavujú-

cou sa nielen v ich hlavných prúdoch, 

ale i početných nových náboženských 

kultoch. Prudký nárast zaznamenal naj-

mä islam, ktorého počet stúpencov sa 

zdvojnásobil a v súčasnosti tvorí 4,7 % 

celkovej švajčiarskej populácie. V Európe 

s rastúcim počtom moslimského obyva-

teľstva narastá od 11. septembra 2001 

potreba objavovať rozmanitosť a plura-

listickú podobu početnej moslimskej ko -

 munity. Podľa rev. Müllera úlohou cirkev-

ných predstaviteľov je poukazovať na to, 

že islam nie je prirodzene zameraný na 

boj a agresiu, ale že v sebe zahŕňa tak 

liberálne pokrokové sily, ako aj konzerva-

tívnych tradicionalistov najrôznejšieho 

razenia.

Vo Švajčiarsku pôsobia aj početné 

af  rické alebo latinskoamerické nezávis-

lé cirkvi (väčšinou charizmaticko-turíč-

ne orientované) a tzv. migračné cirkvi 

s takmer 20 000 členmi žijúcimi predo-

všetkým vo francúzskych kantónoch. 

Svoje zastúpenie majú aj afroamerické 

spoločenstvá (napr. Vúdú, Macube, Can-

domble), ktoré sa tu v poslednom desať-

ročí usadili.

Zjavná je i prehlbujúca sa sekularizá -

cia a pokles vplyvu tradičných nábožen-

stiev v každodennom živote. V spoloč-

nosti vzrastá počet ľudí bez vyznania, 

vo Švajčiarsku je ich vyše 10 %. Vo veľ-

kých mestách vystúpila takmer tretina 

kresťanov zo svojich materských cirkví. 

Individualizácia náboženstiev a privatizá-

cia náboženského života a viery vedú 

k vzdialeniu sa kresťanskej viery od cir-

kvi a k prehlbujúcej sa kríze kresťanskej 

identity.

Aj vo Švajčiarsku sú viditeľné mno  -

hé ezoterické kulty a smery zaraďujúce 

sa do hnutia New Age spájajúceho rôz-

norodé náboženské tradí cie. Túžba po 

naplnení tajomstva vedie k najrôznejším 

formám východnej meditácie, okultiz -

mu, k záujmu o mágiu a k oživeniu no -

vých foriem tzv. mládežníckeho sata niz-

mu. Pestré aspekty náboženskej rôzno-

rodosti Švajčiarska odzrkadľujú i viaceré 

neogermánske a neokeltské skupiny.

„Dialóg všedného dňa a integrácia

spoločnosti je čoraz ťažšia, napriek mno -

hým snahám o dialóg a pozitívne spo-

lu žitie, pretože súčasné spoločnosti a 

jednotliví veriaci trvajú na svojich nábo-

ženských a často cudzích právach, kto-

ré si čoraz častejšie vymáhajú právnou

cestou. Začali sa vytvárať getá okolo ná-

boženských centier, ktorých prostred-

níctvom možno do spoločnosti vnášať 

a šíriť politické konflikty ich pôvodnej 

vlasti. To sa deje predovšetkým tam, kde 

fundamentalizmus určuje náboženskú a

spoločenskú identitu. Vnímanie a presa-

dzovanie nových nábožeských rozmani-
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tostí môže na jednej strane spôsobo vať 

strach a vyvolávať obavy, no na druhej 

strane môže viesť k sebareflexii a k re-

formnému procesu v cirkvách i v spol o č-

nosti a môže byť príležitosťou na ob-

novu Švajčiarska vo vnútri globálneho 

procesu,“ podotkol rev. Müller.

Švajčiarsky zástupca ďalej pozname-

nal, že na lepšie pochopenie toho, čo je 

sekta, si kompetentní kladú otázku: Čo 

robí toto náboženstvo nezdravým? V tej-

to súvislosti spomenul tzv. sektársky ter-

mometer na diagnostikovanie klientov 

rôznych hnutí a ich závislosti od skupiny, 

ktorý sa v jeho krajine na tento účel pou-

žíva. Jeho „teplotnými jednotkami“ sú:

1. normálna teplota – ja (skupina) som 

(sme) niekým výnimočným; angažujem 

sa, pretože chcem byť lepším (skupina 

chce byť úspešná). Učiteľ vyučuje nábo-

ženstvo „života“ a vedie so žiakmi dialóg;

2. mierne zvýšená teplota – som nad-

šený, lepší (skupina je lepšia) ako ostat ní. 

Aby to tak zostalo, na to je potrebná an-

gažovanosť, skupina musí byť jednotná. 

Majú si to všimnúť aj ľudia. Znaky identi-

ty sú dôležité;

3. horúčkovitosť – môj učiteľ (Maj-

ster) ma učí byť novým človekom, som 

vyzvaný, aby som sa vzdal svojho predo-

šlého života. Patrím k najlepšej skupine 

a to, čo robím, by mali robiť všetci. Tvorí 

sa misijný tlak: musím o tom presvedčiť 

ostatných – iba táto skupina je správna, 

v nej je spása;

4. horúčka stúpa – len ja (moja sku-

pina) vlastníme spásu (pravdu), je to 

dokonalé učenie a je zoslané z neba (ne-

beské hlasy). Prorok je výhradným „Bo-

žím nástrojom“. Kto verí v niečo iné, kto 

učí inak, je zatratený. Kto nespolupracu-

je, je zatratený. Vonkajší svet – spoloč-

nosť (môj predošlý svet: rodičia, manžel, 

manželka, kolegovia) je démonický, rov-

nako ostatné náboženstvá. Dátum mo -

jej konverzie (môjho vstupu do skupiny) 

bol pre môj život rozhodujúci. Môžem 

nanovo rozlišovať medzi svetlom (terajší 

život) a temnotou (predošlý život). Zna-

ky identity určujú môj každodenný život 

(nové meno, zvláštne oblečenie, špeciál-

na stra va). Akákoľvek kritika je pre mňa 

(pre skupinu) nebezpečná. Správanie jed-

notlivca je kontrolované. Disponuje sa 

v nej trestnými opatreniami;

5. od horúčky ku kolapsu – Majster 

je božský; ja sám som ničím. Odo mňa sa 

požaduje sebaobetovanie. My ako spolo-

čenstvo sa sami posväcujeme, nám je-

diným patrí nebo; všetko ostatné je za-

vrhnuté. Neveriacim (najmä tým z pre-

došlého života – rodičom, súrodencom, 

priateľom) sa treba vyhýbať, ba im aj 

od porovať. Všetko, čo nesúvisí s našou 

vierou, jej odporuje – je to posadnutosť, 

sprisahanie proti skupine. Vyžaduje sa 

izolácia skupiny od „sveta“. Jedine toto 

spoločenstvo má právo prežiť (Noemo -

 va archa). Pokojne môžem očakávať 

blízky koniec sveta, lebo ja budem za-

chránený. Svätá vojna je legitímna, mar-

týrstvo ako utrpenie za vieru vedie do 

raja. Hľadanie iného, lepšieho sveta (raja) 

je rovnako legitímne ako samovražda;

6. podchladenie – papierovo patrím 

do cirkvi, požadujem (lebo platím cirkev-

né dane) od nej zato rôzne služby (napr. 

krst, birmovanie, sobáš, pohreb), no vi-

diteľne sa od nej vzďaľujem. Cirkev mi je 

ľahostajná. Vystupujem z nej.

„Popísaný proces vedie k rôznym ko-

munikačným ťažkostiam a konfliktným 

situáciám a často vyúsťuje až k zámer-

nému sociálnemu vyčleneniu sa a k zme-

neným programom osobnosti a spoloč-

nosti. Začína sa už v rodine, keď jeden jej 

člen na základe vstupu do netradičného 

spoločenstva radikálne zmení svoj život-

ný štýl, zanechá svoju doterajšiu životnú 

cestu a napätie v rodine vedie k odlúče-

niu (rozvodu),“ dodal na záver J. Müller.

V programe seminára mal vystúpiť 

aj Alvaro Gil-Robles z Rady európske-

ho komisára pre ľudské práva. Pretože 

pre dôležité pracovné povinnosti nako-

niec neprišiel, vytvoril sa pre účastní-

kov po merne veľký priestor na diskusiu, 

v ktorej odznelo množstvo zaujímavých 

pripomienok, ale i otázok. Pre zástup-

cov jednotlivých biskupských konfe-

rencií bola veľmi užitočná, najmä ak si 

uvedomíme, že posledné stretnutie ve-

nované problematike alternatívnych kul-

tov a nových náboženských hnutí sa na 

tejto úrovni konalo ešte roku 1998 (vo 

Viedni). Za ten čas sa však na svetovej i 

európskej náboženskej scéne udialo mno-

ho, a tak bolo skutočne o čom diskutovať.

Cenné boli i viaceré informatívne prí-

spevky oboznamujúce so situáciou v jed -

notlivých európskych krajinách. Pretože 

nepatrím k tým, ktorí majú často príle-

žitosť stretávať sa na takýchto celoeu-

rópskych cirkevných fórach, viac ako 

doposiaľ som si uvedomil, že cirkev je 

spoločenstvom ľudí, ktorí žijú v rôznych 

kútoch sveta: hoci majú veľa spoloč-

 ných problémov a na mnohé veci hľadia 

podobne, je i mnoho takých ťažkostí, 

ktoré sú špecifické len pre daný región. 

Napríklad švédsky biskup Mons. Wil liam

Ken  ney informoval, že Katolícka cirkev

v škan di  návskych krajinách tvorí iba ne-

patrné % obyvateľstva a v podstate je 

v rovnocennom postavení ako mnohé

iné netradičné náboženské a alternatív -

ne sku piny, vrátane islamu či novodo bých 

siekt. Iná situácia je v Poľsku, poprípa-

de na Slovensku, kde je Katolícka cirkev 

majoritná, ale i tu zápasíme s mnohými 

vplyvmi sekularizácie a postmodernej 

kultúry. Jeden z účastníkov vhodne po-

znamenal, že Cirkev dnes žije vnútri do-

minantnej európskej kultúry, voči ktorej 

nie je nikto imúnny, často je však nepria-

teľská a má hlboké vplyvy. Niektoré jej 

aspekty sú zdrojom obáv, no evanjeli-

zácia by nemala tak jednoznačne „krútiť 

nosom“ nad touto „populárnou“ kultú-

rou, ale mala by hľadať vlastné vnútorné 

zdroje a možnosti, ako jej úspešne čeliť.

Prečo sú sekty úspešné? Preto, lebo

vy tvárajú príťažlivé prostredie so sil nýmV rámci exkurzie mohli účastníci konferencie obdivovať zákutia blízkeho Luzerna.



4/2004

1313

dôrazom na osobné duchovné zá  žit ky

a zdá sa, že odpovedajú na to, čo ľu-

dia potrebujú a požadujú. Ako by mala 

v tejto situácii reagovať Cirkev? Sú pre

ňu alternatívne náboženské spo l o čen -

stvá výzvou, a ak áno, ako sa s ňou 

správne vyrovnať? Čo konkrétne treba 

v tejto novej situácii robiť, aby bo -

la naša kresťanská viera príťažlivá aj 

pre ľudí stojacich mimo cirkvi? To boli 

iba niektoré z naliehavých otázok, na 

ktoré sa biskupi pokúšali nájsť primerané 

odpovede.

Účastníci seminára na záver prijali aj 

súbor odporúčaní pre jednotlivé ná rod-

né biskupské konferencie. V nich bisku -

pom odporúčajú, aby pri uvažovaní o  

stratégiách evanjelizácie venovali väč šiu 

pozornosť vplyvu alternatívnych nábo -

ženstiev na kultúru, ktorej je ad re so -

vané evanjelium. Ich poznatky o týchto 

skupinách by mali byť čo najdôkladnej-

šie a mali by byť založené na odbornej 

in  for movanosti. Bolo by preto užitočné, 

aby biskupi spolupracovali so skupinou 

odborníkov, môžu to byť i laici, ktorí im 

budú v tejto oblasti nápomocní.

Je dôležité, aby sa aj na národnej 

úrovni konali rôzne podujatia, ktorých 

cieľom by bola väčšia a odbornejšia in-

formovanosť veriacich, ale i kňazov a ka-

techétov, o súčasnej duchovnej scéne. 

Aj na teologických fakultách by sa mal 

novej religiozite venovať významnejší

priestor. Okrem zabezpečenia informo-

vanosti Cirkev potrebuje i efektívnejšie

skúmať i vlastnú mystickú tradíciu tak,

aby svojim členom poskytovala hlbšiu 

starostlivosť nielen v oblasti duchovnej 

orientácie, ale i samotnej spirituality.

Prítomní sa zhodli aj v tom, že by 

bolo veľmi užitočné najmä pre krajiny, 

kde niet toľko kvalifikovaných informá-

cií o súčasných alternatívnych smeroch 

a konkrétnych skúseností s komuniká-

ciou s nimi, aby sa na internete vytvoril 

priestor, z ktorého by jednotlivé biskup-

ské konferencie, ale i teologické fakulty 

či odborné pracoviská mohli čerpať a kde 

by mohli viaceré dôležité záležitosti vzá-

jomne konzultovať. Zároveň vyjadrili že-

lanie, aby sa podobné stretnutia konali 

častejšie, lebo nezodpovedaných otázok, 

z ktorých niektoré načrtol i toh toročný 

seminár, je ešte stále mnoho a priestor 

na ich spoločné riešenie zatiaľ nebol – 

a azda ešte ani dlho nebude – uspokoji-

vo vyčerpaný.               �

Foto: B. RAKOVSKÝ

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

Mágovia a gnostici Mágovia a gnostici 

v prvých troch storočiach v prvých troch storočiach 

(4)(4)

Substanciálny dualizmus bol tým zna-

kom gnózy, ktorý najväčšmi odporoval 

biblickému učeniu. V rôznych gnostic-

kých špekuláciách boli popreté základné 

pravdy kresťanstva: o Bohu (gnóza sta-

vala proti sebe Boha Starého a Nového 

zákona), o svete (svet nebol stvorený 

ako dobrý, ale je zlý už svojou podsta-

tou), o určení človeka, jeho slobodnej 

vôli a mravnej zodpovednosti, o Kristovi 

(mal len zdanlivé telo, a tak nemohol tr-

pieť na kríži) a o spasení (spásou je oslo-

bodenie duše z pút telesnosti, nie vykú-

penie v Kristovi).

Pre prvotnú Cirkev spočívalo nebez-

pečenstvo gnózy aj v tom, že pravá 

podstata gnosticizmu sa často skrývala 

pod vonkajším rúškom kresťanských

pojmov. Je zrejmé, že hrozbu gnostic-

kých bludov si uvedomoval už apoštol 

Pavol. Svedčia o tom jeho obavy o kolo-

sanský zbor: „Dajte pozor, aby vás niekto 

nezviedol filozofovaním a prázdnym 

klamom podľa ľudského podania, podľa 

živlov sveta, a nie podľa Krista“ (Kol 2, 8). 

Sem možno zaradiť aj „bájky a neko-

nečné rodokmene“, pred ktorými Pavol 

varuje Timotea (1 Tim 1, 4; 2 Tim 2, 23). 

Apoštol Ján mal zrejme na mysli doke-

tizmus, keď napísal: „Každý duch, kto-

rý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v te-

le, je z Boha“ (1 Jn 4, 2n).

V 2. a 3. storočí na apoštolov nad-

viazali kresťanskí apologéti Justín mu-

čeník, Tertulián, Irenej, Hypolit a ďalší. 

Jednou z ich hlavných úloh bolo roz-

poznávať a vyvracať škodlivé gnostické 

náuky. Ich zásluhou bola kresťanská

teológia opäť postavená na zjavení 

Božom v Kristovi, ktoré gnostici zavrhli. 

Rané kresťan stvo si úspešne poradilo 

v zápase s gnosticizmom, v 3. storočí 

sa však objavilo na scéne nové nebez-

pečenstvo – manicheizmus.

Jeho zakladateľom bol Peržan Mání 

(lat. Manes, alebo Manicheus). Žil v ro-

koch 216 – 276, pochádzal z Babylonu a 

písal pravdepodobne v aramejčine. Roz-

siahla, no len fragmentárne zachovaná 

manichejská literatúra je zachytená 

v najrôznejších jazykoch, čo zodpovedá 

charakteru Máního života, ktorý sa na 

svojich cestách dostal až do Číny. Antic-

ký svet bol zasiahnutý manicheizmom 

v 3. a 4. storočí hlavne v Egypte, Sýrii a 

severnej Afrike, odkiaľ pochádzal cirkev-

ný učiteľ Augustín, ktorý bol v mladosti 

deväť rokov pod jeho vplyvom. O Máního 

živote a činnosti kolovalo mnoho legiend, 

tak ako v prípade všetkých mágov a di-

votvorcov. Sám sa pokladal za dovŕšiteľa 

všetkých svetových náboženstiev: perz-

ského zoroastrizmu, indického budhiz-

mu, judaizmu i kresťanstva a vyhlasoval 

sa za nového Mesiáša, resp. dvojníka za-

sľúbeného Parakléta – Ducha Svätého.

V jeho komplikovanej náuke najvý-

raznejšie vystupuje iránsky dualizmus 

nezmieriteľného protikladu svetla a tmy, 

dobra a zla, ducha a tela. Podľa Máního 

môže byť ľudská duša vykúpená z moci 

zla a temnoty len prísnou askézou, od-

riekaním sa opojných nápojov, mäsa a 

pohlavného styku. Toho sú však schopní 

len vyvolení (electi), ktorým v tomto 

pomáhali poslucháči (auditores), čím po 

splnení určitých podmienok mohli aj oni 

dosiahnuť spásu. Ostatní ľudia boli odsú-

dení na zatratenie.

Máního sústava je ešte väčšmi ako 

v gnóze preniknutá mysticko-mytologic-

kými špekuláciami, hoci na druhej strane 

je jednotnejším systémom ako gnosti-

cizmus. Jeho úsilie vytvoriť takú zložitú 

sústavu, aby ju vyznávači najrôznejších 

náboženstiev mohli prijať za svoju, sa 

ukázala ako iluzórna. Máního učenie, po-

dobne ako gnóza, viedlo na jednej stra-

ne k neprirodzenému odvráteniu sa od 

viditeľného sveta, na druhej strane zase 

k zvrhlému libertinizmu, čo ortodoxné 

kresťanstvo muselo odmietnuť. Mani-

cheizmus sa na Západe v priebehu 5. a 

6. storočia celkom vytratil, avšak na 

Východe (najmä v Turkestane a Číne) 

sa udržal oveľa dlhšie, až do svojho 

postupného zániku (13. stor.).              �

          PETER GAŽÍK
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M. G. Gómez, emeritný profesor dejín ná-

boženstva na Teologickej fakulte v Bur-

gose na severe Španielska, pre agentúru 

Veritas povedal, že do chrámov sciento-

lógov „ľudia neprichádzajú preto, aby sa 

modlili k Bohu, ale aby podstúpili auditing, 

uvedomovali si techniky, ktoré majú 

k dispozícii a plánovali spoločné aktivity“. 

Samotná Scientologická cirkev zdôrazňu-

je, že „ide o náboženstvo, ktoré nevyža-

duje ani vieru, ani krédo. Niet tu nič také, 

čomu treba veriť, ale je tu čosi, čo treba 

robiť. A preto ide o aplikovanú nábožen-

skú filozofiu. Prostredníctvom mysle zís-

kavame dôveru v seba samých a stávame 

sa ‚nadľuďmi‘“.

Ako profesor ďalej uviedol, „sciento-

lógia verí, že človek sa môže zachrániť 

prostredníctvom rozvoja skrytých síl ale-

bo okultných schopností ľudskej mysle. 

Zaujímavé je, že pritom používa kresťan-

skú terminológiu, výrazy, ktoré sú však 

vyprázdnené od svojho skutočného vý-

znamu, ako napríklad ‚cirkev‘, ‚cirkevná 

hierarchia‘, ‚kaplán‘, ‚veriaci‘…

Podľa M. G. Gómeza majú zasvätenci 

Scientologickej cirkvi „osobitné obrady 

uzatvárania manželstva, pohrebné obra-

dy, obrad prijatia mena, týždenné stret-

nutia, slávenie nedele atď. Zvyčajne si 

obliekajú kňazskú košeľu a počas ceremó-

nií používajú oblečenie podobné reveren-

de, len o čosi kratšie, ozdobené predme-

tom, ktorý sa podobá na pektorál. Práve 

pre tieto symboly dezorientujú ľudí, keď 

sa prezentujú ako blízki kresťanstvu, av-

šak nie je to tak“.

Pri vstupe do Scientologickej cirkvi „sa 

praktizuje auditing, čiže akýsi druh rozho-

voru, ktorého cieľom je analyzovať kandi-

dáta prostredníctvom dialógu, no predo-

všetkým pomocou prístroja, akéhosi 

detektora lži – E-metra. Pretože sa celý 

rozhovor nahráva, môže byť kedykoľvek 

zneužitý, použitý v neprospech človeka, 

napríklad v okamihoch krízy, keď chce 

opustiť spoločenstvo“, zdôrazňuje expert 

na sekty.

Následne je potrebné zúčastniť sa 

na rozličných kurzoch a tie sú čoraz drah-

šie a drahšie. Vo Francúzsku sa vyskytol 

prípad samovraždy muža, ktorý sa pre 

svoju angažovanosť v scientológii dostal 

do nepriaznivej ekonomickej situácie a 

veľkých dlhov, ktorých ťarchu nedokázal 

uniesť. Jeho manželka Nelly Vicová roku 

1996 obžalovala Jeana J. Mazieera, lídra 

scientológie v Lyone, ktorý bol odsúdený 

na 18 mesiacov väzenia.

Podľa M. G. Gómeza je Scientologická 

cirkev sektou, pretože „sekta je svojbytná 

a fanaticky prozelytická skupina, vyzdvi-

hujúca osobné úsilie človeka, od ktorého 

očakáva veľkolepú premenu ľudstva a 

jednotlivca. Táto úžasná, fantastická pre-

mena jednotlivca spočíva – v prípade 

scientológie – v predpoklade, že človek 

prejde zo štádia človeka do štádia ‚nad-

človeka‘. To všetko je prikrášlené takmer 

mystickým závojom. Podľa scientologic-

kého učenia totiž človek nie je zložený iba 

z tela a duše, ale z tela, mysle a thetana, 

akéhosi energetického, éterického, či 

astrálneho tela. Cieľom scientologických 

cvičení je oddelenie tohto predpoklada-

ného ‚energetického či astrálneho‘ tela 

od tela fyzického“, vysvetlil páter Guerra.

Medzi názory scientológie, ktoré sú 

„nezlučiteľné s kresťanskou vierou, patrí 

i skutočnosť, že jej členovia veria v rein-

karnáciu duší. Ďalej je to i tvrdenie, že 

duša sa musí očistiť prostredníctvom 

osobného úsilia“. Profesor Gómez tak-

tiež vysvetľuje, že boh, v ktorého veria 

scientológovia, „nepôsobí ani na život 

človeka, ani na históriu národov“.

Dôvody príťažlivosti a úspešnosti 

scientológie medzi americkými hercami 

vidí páter Guerra „v stresovom živo-

te, ktorý umelci vedú. Scientológia im 

prostredníctvom dianetiky ponúka ďal-

šie metódy rozvoja ľudských schopností 

a nadobudnutia domnelej sebakontroly 

a sebadôvery. Sú to metódy, ktoré majú 

bezprostredný účinok a nevyžadujú si 

nijaký morálny kompromis. A keďže boh, 

v ktorého veria, nezasahuje do osob -

ného života človeka, ba ani do ľudskej 

histórie, môžu mať taký morálny kódex, 

aký si želajú“, konštatuje profesor.

Tento kódex obsahuje 21 príkazov, na-

príklad: „budeš sa ovládať“, „nezabiješ“, 

„snaž sa, aby si iným nerobil to, čo ne-

chceš, aby robili tebe“. „Ide o utilitárne, 

pragmatické krédo, ktorého mottom je 

prospešnosť – čo nie je pre osobu užitoč-

né, nemá zmysel. V tejto filozofii je zre-

teľný vplyv čínskeho pragmatizmu. Za  -

kla dateľ scientológie Ron Hubbard sa to-

tiž počas svojej návštevy Číny venoval aj 

štúdiu budhizmu,“ dodáva M. G. Gómez.

Činnosť Scientologickej cirkvi bola do-

teraz explicitne zakázaná v Nemecku, vo 

Francúzsku a v Grécku. „Záporný postoj 

k scientológii v Nemecku sa začal bojko-

tom filmu Neskutočná misia, keď časť 

príjmov z filmu putovala do pokladní 

Scientologickej cirkvi.“ Nemecká vláda 

v roku 1996 definovala hnutie ako „‚veľmi 

nebezpečné s tendenciou k totalitarizmu‘. 

Naproti tomu roku 1993 vláda USA pri-

znala Scientologickej cirkvi tie isté prá-

va a zákonné podmienky ako ostatným 

tradičným náboženstvám a cirkvám“. �

 Zdroj: http://www.zenit.org, 4. 10. 2004

           Preklad: ALENA PIATROVÁ

„I
de o psychotechniku, ktorá sa transformovala na náboženstvo, ale na také 

náboženstvo, v ktorom nie je ani viera, ani modlitba“ – tak opisuje Manuel 

Guerra Gómez, autor Encyklopedického slovníka siekt, Scientologickú cirkev, 

ktorá v septembri slávnostne otvorila nové sídlo v španielskom Madride.

Čím je a čo robí 
Scientologická Scientologická cirkev?cirkev?
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Scientologická cirkev?

Koľko ich vlastne je?

Uviesť úplne presný počet prívržencov 

islamu v dnešnej Európskej únii (EÚ) je 

z niekoľkých dôvodov značne komplikova-

né. Sčítania obyvateľstva totiž v mnohých 

krajinách EÚ neobsahujú otázku o nábo-

ženskom vyznaní respondentov a taktiež 

deti islamských imigrantov narodené už 

v krajinách EÚ sa niekedy nezapočítavajú 

do celkového počtu moslimov. Aj z tých-

to dôvodov sa odhaduje, že ich počet je 

niekde medzi 12 až 15 miliónmi, pričom 

niektorí moslimovia hovoria až o 25 milió-

noch veriacich. Nespornou však zostáva 

skutočnosť, že 15 miliónov moslimov 

predstavuje 5 % celkovej populácie EÚ, 

pričom ich počet neustále rastie. Islam sa 

tak po kresťanstve stáva druhým najpo-

četnejším náboženstvom.1 Štatistiky ďalej 

napovedajú o ďalšom zaujímavom fakte: 

mladí moslimovia, ktorých je 45 – 50 % 

všetkých moslimov, tvoria 16 – 20 % 

všetkej európskej mládeže.

Ich zastúpenie v rámci krajín EÚ však 

nie je rovnomerné a sú koncentrovaní 

predovšetkým v nasledovných krajinách: 

jednoznačne najviac ich žije vo Fran-

cúzsku (min. 5 miliónov), potom nasledu-

je Nemecko (3 milióny), Veľká Británia 

(1,7 mi lióna), Taliansko (1 milión), Ho-

landsko (500 tisíc), Rakúsko (250 tisíc) a 

Belgicko (200 tisíc). Tento počet hlavne 

v minulosti výrazne ovplyvňovala potreba 

pracovného trhu, ktorá po druhej sveto-

vej vojne mala značný vplyv na jeho ná-

rast. Moslimskú populáciu však možno 

nájsť aj v Škandinávii (Švédsko, Dánsko, 

Nórsko), ale aj v Španielsku a Taliansku, 

ktoré majú vďaka dejinným súvislostiam 

aj priamu historickú skúsenosť s islam-

skou kultúrou a spoločnosťou.

P
osledné prieskumy a štatistiky bruselských pôrodníc hovoria, že najpoužívanejším 

mužským menom pre novorodencov je Mohamed. Táto pre našinca priam šokujú-

ca skutočnosť je odrazom súčasného vývoja na náboženskej scéne v západnej Európe, 

ktorú je však potrebné vnímať aj v širších demografických, sociálnych a kultúrnych 

dôsledkoch. Z každej strany totiž intenzívne zaznievajú alarmujúce konštatovania o 

vymieraní Európy a odborníci bijú na poplach a vyzývajú k naliehavému riešeniu ne-

priaznivej demografickej situácie. Nezainteresovanému pozorovateľovi musí byť jasné, 

že tieto výzvy berú vážne hlavne mnohopočetné rodiny moslimských imigrantov, 

ktoré nachádzajú svoj nový domov v západnej časti Európy. Nikto však v súčasnosti 

nevie dať jednoznačnú odpoveď, či títo noví Európania nespôsobia postupný zánik, resp. 

úplnú transformáciu nášho kontinentu takého, aký ho poznáme v súčasnosti.

RADOVAN ČIKEŠ

Islam
v Európskej únii
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Európski moslimovia tvoria etnický 

mix. Možno však špecifikovať, že najväč-

šiu skupinu tvoria Arabi a ich potomkovia 

zo severnej Afriky sústrední vo Francúz-

sku a v Španielsku, druhú veľkú skupinu 

tvoria Turci a Kurdi, ktorí sú usadení pre-

važne v nemecky hovoriacich krajinách a 

tretiu skupinu tvoria moslimovia z juho-

východnej Ázie, predovšetkým z Pakis-

tanu a Indie, ktorí našli nový domov hlav-

ne vo Veľkej Británii. Toto rozmiestnenie 

nie je vecou náhody, ale odrazom histo-

rickej reality a bývalých ambícií európ-

skych koloniálnych mocností. Väčšina pri-

sťahovalcov teda pochádza z krajín, ktoré 

bývali kolóniami a ich kultúry už boli as-

poň čiastočne vo vzájomnom kontakte.

Existuje aj sociologické členenie, kto-

ré rozlišuje tri základné kategórie: Prvou 

sú najstaršie islamské komunity, ktoré 

majú v rámci Grécka a Španielska uznaný 

špecifický status. Druhou skupinou, tou 

najväčšou, sú imigranti a ich potomkovia. 

Táto kategória pozostáva z tých, ktorí 

prišli ešte v rámci koloniálneho a postko-

loniálneho obdobia ako vojaci, úradníci či 

obchodníci. Neskôr to boli najmä po roku 

1945 ekonomickí migranti, teda jednodu-

chí robotníci často bez základného vzde-

lania, ktorí prispeli k povojnovej konjunk-

túre Európy. V poslednom období sú to 

najmä utečenci, pričom mnohí z nich sú 

islamskí vzdelanci, ktorých prenasledujú 

domáce režimy za ich presvedčenie alebo 

politické názory. Typickým príkladom je 

formovanie iránskej, irackej či kurdskej 

opozície v západnej Európe či USA.

Treťou, hoci zatiaľ najmenšou skupi-

nou, sú konvertiti (často bývalí kresťania) 

na islamskú vieru. Aj keď ich počet nie 

je veľký, sú veľmi viditeľní a médiá im ve-

nujú značnú pozornosť vďaka aktívnej 

propagácii ich nového náboženského pre-

svedčenia. Aj túto skupinu možno členiť 

na aktivistov,2 ktorí sa vyznačujú kriti -

kou súčasného systému a morálneho 

úpadku západného sveta a kresťanstva, 

a na tých, ktorí uprednostňujú umierne-

nú „mystickú orientáciu“.

Diskriminácia?

Predstavitelia islamskej komunity alebo 

notorickí obhajcovia akéhokoľvek druhu 

menšín s obľubou a často hovoria o usta-

vičnom ponižovaní a diskriminácii mosli-

mov v EÚ, resp. USA. Označenie ako „ob-

čan druhej kategórie“ sa často objavuje 

aj v súvislosti s vysokou mierou neza-

mestnanosti moslimov v EÚ, ktorá je vraj 

štyrikrát vyššia ako u rodených Európa-

nov. Občianske a spoločenské postavenie 

imigrantov je samostatnou rozsiahlou 

kapitolou a v mnohých prípadoch je od-

razom ilúzií či dezilúzií domáceho obyva-

teľstva zo správania a vzťahu nových 

občanov k novej vlasti.

Základným predpokladom budovania 

vzťahu je vzájomná komunikácia. Vzťah 

štátu a cirkvi výrazne poznamenal súčas-

nú tvár Európy. Pod pojmom cirkvi sa 

chápu prevažne tradičné kresťanské cirkvi, 

ktoré majú presne stanovenú vnútornú 

hierarchickú štruktúru. V prípade islamu, 

najmä jeho väčšinovej sunnitskej vetvy, 

ktorá nepozná klérus či inú náboženskú 

autoritu, je preto ťažké presne definovať 

oficiálneho zástupcu alebo inú právnickú 

osobu. Táto na prvý pohľad maličkosť však 

spôsobuje značné ťažkosti, pretože mosli-

movia sú v EÚ organizovaní často len na 

báze rôznych etnických, náboženských 

či politických dôvodov a pohnútok. Mo-

slimovia tak nie sú schopní vytvoriť orgán 

alebo subjekt, ktorý by ich zastupoval vo 

vzťahoch so štátom. Výsledkom je potom 

zdanlivo pretrvávajúca nerovnoprávnosť 

medzi tradičnými cirkvami a roztriešte-

nými islamskými organizáciami, ktoré tak 

nemajú možnosť využívať výhody či mož-

nosti miestneho konfesného systému.

Ako príklad možno uviesť Veľkú Bri-

tániu, kde moslimovia napriek tomu, že 

majú možnosť tak ako ostatní získať štát-

ne dotácie na budovanie vlastných škôl, 

toto nevyužívajú, lebo nie sú schopní ta-

kéto školy formovať. Podobná situácia 

je v Taliansku, kde majú veriaci možnosť 

poukázať cirkvám časť svojich daní urče-

ných na financovanie vlastnej cirkvi. Naj-

väčšia moslimská organizácia v Taliansku 

o to požiadala roku 1998, ale keďže ne-

spĺňa predpoklady hierarchického člene-

nia, nemôže zatiaľ túto možnosť využívať. 

V Nemecku napríklad všetky cirkvi, ktoré 

majú záujem spolupracovať so štátom 

alebo spolkovými krajinami, musia mať 

formu verejnej právnickej osoby. Mo-

slimské organizácie však nie sú zatiaľ 

schopné vytvoriť takýto druh štruktúry. 

Naopak v Rakúsku, Španielsku či Belgicku, 

kde majú aj z iniciatívy štátu moslimské 

organizácie status uznaných nábožen-

ských organizácií, absentuje ich záujem 

o vzájomnú spoluprácu so štátom.

V mnohých islamských krajinách zna-

mená konverzia na kresťanstvo viac ako 

väzenie či morálne odsúdenie a pohŕdanie 

spoločnosťou. Je vysoko pravdepodobné, 

že napríklad v Saudskej Arábii by ste za 

navádzanie moslima na prestup na kres-

ťanstvo dostali trest smrti. Obdobný 

trest by ste dostali za šírenie Biblie, pri-

čom stavba kresťanských chrámov je tu 

úplne nepredstaviteľná – asi tak, ako aj 

pôsobenie kresťanských misionárov. Po-

sledná správa amerického minis ter-

stva zahraničných vecí o stave nábo-

ženskej slobody konštatuje, že v Saud -

skej Arábii toto základné ľudské právo 

prosto neexistuje. V tejto súvislos ti sa 

uvádza prípad, keď súd v kraji ne od súdil 

učiteľa za odpadlíctvo a blasfé miu na tri 

roky väzenia a tristo úderov bičom.

Takéto tresty a porušovanie ľuds kých 

práv sú v EÚ v súvislosti s akoukoľvek 

vierou úplne nepredstaviteľné. Posta-

venie islamu je tu napriek mnohým ťaž-

kostiam neporovnateľné so situáciou 

kresťanských veriacich v krajinách, kde 

je väčšinovým náboženstvom islam. Is-

lamské organizácie pôsobiace v západnej 

Európe, kde náboženská sloboda je alfou 

a omegou demokratického súžitia rôz-

nych skupín obyvateľstva, by tak mali mať 

morálnu povinnosť poukázať nielen na 

pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti 

v EÚ, ale aj na masívne porušovanie ná-

boženskej slobody inovercov v islamských 

krajinách. Nanešťastie takéto iniciatívy a 

ich kritiku do vlastných radov nepoznám.

Euroislam

V religióznom kontexte Európy sa začína 

formovať nový fenomén, ktorému sa ho-

vorí euroislam. Ide o koncept prepojenia 

tradičných náboženských zásad islamu, 

vrátane zákazu požívania alkoholu a vyu-
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žívania bankových úverov a následných 

úrokov, s tradičnými hodnotami, ktoré 

sú príznačné pre západnú civilizáciu to-

lerancie, demokracie a ľudských slobôd. 

Vychádza z predpokladu, že je možné byť 

moslimom a zároveň Európanom a skĺ  -

biť tradíciu rodiny so životom v cudzom 

prostredí.

Prieskumy ukazujú, že kým v EÚ ne-

ustále klesá záujem mladých ľudí o kres-

ťanstvo a vieru, u mladých moslimov je 

táto tendencia za posledných desať ro-

kov presne opačná. Čoraz viac mladých 

moslimov sa každý deň venuje pravidelnej 

modlitbe, navštevuje mešitu a prísne do-

držuje zásady ramadánu. Táto tendencia 

prudko rastie najmä u mladých mosli mov, 

ktorí študujú na vysokých školách. Vý-

s kumy tiež hovoria, že napríklad v Anglic-

ku markantne rastie počet žien, ktoré 

nosia tradičnú pokrývku hlavy – hidžab.

Euroislam sa prezentuje ako nábo-

ženstvo ľudí narodených v Európe, kto rí 

ju považujú za svoj domov a na rozdiel 

od svojich rodičov nemajú problém ho-

voriť o svojej viere a realizovať ju verejne. 

Zároveň sa viac akcentujú sociálne prob-

lémy a postavenie moslimských veriacich, 

pričom sa striktne náboženské témy do-

stávajú pomaly do úzadia. Riešenie so-

ciálnych otázok ako je nezamestnanosť, 

rovnosť šancí pri hľadaní zamestnania, 

spôsob prezentácie a vyučovanie histó rie 

v školách sú témy, ktoré sa v súčasnos  -

ti stávajú aktuálnymi a moslimskí nábo-

ženskí predstavitelia volajú po ich nal ie -

 ha   vom riešení. Toto úsilie má evidentné 

zavŕšenie v delegovaní islamských zá-

stupcov do všetkých druhov lokálnych, 

štátnych, ale aj európskych zastupiteľ-

stiev. Môže tak ísť o ukážkové prepoje -

nie ná boženstva a politickej agendy, čo 

je kombinácia, s ktorou má Európa zväč-

ša ne blahé skúse nosti.

V tejto situácii je preto celkom reál ne, 

že raz v budúcnosti bude do európskeho 

parlamentu kandidovať aj strana založená 

na náboženskom princípe – zastupujúca 

len moslimov. Už dnes totiž moslimovia

po ukazujú na to, že v národných parla-

mentoch majú minimálne zastúpenie, 

keď napríklad v Holandsku majú len sied-

mich poslancov, vo Veľkej Británii dvoch 

a vo francúzskom parlamente dokonca 

iba jedného. Odborníci tvrdia, že vyššia 

organizovanosť v tejto politickej oblasti, 

kde práve náboženstvo bude jednotia cim 

prvkom, je len otázkou času, vrátane mož-

nej radikalizácie požiadaviek.

Krajiny EÚ, kde pôsobia početné mos-

limské komunity, sa usilujú o eliminova nie 

vplyvu radikálneho islamu, ktorý preniká 

z islamských krajín do Európy predo-

všetkým vo forme financií. S rozporupl-

nou myšlienkou prišla napríklad španielska 

vláda, ktorá zamýšľa finančne podporo-

vať stavbu mešít, aby znížila materiálnu 

závislosť miestnej komunity od extrémis-

tických zahraničných skupín pochádzajú-

cich najmä zo Saudskej Arábie a z Maroka. 

Wahabizmus ako extrémna forma islamu 

pochádzajúca práve zo Saudskej Arábie, 

našla v Španielsku mnoho obdivovateľov, 

ktorí mali zrejme prsty aj v atentátoch 

z 11. apríla 2004 v Madride.

S opačnou iniciatívou prišiel návrh 

vlády v Taliansku, kde moslimovia tvoria 

po Katolíckej cirkvi druhú najväčšiu sku-

pinu. Vo svetle teroristických hrozieb 

sa totiž navrhuje, aby mal štát kontrolu 

nad výstavbou mešít, pretože tie neslúžia 

len na bohoslužby, ale niekedy aj ako ná-

borové centrá pre teroristov a rozširova-

nie nenávisti voči Západu a kresťanstvu.3 

Je totiž neodškriepiteľným fak   tom, že 

na realizáciu svojich cieľov nachádzajú 

extrémisti svoje obete v radoch konver-

titov, ktorí chcú dokázať „pevnosť“ svojej 

novej viery a presvedčenia, a taktiež me-

dzi mladými fanatikmi pochádzajúcimi 

zo sociálne nepriaznivých pomerov. So-

ciálne napätie podporované kauzami 

spojenými so zákazom náboženských 

symbolov v školách, ras tom antisemitiz-

mu, nárastom pre feren cií a moci pravi-

cových extrémistic kých politických strán 

a ostatnými neriešenými otázkami spo-

ločenského postavenia imigrantov sa 

môžu stať časovanou bombou, zdrojom 

napä  tia a kultúrnych otrasov.

O tejto hrozbe otvorene hovorí aj 

francúzsky islamský líder Dalil Boubakeur, 

ktorý tvrdí, že sa moslimovia stávajú 

sociálnymi páriami a predpovedá násilie 

v uliciach. Reakciu zatiaľ väčšinového 

obyvateľstva možno hľadať aj v náraste 

preferencií strán s antiimigračnou agen-

dou, ktoré presvedčujú, že islam je hroz-

bou pre našu západnú civilizáciu. Franck 

Vanhecke, politický vodca pravicového 

Flámskeho bloku, hovorí, že „islam je 

náboženstvom sily, ktorý opovrhuje iný-

mi, ako sú moslimovia. Možno to bude 

znieť tvrdo, ale je to pravda. Imigranti, 

ktorí majú oproti rodeným Európanom 

trikrát vyššiu pôrodnosť, spôsobia, že 

Európa bude síce multikulturálna, ale ur-

čite nebude žiť v mieri“.4

Islam v Česku a na Slovensku

Začiatkom septembra tohto roku pri   -

niesli médiá krátku správu z Česka o re   gis-

trácii Ústredia moslimských obcí, ktoré 

v zmysle zákona splnilo všetky podmienky 

a 2. septembra 2004 bolo zaradené 

k 25 štátom registrovaným cirkvám a 

náboženským spoločnostiam. Moslimo -

via získali tzv. prvý stupeň registrácie.5 

Islam u našich susedov však nie je novin-

kou, pretože ešte bývalá rakúsko-uhorská 

monarchia schválila roku 1912 aj islam 

ako jedno z uznaných náboženstiev 

na celom svojom území, te  da vrátane 

dnešného územia Slovenska. Ustanovu-

júca schôdza Moslimskej náboženskej 

obce pre Československo sa však usku-

točnila až roku 1934. Súhlas s činnosťou 

vyjadrila aj protektorátna vláda v roku 

1941, avšak definitívne zrušenie prišlo 

po vojne roku 1945. Za komunizmu sa 

moslimovia stretávali len súkromne a ich 

pokus o registráciu v roku 1968 bol ne-

úspešný.

V súčasnosti sa odhaduje, že ich počet 

je približne 10 tisíc, pričom asi pätina je 

aj nábožensky aktívna. V Čechách sú ofi-

ciálne zatiaľ dve mešity, ktoré sú zároveň 

i ná boženskými centrami islamu – v Brne 

(1998) a v Prahe (1999). V roku 1996 

sa o stavbu mešity pokúšali aj v kúpeľ-

ných Tepliciach, kde arabský investor 

plánoval postaviť luxusný hotel a mešitu 

pre moslimskú klientelu miestnych kúpe-

ľov. Mestské zastupiteľstvo však zámer 
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zamietlo z obavy zo šírenia islamu, ako 

aj na základe nesúhlasnej petície viac ako 

4 500 obyvateľov mesta vrátane predsta-

viteľov tradičných kresťanských cirkví. 

Obdobný plán skrachoval zo strany saud-

skoarabského investora aj začiatkom ro -

 ku 2004 v Orlovej v oblasti Karvinej.

Podľa oficiálneho sčítania z mája 2001 

uviedlo 6 294 obyvateľov Slovenska, že 

patria k inej ako registrovanej cirkvi, čo 

tvorí len 0,1 % z celkového počtu všet -

kých veriacich. Podľa týchto údajov je na 

Slovensku napríklad 1 663 budhistov či 

1 212 mo slimov. Avšak predstavitelia 

Islamskej nadácie na Slovensku tvrdia, že 

ich počet je aspoň 5 000, pričom konver-

titov z radov rodených Slovákov je asi 

150. Väčšinu moslimov tvoria zahraniční 

študenti študujúci na slovenských vy-

sokých školách, združení prevažne vo Zvä-

ze moslimských študentov na Slovensku, 

ale aj obchodníci, podnikatelia a často 

lekári, ktorí po štúdiu našli na Slovensku 

nový domov a založili si tu svoje rodiny. 

Ide o komunitu často vysokoškolsky vzde-

laných ľudí s relatívne silným ekonomic-

kým zázemím, čo silne kontrastuje so si-

tuáciou moslimov napríklad v Nemecku, 

kde ide prevažne o jednoduchých robot-

níkov. Podľa slov ich predstaviteľa Moha-

meda Safwana Has nu6 sú všetky náklady 

uhrádzané z príspevkov veriacich zväčša 

z podnikateľ ského pros tredia a odmie -

ta jú akúkoľvek materiálnu podporu zo 

strany vlád iných štátov v záujme zacho-

vania svojej nezávislosti.

Záujem médií vzbudil v marci 2004 list 

adresovaný najvyšším ústavným činiteľom 

a médiám, kde občianske združenie Slo-

venské islamské hnutie so sídlom v Nitre 

ostro napadlo SR za náboženskú neslobo-

du moslimov na jeho území. V medializo-

vanom liste uvádzali, že plánujú, aby sa 

v arabských médiách celého sveta hovo-

rilo o náboženskej neslobode na Sloven-

sku, pretože Slovensko je jediná krajina 

v Európe, kde nie je mešita.

Toto občianske združenie, ktoré má 

údajne len päť členov, plánuje na minis-

terstve vnútra zaregistrovať aj islam -

skú politickú stranu. Zaujímavosťou je, že 

toto združenie má vo svojom embléme 

znak,7 ktorý je skoro identický so symbo-

lom Hizballáhu, považovaného za tero-

ristickú organizáciu. Od tejto rozporupl  nej 

iniciatívy sa však dištancovali predstavi-

telia väčšinových islamských organizácií 

v SR. Skutočným problémom je totiž 

podľa vyjadrení moslimov fakt, že sa do-

teraz nepodarilo získať stavebné povo-

lenie na výstavbu islamského centra a 

mešity na území hlavného mesta.

Aj keď moslimovia za týmto hľadajú 

úmyselné obštrukcie zo strany mestských 

zastupiteľstiev a ideologické predsudky, 

nemožno konštatovať, že sa o takéto po-

volenie nemôžu principiálne uchádzať a 

obviňovať štát z náboženskej neslobody. 

V tejto súvislosti možno uviesť, že islam-

skí veriaci v súčasnosti pracujú na splne ní 

registračných podmienok. Keďže naša 

legislatíva požaduje na registráciu novej 

cirkvi či náboženskej spoločnosti podpisy 

aspoň 20 tisíc občanov, ktorí sa k nej hlá-

sia, bude toto úsilie značne komplikované. 

Je však potrebné konštatovať, že aj keď 

moslimovia na Slovensku nepatria medzi 

štátom registrované náboženské spoloč-

nosti, neznamená to, že by nemohli rea-

lizovať a praktizovať svoju vieru.

Dôkazom toho môžu byť aj ich pravi-

delné piatkové modlitby, ktoré sa naprí-

klad v Bratislave konajú v Karlovej Vsi či 

v Istropolise (viac informácií o slovenskej 

islamskej komunite môžete nájsť na we-

bovej stránke http://www.islamweb.sk).

Je naivné si myslieť, že spomenuté  

problé my západnej Európy sa Slovenska 

netýkajú. Treba si pripomenúť, že od má-

ja 2004 sme sa stali súčasťou Európskej 

únie a tieto otázky by nás nemali ne-

chať ľahostajnými. Mierové spolunaží -

vanie je hodnota, ktorá má už odpradáv-

na spoločenskú prioritu a je realizáciou 

ideálneho stavu každého ľudského spo-

ločenstva. Toto spolunažívanie je možné 

do  siahnuť dvomi spôsobmi: prirodzenou 

cestou, alebo zásahom štátu. Nám nezo-

stáva nič iné iba presvedčenie, že prvá 

možnosť bude jednoznačnou voľbou pre 

našu budúcnosť. Teraz je potrebné už len 

jedno. Chcenie a pochopenie všet kých 

aktérov.         �

Foto: archív

Poznámky:

1 Pozri: Islam in Europe and the United States, 

Comparative perspective, Washington 2002
2 Práve zo skupiny týchto aktívnych konvertitov 

napríklad pochádzajú skoro všetci prevádzko-

vatelia webových stránok propagujúcich is-

lam, keďže si jasne uvedomujú jedinečný do-

sah tohto média.
3 http://www.voanews.com/english/portal.cfm
4 http://www.cbn.com/cbnnews/news
5 Systém registrácie cirkví sa v Čechách opro-

ti situácii na Slovensku zmenil od roku 2002, 

keď legislatíva zaviedla princíp dvojstupňovej 

registrácie. Prvý stupeň registrácie, ktorý zna -

mená nadobudnutie právnej subjektivity, zís-

ka cirkev vtedy, keď preukáže, že sa k nej 

hlási aspoň 300 plnoletých občanov ČR. Prís-

tup k financovaniu zo strany štátu alebo vy-

učovaniu náboženstva na štátnych školách 

(2. stupeň registrácie) táto cirkev získa až 

po splnení dodatočných podmienok, vrátane 

bezproblémového pôsobenia počas aspoň 

desaťročného obdobia.
6 http://www.slovakspectator.sk/clanok.asp?-

vyd=2004008&cl=15246
7 Ide o ruku držiacu samopal nad zemeguľou.

Vo Francúzsku je päť hlavných mešít (Paríž, Lyon, Marseille) a viac ako 

1 500 lokálnych mešít a modlitební. Hoci len okolo 8 až 15 % moslimov 

pravidelne navštevuje mešitu, 80 % veriacich prísne dodržiava pôst 

v priebehu ramadánu a ostatné islamské zvyky. V krajine tiež pôsobí 

viac ako 2 000 islamských združení, kultúrnych a náboženských centier 

a politických zoskupení, vrátane tých radikálnych. Moslimovia majú 

zriadenú i rozsiahlu sieť predajní náboženskej literatúry a obchodov 

s potravinami v súlade s islamskými zásadami.

Islam vo Francúzsku

Islam v Európskej únii
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ezuzdný nacionalizmus musí ustúpiť širokej lojalite, láske k ľudstvu ako celku. V tejto sú-

vislosti Abdul Bahá hovorí: „V tomto storočí bude nepochybne nastolená jednota medzi 

národmi a vďaka nej sa budú všetci ľudia považovať za občanov jednej spoločnej otčiny.“

Bahaizmus vyhlasuje, že je náboženstvom jednoty, ktorá má čo povedať dnešnému sve-

tu, spájajúcemu sa na kultúrnej, politickej i ekonomickej báze. Náboženstvo, ktoré vždy 

vytváralo dôležitý ideový podtext v spoločnosti každej doby, musí obsahovať vízie odpo-

vedajúce svetovému trendu globalizácie. Podľa bahaistov tieto prednosti, ale i praktické 

návody, ako splniť tento cieľ, má ich pomerne mladé synkretické náboženstvo – bahaizmus.

Pravdepodobne prvým bahaistom na 

území bývalého Československa sa ešte 

pred jeho vznikom stal pán Miloš Sväto-

pluk Wurm. Okrem toho, že prednášal o 

bahaistickej viere, usporiadal v Prahe vý-

stavu bahaistickej literatúry. Roku 1910 

vydal knižku Mierové hnutia na Východe. 

Postupne sa bahaistické učenie dostávalo 

do vedomia ľudí i vďaka ústretovému po-

stoju prvého československého preziden-

ta T. G. Masaryka. Svoje nadšenie z ba-

haizmu vyjadril slovami: „Choďte s týmto 

učením do univerzít a škôl, do nábožen-

ských spoločenstiev, a tiež o ňom píšte. 

Nečakajte na diplomatov. Svetový mier 

môžu priniesť len a len ľudia.“ Neskrývaný 

obdiv prejavil i druhý československý pre-

zident Edvard Beneš: „Bahaistické učenie 

je jedným z veľkých nástrojov pre koneč-

né víťazstvo ducha a humanity.“

Po zmene režimu v deväťdesiatych 

rokoch sa činnosť bahaistického spolo-

čenstva obnovila, pretože bývalý režim 

nedovoľoval bahaistom stretávať sa. V ap-

ríli 1991 bola zvolená prvá československá 

národná duchovná rada. Súčasne vznikla 

i prvá miestna duchovná rada na Sloven-

sku v Bratislave. V apríli 1998 bola zvolená 

prvá Národná rada bahaistov v Slo venskej 

republike. Pôsobenie bahaistov sa v pove-

domí verejnosti prevažne spája so stred-

ným Slovenskom. Avšak miestne duchov-

né rady pôsobia nielen v Banskej Bystrici, 

ale aj v Bratislave, Trenčíne a Košiciach.

Nábor členov bahaisti robia formou 

písomného pozvania. Na náhodne rozda-

ných letáčikoch možno čítať slová: „Poda-

rí sa nám odstrániť vojny, rasovú nená-

visť, hlad, ekologické katastrofy? Skupina 

mladých bahaistov z celého sveta prichá-

dza s myšlienkami o novom svetovom 

poriadku. Neváhajte a príďte…“ Minulý rok 

študentky na ulici dostali pozvanie na ve-

čer plný repu, africkej a perzskej hudby a 

tanca. Propagátori bahaizmu siahajú 

k všestranným misijným prostriedkom.

Historické medzníky

Počiatky bahaizmu siahajú do 19. storo-

čia. Vznikol v Iráne, vo vtedajšej Perzii. 

Jeho religióznym domovom bolo šiitské 

prostredie islamu. Prívrženci tejto vetvy 

vyznávajú príchod tzv. večného, spiaceho 

imáma – imáma Mahdího. V šiitskej termi-

nológii je imám dedič úradu proroka, du-

chovný vodca, ktorý je doslova „Bohom 

vedený“. Počas 1 300-ročnej neprítom-

nosti spiaci imám Mahdí1 komunikoval 

so svojimi stúpencami prostredníctvom 

hovorcov – bábov2. Od roku 1941 sa od-

mlčal a to je pre bahaistov neklamný sig-

nál, že príchod ich mesiáša imáma Mah-

dího sa nezadržateľne blíži.

Podľa historických správ bahaizmu 

v ro ku 1844 tisícky veriacich očakávali 

príchod nového mesiáša – spoločného 

pre všetky náboženstvá. Osobu očakáva-

ného stelesňoval Mirzá Ali Muhamad, 

zvaný Báb (1819 – 1850). Vyhlasoval sa 

bahaizmu
Svetová náruč 

EVA ORBANOVÁ
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za väčšieho proroka ako je Mohamed a 

tvrdil, že Boh si ho vybral, aby ustanovil 

nové náboženstvo. Jeho prívrženci sa 

nazývali bábisti.

Bábova popularita prenikla až do

Ruska a to i vďaka veľkému úspechu di-

vadelnej hry Báb. Avšak doma sa s nimi 

ortodoxné kruhy šiitského duchovenstva 

nemilo srdne vyrovnali. Báb bol verejne 

popravený 9. júla 1850 v meste Tabríz. 

Nasledovalo i kruté prenasledovanie jeho 

stúpencov. Asi 30 tisíc ich zahynulo v ma-

sakroch, ktoré sa šírili po celej Perzii. 

Napriek tomu jeho náboženské reformy 

boli ďalekosiahle, a možno práve preto

si aj naďalej získavali nových stú pencov.

Podľa Dr. Rudolfa Macúcha, odborníka 

na islamskú problematiku, bolo Bábovo 

vystúpenie veľkým krokom k náboženské-

mu liberalizmu v islame. Prirodzene, i je-

ho martýrska smrť podmienila rýchlejšie 

napredovanie myšlienok bábizmu do oko-

litých krajín. Avšak už od počiatku toto 

univerzálne náboženstvo obsahovalo 

viac etických ako náboženských prvkov.

Pred smrťou vymenoval Báb za svoj-

ho nástupcu dvadsaťročného Sobbeho 

Azzala. Pre jeho neschopnosť splniť úlohu 

duchovného vodcu sa poverenie, ale až 

po smrti Bábu, presunulo na jeho nevlast-

ného brata Bahá‘u‘lláha (1817 – 1892).3 

Báb počas svojho života totiž tvrdil, že 

po ňom príde niekto väčší ako je on sám. 

Napriek Bábovmu povereniu skupina bá-

bistov v tejto osobe časom rozpoznala 

práve Bahá‘u‘lláha. Druhá skupina ostala 

verná Bábovej voľbe a postavila sa na 

stranu Sobbeho Azzala. Medzi obidvoma 

tábormi sa rozpútali kruté boje a vzá-

jomné osočovania hlavných protagonis-

tov. Spor narástol až do takých rozmerov, 

že ho museli riešiť civilné úrady a násled-

ne oboch znepriatelených vodcov uväz-

nili. Kým uväznenie Sobbeho Azzala bábiz-

mus pochovalo, horlivosť bahaistov sa po 

uväznení ich duchovného vodcu naopak 

značne zintenzívnila.

Bahá‘u‘lláh bol väznený niekoľko rokov. 

Zomrel v roku 1982 a pochovali ho 

v Bahdží severne od Akry. Bahaistická li-

teratúra považuje práve jeho za zaklada-

teľa viery bahá‘i. Pred smrťou prikázal 

svojim stúpencom, aby zmenili smer pri 

modlitbe (kiblu) a modlili sa tvárou obrá-

tení k jeho hrobu.4

Ustanoveným nástupcom po smrti 

Bahá‘u‘lláha sa stal jeho syn Abdul Baháu 

(1844 – 1921). Jeho pôvodné meno bolo 

Abbás Effendi. Nárokoval si na au-

toritatívnosť a neomylnosť výkladu 

otcových slov. Osobný výklad ostatných 

prívržencov a priori zamietal. Významnou 

mierou sa však zaslúžil o rozšírenie ba ha-

izmu do oblasti Stredného východu, 

Eu rópy a Ameriky. Počas týchto ciest 

ve rejne vystúpil s posolstvom jednoty a 

sociálnej spravodlivosti pred cirkevnými 

zhromaždeniami, mierovými spoločnos-

ťami, členmi obchodných združení, na 

univerzitných fakultách, pred žurnalista-

mi, vládnymi činiteľmi a pred širokou ve-

rejnosťou. Podarilo sa mu upevniť základy 

viery a navyše podstatne rozšíriť jej pô-

sobenie.

V súčasnosti hlavnými duchovnými 

centrami bahaistického náboženstva sú 

Duchovné vodcovstvo a Svetový dom 

spravodlivosti,5 ktorý už Bahá‘u‘lláh u-

s tanovil za ústredný legislatívny orgán 

viery bahá‘i. Taktiež spravuje posvätné 

miesta a majetok vo Svätej zemi. Skla  -

dá sa z deviatich členov volených na 

päť rokov. Jeho sídlo je na Mount Carmel 

v izrael skej Haife.

Viera a učenie

Azda každé náboženstvo by sme mohli 

charakterizovať jedným slovom, naprí-

klad: kresťanstvo – láska, budhizmus – sú-

cit, judaizmus – zákon. Učenie Bahá‘u‘llá ha 

by dostalo krátky prívlastok – jednota. 

Jednotiacou snahou bahaistov na celom 

svete je prekročiť hranice rozdielnosti a 

vytvoriť nové zo starých náboženských 

tradícii, ktoré podľa tohto učenia nie sú 

ničím iným, iba cestami k tomu istému 

božstvu. V bahaistických prospektoch, 

ktoré kolujú po Slovensku, sa dočítame, 

že proroka Bahá‘u‘lláha bahaisti pova-

žu jú za zatiaľ posledného Božieho posla 

v rade prorokov ako boli Abrahám, Moj žiš, 

Budha, Krišna, Zarathuštra, Ježiš Kristus, 

Mohamed a Báb. Podľa bahaistickej viery 

boli všetci manifestáciou Boha, praví 

Boží proroci, božské, a teda neomylné 

bytosti. Oddeľuje ich iba čas a miesto 

pôsobenia. Tento rad tiahnuci sa sveto-

vými náboženstvami má vytvoriť zjed-

nocujúci most, cez ktorý by mohli prejsť 

stúpenci všetkých náboženstiev v ústrety 

novej jednote, ktorú nám predkladá i pro-

fánny svet v podobe globalizácie.

Aj keď bahaizmus má miesto svojho 

vzniku v monoteistickom prostredí, chce 

z neho imaginárne vystúpiť a obrazne 

premostiť Východ so Západom. Predo-

stieraná novovzniknutá jednota však 

môže fungovať iba na princípe synkre-

tizmu, staronového mechanizmu, ktorý 

ožíval v čase významných historických 

predelov. Človek má v týchto okamihoch 

tendenciu zamietať konvenčný pôvod 

veľkých časových členení a očakáva vs tup 

do novej éry, ktorá je podľa neho daná 

ob jektívne a vôbec nepodlieha ľudskému 

konsenzu. Milenaristickými názormi sa 

netaja prívrženci bahaizmu pracujúci 

v ústredí Sve tového domu spravodlivosti. 

Vyhlasujú, že dnešná doba predstavuje 

kulminujúci časový úsek, v ktorom vy-

vr cho lí dospievanie ľudstva a priblíži sa 

očakávaný nástup Nového veku.6

Do učenia bahaizmu je v podstate 

zahrnutý monoteizmus. Za najzávažnejšie 

a najsvätejšie dielo sa považuje kniha zá-

konov Ketábe akdas (Najsvätejšia kniha), 

ktorej autorom je Bahá‘u‘lláh. Zazna-

menané sú v nej jeho vízie a výroky. V jej 

učení sa hovorí, že existuje jediný Boh, 

ktorý postupne zjavuje svoju vôľu skrze 

poslov. Oni sú hlavnými civilizačnými sila -

mi v histórii ľudstva. Sú poslaní ako tzv. Sídlo Domu spravodlivosti na Mount Carmel v izraelskej Haife
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heroldi ohlasujúci príchod nového nábo-

ženstva, ktoré reaguje na potreby doby. 

Bahaizmus týmto pripúšťa slovami jeho 

stúpenca Šoghího Effendiho,7 že nábo-

ženská pravda je relatívna, nie absolútna 

záležitosť. Z toho vyplýva, že božské zja-

venia sa periodicky vyvíjajú, smerujúc 

k čoraz dokonalejším formám. Jednodu-

cho povedané to, čo napríklad učil Ježiš 

pred dvetisíc rokmi nemusí platiť dnes. 

Analogickým anachronizmom by potom 

bolo veriť v pravdy, ktoré nám biblické 

slovo predkladá.

Dnešná doba patrí výlučne osobe Ba-

há‘u‘lláha a jeho posolstvu, ktoré, samo-

zrejme, sa tiež nepovažuje za posledné 

a absolútne platné. Zub času ho môže 

zmeniť a značne skorigovať. A v tom je 

Božia pravda, že sama osebe je relatívna, 

ale v danom čase z úst žijúceho Božieho 

posla platí absolútne. Bahá‘u‘lláh si svo-

 je Božie vyslanie odôvodňoval zo slov 

Nového zákona, kde Ježiš hovorí: „Ešte 

vám mám toho veľa povedať, ale teraz 

to nemôžete zniesť. Ale keď príde on, 

Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, 

lebo nebude hovoriť sám od seba, ale 

bude hovoriť, čo počuje (Jn 16, 12 – 13). 

Tento text podľa bahaizmu priamo po-

tvrdzuje základnú doktrínu bahaizmu, 

že v každej historickej etape je dôleži -

té vysvetľovať Božiu pravdu po novom, 

a tak ju aktualizovať.

Bahá‘u‘lláh sa sám postavil na du-

chovný piedestál nad všetkých proro -

kov, ku ktorým priraďuje i osobu Ježiša 

Krista. Poprel síce, že by bol samým

Vše mo húcim Bohom, ale vyhlásil, že je 

najdokonalejšou a najvyššou manifestá-

ciou Boha a zároveň on sám je jediným 

zdrojom Božieho poznania v tomto histo-

rickom cykle.

Bahaistické učenie hovorí, že Boh 

stvoril človeka a dal mu nesmrteľnú dušu. 

Po smrti sa vďaka Božej milosti človek vy-

víja a smeruje k Bohu. Zmyslom života 

človeka tu na zemi je rozvíjať svoj du-

chovný potenciál a tým rozvíjať i svoj 

vzťah k Bohu. Má ho milovať a uctievať, 

no na druhej strane má pracovať pre 

blaho svojich blízkych a celého ľudstva. 

Zákon hovorí, že človek i prácou rozvíja 

svoj vzťah k Bohu.

Zákony a zásady

Každá nová manifestácia Boha viditeľ -

ná v podobe prorokov prináša i aktuali-

záciu Božích zákonov. Týkajú sa jednak 

širšieho spoločenského života, ale i rodiny 

a osobného prežívania bahaistickej viery.

V širšom meradle pri nastoľovaní ce-

losvetového náboženstva jednoty je po-

trebné uplatňovať nasledujúce zásady: 

uznať spoločné zdroje a základnú jednotu 

všetkých veľkých svetových nábožen-

stiev; rovnaké práva a možnosti pre muža 

i ženu; zodpovednosť každého jednotlivca 

za nezávislé hľadanie pravdy; odstrániť 

extrémy chudoby a bohatstva; oslobodiť 

sa od všetkých foriem predsudkov; uznať 

a na celom svete sprístupniť dôležitosť a 

hodnotu vzdelania; pričiniť sa o ustano-

venie vládneho systému svetovej fede-

rácie založenej na princípoch kolektívnej 

bezpečnosti a medzinárodnej spravodli-

vosti, rešpektovať súlad pravého nábo-

ženstva s pravdou a vedeckým poznaním, 

dodržiavať morálne zásady v živote kaž-

dého jednotlivca a v neposlednom rade 

vyznávať jednotu v rôznosti.

Oblasť osobného života vymedzujú 

zákony, od ktorých sa bahaista nesmie 

odchýliť. Spomedzi predpisov vyberáme: 

bahaista si musí trikrát denne umyť tvár 

a ruky, zachovávať predpísanú kiblu a od-

riekať modlitby. Denne, v posede, odrieka 

95-krát modlitbu Alláhu abha (Boh naj-

vyššej slávy). Každý rok v mesiaci marci 

sa musí denne postiť od východu slnka až 

po jeho západ.8 Odporúča sa žiť v man-

želstve, avšak muži by mali mať najviac 

dve manželky. Pre muža je predpísané 

veno, ktoré musí nastávajúcej dať, ale iba 

v prípade, ak si snúbenica zachovala pa-

nenstvo. Nariadené je i napísanie posled-

nej vôle, v ktorej sa má majetok rozdeliť 

na 2 520 častí. Táto zložitá operácia sa 

v praxi vyriešila veľmi rozumne – majetok 

sa takto „rozdrobí“ iba vtedy, ak bahaista 

vôľu nezanechal.

V oblasti spoločenského života má ba-

haista študovať jazyky, byť pohostinný a 

žiť v spoločenstve. Bahaistické zákony 

predkladajú dodržiavanie nasledujúcich 

etických pravidiel: poctivosť, zdvorilosť, 

pravdivosť, nebyť pokrytecký, fanatický 

a pohŕdavý. Z oblasti etikety sa zakazuje 

siahať rukou do jedla.

Jednota

Náboženstvo bahaizmu pri uplatňovaní 

princípu jednoty si uvedomuje potrebu 

svetského protektora, ktorý by bol ofi-

ciálnou spoločenskou silou podporujú -

cou bahaistickú vieru. Za týmto postu-

pom sa skrýva konkrétna bahaistická 

predstava o medzinárodnej politickej ríši 

– Svetovej federácii, v ktorej bude ba-

haizmus štátnym náboženstvom.9 Spomí-

naná super organizácia bude vykazovať 

všestrannú ekonomickú spoluprácu, uni-

verzálny systém vzdelá vania a výchovy, 

zákonník ľudských práv platný pre všetky 

národy sveta, jednot ný mechanizmus 

medzinárodnej spoluprá ce, spoločnú me-

nu, váhy a miery.

Ideálnym predobrazom takéhoto zjed-

nocujúceho úsilia je dnes OSN. Z tohto 

dôvodu bahaizmus všestranne podporuje 

činnosť tejto organizácie. Jeho členovia 

sa aktívne zúčastňujú na poradách OSN, 

21

Spoločné architektonické prvky domov uctievania spočívajú v tom, že chrámy 

majú deväť strán a centrálnu kupolu – symbolizuje to rôznorodosť, ale i jednotu.
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ktoré sa zaoberajú právami menšín, po-

stavením žien v spoločnosti, prevenciou 

zločin nos ti, kontrolou omamných drog, 

sociálnou starostlivosťou o deti a rodinu 

a odzbrojením. Podobne Svetové spoločen-

stvo Bahá‘i vystupuje ako poradný orgán 

v Hos podárskej a sociálnej rade (kontrol-

ný orgán pri OSN) a Medzinárodnom det-

skom fonde (UNICEF).

Vedúca úloha v zjednotenom sve-

tovom štáte by pripadla už ustanove-

nému Svetovému domu spravodlivosti. 

Orgán by riadil svetový superštát, ktorý 

by predstavoval zväz všetkých krajín 

sveta. Pri rodzene tie by sa vzdali svojej 

národnej suverenity v prospech sveto -

vej jednoty a podriadili by sa jednej vlá -

de reprezentovanej Svetovým domom 

spravodlivosti. Dokonca podľa tejto idey 

bu de každý človek podriadený bahaistic-

kému svetovému parlamentu a „medzi-

národnej výkonnej moci schopnej pre sa-

dzovať zvrchovanú a nedotknuteľnú

auto ritu voči všetkým spurným členom 

spoločnosti“.10

V posledných desaťročiach sa baha-

istická viera priamo rozširuje prostredníc-

tvom mesačníka The Emerican Baha´i, 

ktorý informuje o širokej škále organizo-

vaných rôznorodých podujatí. V Spoje-

ných štátoch amerických existuje zhruba 

400 komunít zakladajúcich svoje bahais-

tické školy. Stúpenci prenikajú do medzi-

národných organizácii ako je napríklad 

National Committee on Women a Natio-

nal Organization for Women. Protagonis-

ti hnutia prezentujú svoje myslenie o 

mieri, celosvetovom odzbrojení, hrozbe 

nacionalizmu na podujatiach organizo-

vaných klubmi Rotary, Kiwanis, Lion´s 

International a The Sojourners. Na 

každom kontinente sa vybudovali ba -

ha istické chrámy, tzv. domy uctievania. 

Nachádzajú sa v Sydney, vo Wilmette 

(štát Illinois), v Paname, Novom Dillí, Kam-

pale a na mno hých iných miestach. Tie -

to domy slú žia ako duchovné, vedecké, 

humanitárne a výchovné centrá. Európ-

sky dom uctievania sa nachádza v ne-

meckom Langenheine neďaleko Frank-

furtu nad Mo hanom.

Ježiš vo víre synkretizmu

Ježiš v tomto náboženskom systéme nie 

je Božím synom, bol iba manifestáciou 

Boha, podobne ako mnohí ďalší proroci. 

Učenie bahaizmu ďalej odmieta uznať 

odpustenie hriechov prostredníctvom 

milostí plynúcich z Kristovho utrpenia 

na kríži. Bahaistická doktrína hovorí o 

odpustení hriechov skrze modlitbu, dob  ré 

skutky a pri jatie ostatných ľudí. Iba ta-

kýmto spôsobom môže človek presved -

  čiť Boha, aby mu odpustil hriechy. Z toho 

vidieť, že Kristus trpiaci za hriechy každé-

ho z nás tu nemá žiadne miesto. Smrť 

Ježiša Krista sa v bahaistických textoch 

posudzuje iba ako smrť mučeníka, ktorá 

nemá je dinečný a už vôbec nie soteriolo-

gicko-eschatologický význam.

V nepravom svetle sa posudzuje aj 

Ježišovo zmŕtvychvstanie. Bahaisti vo 

vzkriesenie neveria, udalosť v evanjeliu 

považujú iba za rétorický obraz bez sku-

točného duchovného obsahu. Uvažova-

nie o vzkriesení sa opiera iba o predstavu 

zmŕtvychvstania v mysli apoštolov, kto- 

r é prežívali bezprostredne po Ježišovej 

smrti. Bahaisti účelovo popierajú zjave -

nie, v ktorom sa spolu s Tomášom pre-

sviečame, že zmŕtvychvstalý Kristus je 

našou najjasnejšou realitou.      �

Foto: archív

Poznámky:

1 Tento čas sa nazýva gaiba.
2 Báb – brána vedúca k Božím pravdám
3 Husajn´Alí – perzský moslim zvaný Žiara Božia
4 Všetci moslimovia (sunniti a šiiti) pri modlitbe 

zachovávali posvätný smer k Mekke.
5 Svetový dom spravodlivosti vznikol roku 1963.
6 Marrs, T.: New Age Cults and Religions. Austin 

1990, s. 143
7 Vnuk Abdu´l-Bahá, absolvent Oxfordskej uni-

verzity
8 Mesiac v bahaizme má iba 19 dní.
9 Effendi, S.: World Order of Bahá‘u‘lláh. In: En-

roth, R.: Průvodce sektami a novými nábo-

ženstvími. Návrat domů, Praha 1995, s. 26
10 Parks, G. B.: The Necessity of a Utopia. World 

Order Journal (1974). In: Enroth, R.: Průvodce 

sektami a novými náboženstvími. Návrat do-

mů, Praha 1995, s. 26
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Nemecké tajné služby môžu sledovať 

členov Scientologickej cirkvi

Nemecké tajné služby aj naďalej môžu 

sledovať členov Scientologickej cirkvi. Roz-

hodol o tom správny súd v Kolíne nad 

Rýnom. Sledovanie, ktoré sa začalo roku 

1997, je v súlade so zákonom, vyhlásil ko-

línsky súd. Svoj roz sudok odôvodnil tým, 

že Scientologická cirkev sleduje ciele, 

ktoré nie sú zhodné s demokra tickým 

štátnym zriadením v Ne  mecku. Scientolo-

gická cirkev sa usiluje obmedziť zá kladné 

ľudské práva, ako je napríklad právo na 

rovnaké za obchádzanie, píše sa v roz-

sudku. Proti sledovaniu členov Scientolo-

gickej cirkvi nemeckými taj ný mi službami 

v minulosti protestovali aj viaceré holly-

woodske filmové hviezdy.

Slovenský rozhlas, 13. 11. 2004

Kardinál Martino o novej inkvizícii 

proti kresťanom

O novej inkvizícii hovoril kardinál Re nato 

Martino v súvislosti s odmietnutím dezig-

novaného komisára EÚ Rocca But tig-

 lioneho. Predseda Pápežskej rady pre 

spravodlivosť a pokoj 18. októbra vyhlásil: 

„Hlas pápeža a Katolíckej cirkvi sa dnes 

predovšetkým v bohatých krajinách 

umlčuje tým, že sa zahlušuje organizova-

ným hlukom mocných lobistických skupín, 

ktoré sú zachvátené predsudkami proti 

všetkému, čo je kresťanské. Pomyslime 

iba na bezstarostný spôsob, ktorým tie -

to loby tvrdohlavo propagujú miešanie 

úloh pohlaví, zosmiešňujú manželstvo 

muža a ženy a útočia na život nebezpeč-

nými experimentmi. Na lavicu obžaloby 

tejto novej inkvizície plnej peňazí a aro-

gancie sa dostávajú predovšetkým Ka -

tolícka cirkev a kresťania, ktorí sa majú 

všetkými prostriedkami umlčať – od za-

strašovania cez verejné odsudzovanie 

až po kultúrnu diskrimináciu a vytláčanie 

na okraj spoločnosti. Cirkev je však silná 

v moci Pána a bude naďalej hlásať svoje 

posolstvo spásy, ako aj plnú pravdu o člo-

veku proti každému relativizmu a zatem-

ňovaniu postmoderného osvieten stva. 

Základné práva v myslení Cirkvi nespo-

čívajú v individualistickom subjektiviz me, 

ale v objektívnej pravde, a síce transcen-

dentnej dôstojnosti ľudskej osoby.“

KATH–NET/–zg–TK KBS, 20. 10. 2004
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Ľudia, ktorí robia nábor do siekt, dobre 

vedia, že nie je možné vykonať zmenu 

myslenia človeka jediným atakom. Toto 

špecifikum ľudskej mentality dobre vyjad-

ruje ľudová múdrosť: Keď dáme krave 

všetko seno naraz, tak ho nezje. Preto 

základná stratégia, ktorú agitátori pou-

žívajú, je postupné vťahovanie do sekty, 

čiže od malých krokov k veľkým. V psy-

chologickej literatúre sa tento spôsob 

nazýva technika „nohy vo dverách“, ale  bo 

„krok za krokom“.1

Určite vám žiaden člen sekty pri pr-

vom stretnutí nepovie: „Dobrý deň, som 

zo sekty a mám skrytý úmysel získať pre 

ňu aj vás“. A nepovie vám ani mnoho 

iných vecí, pretože pre osoby, ktoré ro-

bia nábor, je typické, že na začiatku neho-

voria celú pravdu o svojej skupine. Prísne 

selektujú informácie, snažia sa ukryť 

úmysel, čo má za následok, že adept je 

stále nedostatočne informovaný. Hovorí 

sa mu zásadne len toľko, koľko „by mal“ 

vedieť. Táto praktika sa nazýva dávkova-

nie informácií.

Rafael z Krakova spomína, že na pr-

vom stretnutí v Cirkvi zjednotenia (mu-

nisti) získal len málo informácií. Potom

sa dozvedal čoraz viac. Nechceli mu po-

vedať všetko naraz. Napríklad, keď sa na 

jednom stretnutí opýtal, aký je vzťah 

Cirkvi zjednotenia k Svätej Trojici, dostal 

odpoveď: »To je téma na dlhšie roz  prá-

 vanie. Pozývame ťa na prednášku o Svätej 

Trojici«. Podobne i Darek z Lublina roz-

práva o svojej účasti na dielňach or ga-

nizovaných munistami: „Spočiatku mi 

dovolili pýtať sa počas prednášok, no ne-

skôr mi v tom akoby bránili, pove dali: 

»Odpoveď budeš počuť na ďalšej pred-

náške, počkaj ešte trochu«. A také to 

od kladanie sa opakovalo niekoľkokrát“.2

Získať si náklonnosť

Podmienkou účinnosti náborovej práce je 

pozitívny vzťah k získavanej osobe. Usta-

vičné zahŕňanie starostlivosťou a záuj-

mom. Túto tézu potvrdzujú svedectvá 

bývalých členov siekt. Osobu, ktorá ich 

agitovala do sekty, popisujú ako milú, 

priateľskú a sympatickú.

Marek, bývalý člen Misie Čajtanji, 

spomína veľmi silný pocit spolupatrič-

nosti: „Samozrejme, všetci usmiati, kaž-

dý sa snažil nejako pomôcť, každý po-

vzbudzoval k mnohým, dá sa povedať 

pozitívnym veciam“.

Pre Rafaela z Krakova bola pô sobi -

vá a zároveň príťažlivá skutočnosť, že 

sa s členmi Cirkvi zjednotenia mohol 

po rozprávať na všetky témy: „Vždy sa 

J
edna moja známa strávila práz  d -

niny neďaleko Gdanska. Keď sa 

vrátila, rozhodol som sa, že ju pre-

kvapím návštevou. Pozvala ma dnu 

a začala mi rozprávať o svojich zá-

žitkoch. Už pri prvých slovách sa po-

chválila, že sa pri mori zoznámila so 

zaujímavými ľuďmi. Z toho, čo hovo -

rila, bolo zrejmé, že za niečo viac ako 

týždeň sa spolu veľmi zblížili. Navští-

vili rôzne miesta a často sa stretáva-

li. Potom mi ukázala leták, ktorý od 

nich dostala. Prečítal som si ho so zá-

ujmom, najmä preto, lebo na ňom 

boli uvedené názvy troch organizácií,

o ktorých som kedysi počul, že sa za

nimi skrýva Cirkev zjednotenia.

»Uvedomuješ si, že si mala doči-

nenia so sektou?« – opýtal som sa.

»Čože? To nie je možné!« – zača-

la vysvetľovať. »Boli veľmi milí. Ba čo 

viac, hovorili, že sú katolíci a chodia 

pravidelne do kostola. Prečo by som

im nemala veriť?«

Rozhodol som sa, že svoju známu

presvedčím, aby im neverila, ale keď-

že moje vtedajšie poznatky o agitač-

nej práci siekt boli dosť skromné, odi-

šiel som od nej s pocitom, že som nič 

nedokázal. Možno by to dopadlo inak, 

keby som mal vtedy vedomosti, ktoré 

som nadobudol až o čosi neskôr.

agitáciePIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI

(1)(1) Rôzne tváre
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chceli rozprávať, najmä o Bohu. Bol som 

vtedy mladý a hľadajúci, a oni mali po-

rozumenie pre toto moje hľadanie“. 

Na pripravenosť a otvorenosť munistov 

upozornila aj Renáta z Krakova. Podľa nej 

všetko, nech o čokoľvek poprosila, jej 

splnili. Keď sa chcela porozprávať o neja-

kom probléme, vždy si našli pre ňu čas.3

Pre naivného či nevedomého jedinca 

je takýto postoj členov sekty niečím ne-

obyčajne sympatickým a príťažlivým. Stá-

va sa však, že skutočný úmysel je už me-

nej obdivuhodný, pretože vďaka tejto 

metóde agitujúca osoba získava osobné 

informácie o adeptovi, aby mohla posú-

diť, či bude pre skupinu hodnotným 

ú lovkom. Keď uznajú, že potenciálny kan-

di dát je hodný toho, aby sa doň „inves-

tovalo“, budú ho naďalej zahŕňať pozor-

nosťou a veľkou starostlivosťou, až 

prisľúbi, že sa ku skupine pripojí.4

Bombardovanie láskou

Jedným z najrozšírenejších a najúčinnej-

ších spôsobov získavania nových členov 

je tzv. bombardovanie láskou (angl. love 

bombing). Mechanizmus je veľmi jedno-

duchý. Vybraná osoba je na začiatku za-

hŕňaná, priam bombardovaná mimo-

riadnou srdečnosťou, láskavosťou a sta  -

rostlivosťou. Prebieha to spontánne, 

aspoň to tak pôsobí. Zo začiatku sekta 

dá va takmer všetko a nežiada za to nič. 

Takto, krok za krokom, získava čoraz 

väčšiu dôveru potenciálneho adepta. 

Srdečnosť a oddanosť priťahuje človeka 

do tej miery, že sa spája „emocionálnou 

pupočnou šnúrou“ s členmi sekty a túži 

si za každú cenu udržať tento hrejivý a 

príjemný vzťah.

Steven Hassan, známy americký psy-

chológ a výstupový poradca, upozorňu -

je na kritické momenty v ľudskom živote, 

akými sú strata niekoho blízkeho, pretrh-

nutie dovtedajších pút, vážne finančné 

ťažkosti alebo problémy spojené so zme-

nou práce či bydliska. Všetky tieto situá-

cie spôsobujú, že ľudia nechajú so sebou 

veľmi ľahko manipulovať, čo súvisí – ako 

tvrdí Hassan – so značným oslabením ich 

obranného mechanizmu.5 Ako príklad mô-

žeme uviesť rozprávanie bývalého 

vyznávača hnutia Hare Krišna:

„Prišli za mnou po smrti mojich rodi-

čov. Na príhovor priateľa som im prenajal 

časť svojho bytu, takže sme vlastne bý-

vali spolu. Pomáhali mi so všetkým, zahr-

nuli ma starostlivosťou. Boli mi útechou, 

ktorú som vtedy tak veľmi potreboval. 

Priťahovali ma láskavosťou a priateľskými 

spôsobmi. Bol medzi nimi aj mladý chla-

pec, ktorý mal slušné vedomosti z filo-

zofie – na univerzite redigoval časopis 

hnutia Hare Krišna. Perfektne nám všet-

kým varil: raňajky, obedy, večere. Málo-

kedy stretneme človeka, ktorý má také 

pochopenie pre druhých ľudí. O štvrtej 

ráno sa začínala „liturgia“ – spevy, tance, 

hra na bubny. Zároveň sa začala agitácia. 

Pozývali nás k spoločnému recitovaniu 

mantier, ponúkali vegetariánskym jed-

lom, rozprávali o guru, volali na stretnu-

tia, prednáš ky, návštevu ich farmy.“6

Podľa Jeana Ritchieho nie je priamy 

súvis medzi členstvom v sekte a problé-

mami v rodine. Potenciálni kandidáti po-

chádzajú tak z normálnych a šťastných 

rodín, ako aj z rodín rozbitých, prežívajú-

cich problémy. Krízové momenty, samo-

zrejme, nahrávajú pôsobeniu siekt, ale 

všetci nevstupujú do sekty len v takom 

ťažkom období.7

Niektorí odborníci si tiež myslia, že je 

ľahšie verbovať ľudí, na ktorých ľahko pô-

sobí hypnóza. Mnohí agitátori používajú 

techniky podobné hypnóze: hovoria zvlášť 

pokojným a monotónnym hlasom, vy-

užívajú fyzickú blízkosť a dotyk, neustály 

zrakový kontakt, presviedčajú obeť, že 

potrebuje zníže nie napätia a nádej.8

Lichotenie

Podobnou metódou ako bombardovanie 

láskou je aj lichotenie. Nemožno poprieť, 

že lichotenie je vo všeobecnosti primitív-

ne, avšak žiaden iný spôsob neprináša 

taký okamžitý výsledok. Robert Cialdini je 

toho názoru, že všetci máme radi kom-

plimenty. Je pravda, že hoci sa na lichot-

níkov poze ráme s istým odstupom, najmä 

ak vie me, že by od nás mohli niečo chcieť, 

často sme náchylní veriť aj nepravdepo-

dobným lichôtkam a lichotníkov máme 

radi.9

Týmto typom manipulácie sú ohro-

zené najmä osoby so zníženým sebave-

domím. Bogdan Wojciszke si všimol, že 

takíto ľudia zvyčajne nie sú presvedčení 

o tom, že nemajú žiadnu hodnotu, ale 

skôr o svojej hodnote pochybujú: „Myslia 

si, že s nimi niečo nie je v poriadku, ale 

prechovávajú v sebe nádej, že to nie je 

pravda. Preto rýchlo odpovedajú na sym-

patie druhých, ktoré sú väčšie, než si 

podľa vlastného názoru zaslúžia, a tak 

na chvíľu zabudnú na svoju neistotu.“10

Inak je to v prípade osôb, ktoré o sebe 

majú vysokú mienku. Neprijímajú tak 

nekriticky komplimenty. Nerobia si veľa 

z toho, čo si druhí o nich myslia, aspoň 

nie do tej miery ako ľudia, ktorí nemajú 

istotu o svojej vlastnej hodnote. Mohlo 

by sa zdať, že voči takýmto osobám je 

lichotenie jednoducho neúčinné.

Nerobme však príliš unáhlené závery. 

Každý z nás verí (alebo chce veriť), že je 

silnejší ako tí druhí, že sa nenechá ov-

plyvniť a nie je naivný, že je iný ako tí, 

kto rých agitátori získali. Keď sa človek 

doz vie o ďalšej osobe, ktorá padla za 

obeť sek te, môže podľahnúť mylnému 

presvedčeniu, že „mne sa to nestane“, „ja 

na jeho mieste by som sa nedal nahovo-

riť“. Neexistuje však nič klamlivejšie. Ako 

dokazuje Steven Hassan, presvedčenie o 

vlastnej sile je v podstate našou slabos-

ťou. Nahovárači túto slabosť dokážu 

využiť vďaka obratnému lichoteniu: „Čo 

povieš, Bill, vidím, že patríš medzi inteli-

gentných ľudí a nevznášaš sa v oblakoch. 

Nikdy nedovolíš, aby ťa niekto dirigoval. 

Rád o sebe roz hoduješ sám. Nenecháš 

sa zastrašiť hlúpymi chýrmi o vymývaní 

mozgov, ktoré šíria masmédiá. Si na to 

príliš bystrý. No čo, kedy by si chcel prísť 

na prednášku?“11

Technika flirtu

Čitatelia, ktorí aspoň zbežne poznajú 

psychológiu osobnosti, sa v literatúre ne-

pochybne stretli s termínom technika 

flirtu (angl. Flirty Fishing alebo skrátene 

Ffing). Otcom tejto veľmi osobnej a intím-

nej formy verbovania je David Berg, za-

kladateľ sekty Rodina. Začiatky techniky 

flirtu siahajú do sedemdesiatych rokov 

minulého storočia. Jej cieľom bolo, ako

informuje sekta, „ukázať osamotenej, 

núdznej duši, že Boh ju miluje“.12 Ukazuje 

sa však, že obdarúvanie druhých Božou 

láskou môže niekedy „prekračovať hrani-

ce srdečnosti a konania dobrých skutkov, 

a ak niekto naozaj potrebuje fyzickú lás-

ku a cit, je možné sa utiekať dokonca aj 

k sexu, s cieľom ukázať druhému človeku, 

že ho milujeme Ježišovou láskou a sme 

pripravení priniesť ako obetu aj uspoko-

jenie jeho sexuálnych potrieb“.

Samozrejme, tejto praktike sa pripi-

sujú neobyčajne vznešené ciele. Ľudia, 

ktorí nikdy nezažili skúsenosť Božej lásky 

„môžu vďaka takejto fyzickej analógii 

lepšie pochopiť ideu prijímania lásky od 

samotného Boha“.13 Vo svojom obežníku 
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s názvom Božie prostitútky, v ktorom 

bol obrázok ženy kľačiacej nad mužom, 

David Berg písal: „Pán mi ukázal, ako – do-

slovne – sa delí o svoju ženu, čiže cirkev, 

so svetom, aby dokázal svoju lásku. To je 

predsa pravda. On to robí po celý čas a 

všetkými spôsobmi. Prečo teda nie 

v posteli? Aký je v tom rozdiel? Jedinou 

bibliou, akú títo chlapci určite prečítajú, 

je lono krásneho dievčaťa. Je to druh lás -

 ky, ktorému rozumejú, cítia ho a vidia, kým 

raz pochopia duchovnú Božiu lásku.“14

Ďalej sa sekta obhajuje, že táto tech-

nika nikdy nemala byť chápaná ani prak-

tizovaná ako rozptýlenie a zábava kvôli 

prežitiu egoistickej príjemnosti a uspo-

kojeniu vlastnej náruživosti. Ba čo viac, 

David Berg zdôraznil, že spolu s mučeníc-

tvom je najväčšou obetou pri podávaní 

pomocnej ruky druhým.15 Nemožno však 

ukryť, že táto svojím spôsobom rituálna 

prostitúcia je v skutočnosti obyčajné se-

xuálne zneužitie. V septembri 1987 bol 

Ffing v sekte oficiálne ako „evanjelizačná 

metóda“ zakázaný. Dôvodom bol, ako vy-

svetľuje sekta, „neustále rastúci prízrak 

aidsu, a tiež potreba položiť nový, silnej -

ší dôraz na to, aby noví členovia lepšie 

poznali a zamilovali si Sväté písmo“.16

V súčasnosti niektorí autori interpre-

tujú techniku flirtu ako obyčajné zvede-

nie osoby opačného pohlavia s cieľom 

pritiahnuť ju do sekty. Keď chce nadvia-

zať bližší kontakt s obeťou, agitujúca oso-

ba aranžuje „náhodné“ stretnutie. Často 

sú pokračovaním tohto kontaktu listy a 

pohľadnice s pozdravmi. Dlhšia písomná 

známosť pokračuje sériou stretnutí v at-

mosfére flirtu, často spojeného so spo-

ločným čítaním náležitých textov a disku-

siou.17 Po období písomného a osobného 

kontaktu, ktorý umožňuje vzbudiť dôveru 

a získať o obeti nevyhnutné informácie, 

kandidát na člena sekty mizne bez stopy.18

Študent na muške

Jednou z ďalších foriem agitácie je za-

kladanie fasádových (paralelných) orga-

nizácií.19 Sú to organizácie zdanlivo nezá-

vislé, avšak v skutočnosti sú udržiavané a 

kontrolované sektou. Za príťažlivými hes-

lami ako humanitárna pomoc, boj proti 

hladu, svetový mier, veda alebo kultúra sa 

skrývajú iniciatívy, ktoré majú napomá hať 

činnosť materskej sekty, nevynímajúc ani 

agitačnú činnosť.

Túto metódu priam kolosálne rozvinu-

la Cirkev zjednotenia. Zakladateľ sekty, 

San Mjung Mun, založil rad ziskových a 

neziskových organizácií, pod ktorých 

zastrešením jeho vyznávači prenikajú 

do rôznych prostredí a spoločenských 

vrstiev. Nadväzujú týmto spôsobom 

kontakty s politikmi, vedcami, duchov-

nými, umelcami alebo so študentmi, 

často ich pozývajú, aby sa zúčastnili na 

akciách, ktoré sekta organizuje.

Medzi najaktívnejšie inštitúcie munis-

tov patrí Collegiate Association for the 

Research of Principles (CARP – Asociácia 

študentov pre štúdium životných princí-

pov a hodnôt). Táto organizácia, ktorá 

v Poľsku vystupuje pod názvom Akade-

mickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania 

Wartości Uniwersalnych (ASUWU – Aka-

demická spoločnosť pre výskum univer-

zálnych hodnôt) sa označuje ako medzi-

národné študentské hnutie, hľadajúce 

možnosti pozitívneho a konštruktívneho 

riešenia problémov súčasného sveta.20 

CARP robí nábor medzi študentmi, nikoho 

vopred neinformujúc o tom, že je vetvou 

Cirkvi zjednotenia. Na toto klamstvo si 

spomína bývalý munista, Steven Hassan: 

„Prikázali mi založiť oficiálny študentský 

klub v Queen College bez ohľadu na to, 

že som nebol ani len študentom. Klub sa 

mal nazývať Collegiate Association for 

the Research of Principles, so skratkou 

CARP. S týmto problémom som zápasil 

niekoľko týždňov, až som sa nakoniec stal 

vedúcim klubu. Aj keď som študentom 

hovoril, že CARP nemá spojenie so žiad-

nou inou skupinou, všetky inštrukcie a 

finančné prostriedky som dostával od 

vodcu Cirkvi zjednotenia v Queens.“21

Organizácia CARP je v Poľsku známa 

aj z jednej známej udalosti, ktorá sa svoj-

ho času udiala na Gdanskej univerzite. 

Dňa 18. novembra 1996 sa mal na uni-

verzite konať Týždeň študentskej kultúry. 

Spoluorganizátorom, okrem Univerzit-

ného kultúrneho strediska (UKS) pôso -

bia ceho na škole, bola aj Akademická 

spoločnosť pre výskum univerzálnych 

hodnôt. Kompetencie boli rozdelené 

takto: ľudia z CARP-u sa zaviazali, že za-

bezpečia zadarmo prednášateľov a vytla-

čili plagáty a letáky, v ktorých sa predsta-

vili ako spoluorganizátori, UKS sa malo 

postarať o ostatné. Pravdepodobne nikto 

z vedenia univerzity nevedel, že CARP je 

študentským satelitom Cirkvi zjednote-

nia, a ak aj vedel, nevyvodil z tejto sku-

točnosti žiadne dôsledky. Akcia by sa zrej-

me bola konala, keby sa v deň jej začatia 

prorektorovi pre študentské záležitosti 

nedostala do rúk miestna ranná tlač. 

Celý zaskočený, ako sám priznáva, sa 

z novín dozvedel, že „nejaká sekta sa 

schováva za Univerzitné kultúrne stre-

disko a organizuje spolu s ním akciu“. Až 

vtedy sa túto akciu rozhodol odvolať.22

           �

(Dokončenie v budúcom čísle)

Preklad: –dj–

Foto: B. RAKOVSKÝ
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P
ri porovnávaní náboženstiev sa môžeme orientovať podľa stupňa ich pocho pe-

nia ľudského života a spoločnosti a ocenenia týchto hodnôt. Môžeme to pozo-

rovať na vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi (manželmi, rodičmi a deťmi), ale aj 

v postoji človeka k materiálnym hodnotám. Mohli by sme povedať, že tu sa skrýva 

jeden z hlavných ukazovateľov ľudského charakteru, lebo – ako znie známy slogan 

– o peniaze ide až v prvom rade. Preto bude iste zaujímavé, keď sa pozrieme na po-

stoj náboženstiev k chudobe a bohatstvu.

a chudoba

Hinduizmus

Hinduistické zásady dharmy (zákona živo-

ta a povinností) rozdelili spoločnosť na 

štyri kasty (brahmanov, kšatrijov, vaišjov 

a šúdrov) a určovali ich povinnosti. Brah-

mani majú predovšetkým učiť védy a dá-

vať alebo rozdeľovať almužny chudobným. 

Kšatrijovia sú vojaci, ktorí chránia krajinu 

a jej obyvateľov. Vaišjovia obrábajú polia, 

chovajú dobytok a obchodujú. Šúdrom, 

čiže sluhom, určil Budha len „bez reptania 

slúžiť iným kastám“. Výsledkom toho bolo, 

že „národný príjem je v rukách vyšších 

kást, kým tí, čo stoja ešte pod najnižšou 

kastou, tzv. nedotknuteľní (miliónové ma-

sy ľudí bez kasty) sú zvyčajne nemajetní 

poľnohospodárski robotníci a vykonávajú 

len minimálne platené práce“.1

K štyrom životným cieľom hinduis -

tov patrí: 1. majetok (artha); 2. žiadosti-

vosť (káma); 3. náboženské povinnosti 

(dharma) a 4. oslobodenie (mókša). Naj-

vyššie z nich sa hodnotí mókša, ktorá 

prevyšuje ostatné tri zásady, lebo vedie 

k vymaneniu sa z kolobehu vždy nových 

rodení. Móhandás Karamčand Gándhí 

(1869 – 1948) k tomu pridal aj sľub cud-

nosti a zrieknutie sa osobného majetku. 

Okrem neho však vystúpili aj takí, kto-

rí potierali chudobu sociálne slabých. 

Svámi Vivékánanda (1863 – 1902) žil 

v bedárskych štvrtiach a hlásal: „Títo chu-

dobní nech sú vaším bohom. Len toho 

nazývam Mahátma (Veľký duch), ktorého 

srdce krváca pre chudobných. Ale kým 

milióny žijú v chudobe a nevedomosti, 

je zradcom každý človek, ktorý sa o nich 

nestará.“2

Bhimrao Rhami Ambedkar (1891 – 

1956) sa zasadil o zlepšenie postavenia 

„nedotknuteľných“. Keď však videl, že 

v hinduizme sú na to možnosti prakticky 

nulové, vyzval k masovému prestúpeniu 

na budhizmus a varoval pred oslavou 

chudoby pomocou náboženstva. „Zriek-

nutie sa bohatstva u tých, ktorí ho majú, 

môže byť požehnaním, ale nikdy nie chu-

doba ako taká. Hlásanie vnútornej šľa-

chetnosti chudoby je perverzita nábo-

ženstva a znamená zvečnenie nerestí.“3

Niektorí iní myslitelia a politici zostali 

pri hinduizme a usilovali sa zlepšiť po-

stavenie chudobných. Vivékánanda a Au-

robindo kládli dôraz na „náboženstvo či  nu 

a práce“. Gándhí chválil význam jednodu-

chej práce. V jeho ášramoch patrilo udr-

žiavanie života pomocou telesnej práce 

k základným pravidlám. Jeho nástupca, 

Vinoba Bhave, interpretoval staré záko -

ny v tom zmysle, že stav spoločnosti zá-

visí bezprostredne od pomeru človeka 

k jeho práci. Jogín vyznávajúci karmu 

získava prácou pravé poznanie, lebo jeho 

činy sú výrazom jeho meditácie a odda -

nej služby.

Náboženstvo
ĽUDOVÍT FAZEKAŠ
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Budhizmus

Budha bol synom vysokého politického 

činiteľa a pôvodne sa volal Siddhártha 

Gautama. Zriekol sa však postavenia aj 

majetku, aby žil ako askéta a založil spo-

ločenstvo asketických mníchov. Mních 

smel vlastniť iba najnutnejšie veci (kut ňu, 

šálku, ihlu, britvu a filter, ktorým odstra-

ňoval hmyz, aby ho nevypil s vodou). 

Krátkym zhrnutím Budhovho učenia 

je tzv. osmoraká cesta: 1. správny názor, 

2. správne myslenie, 3. správna reč, 

4. správna činnosť, 5. správne živobytie, 

6. správne usilovanie, 7. správna pozor-

nosť, 8. správne rozjímanie.4 Tieto pravid-

lá však nemajú asketický charakter, ale 

predstavujú skôr „strednú cestu medzi 

život popierajúcou askézou a oddaním sa 

žiadostivosti, najmä sexu a majetku“.5

V mahájanskom budhizme už nie je 

majetok niečím, od čoho by sa mal veria-

ci odvrátiť, ale skôr značí prostriedok, 

pomocou ktorého možno Budhovi slúžiť. 

Kto sa celkom otvorí jeho učeniu, bude 

naplnený životom samého Budhu a stane 

sa schopným vykonávať nesebeckú služ-

bu druhým. V zenbudhizme panuje názor, 

že bohatstvo a chudoba sú rovnocenné 

a patria k sebe ako dve strany jednej min-

ce. Ležia v akejsi medziríši a záleží len na 

tom, ako ich užívame v situačnej etike. 

Pre sociálneho reformátora Ambedkara 

(1891 – 1956) bol Budha sociálny revolu-

cionár, ktorý chcel odstrániť chudobu aj 

ako sociálny problém, a riešiť ho zmenou 

spoločenskej štruktúry.

Tieto myšlienky mali azda najväčší 

ohlas v Japonsku, kde hnutie Soka Gakkai 

hlása, že jednotlivec má pomocou nábo-

ženstva premeniť chudobu na bohatstvo. 

„Táto cesta, obsahujúca blahobytnú spo-

ločnosť, sociálnu istotu a vytváranie kul-

túry, platí ako tretia, náboženská cesta 

medzi kapitalizmom a komunizmom.“6 

Sulak Sivaraksa z Thajska (nar. 1933) sa 

zasadzuje za nové usporiadanie spoloč-

nosti. Zásadám budhizmu protirečí, že 

malá skupina obyvateľstva disponuje väč-

šinou národného dôchodku. Budhizmus 

vyžaduje zrieknutie sa v prospech slab-

ších. Spoločnosť sa nesmie orientovať 

len na moc a zisk na úkor duchovných 

hodnôt, na ktorých záleží.

Čo sa týka práce ako predpokladu

chudoby či bohatstva, v ranom budhizme 

má skôr negatívny význam, lebo sa viaže 

na kolobeh rodenia. Človek sa tu napomí-

na, aby sa príliš neviazal na prácu, ktorá 

zvádza, aby k nej prilipol a našiel v nej za-

ľúbenie, čo vedie do osudného kolobehu, 

v ktorom človek prechádza od záľuby 

k záľube a nikdy nemá dosť. Budha si cenil 

predovšetkým starostlivosť o chorých, 

ktorá je zbavená každej ziskuchtivosti.

V modernom budhizme sa práca vní-

ma oveľa pozitívnejšie, predovšetkým 

v mníšskych spoločenstvách, lebo tu sa 

jej pripisuje úloha pripraviť cestu k nirvá-

ne – oslobodeniu od utrpenia. Mnísi svo-

jou prácou udržiavajú školy, nemocnice, 

jasle i vlastné majetky. Ďaleká nirvána sa 

stáva rajom, ktorý sa dá uskutočniť už tu 

na zemi. Tento postoj sa zrkadlí aj v po-

stoji japonského budhizmu k technike. 

Japonský „hospodársky zázrak“ by nebol 

možný bez tohto vedomého príklonu 

k nášmu svetu. Ale činia sa aj laické hnu-

tia, ktoré vyšli z robotníckych kruhov ako 

protest proti neľudským podmienkam 

v mnohých japonských podnikoch. Tenko 

Nishida, zakladateľ hnutia Itto-en, postavil 

roto – dobrovoľnú existenciu chudoby – 

do centra svojej viery, ktorej členovia 

vykonávajú najnižšie práce medzi obyva-

teľmi. Ide o hľadanie cesty, ako sa oslobo-

diť od sebectva a byť tu úplne pre iných.

Aj budhistickí politickí predstavitelia 

hovoria, že kráčame v ústrety eschatolo-

gickej ríši, v ktorej utrpenia prestanú, 

pretože ľudia sa zbavia svojho egoizmu 

a budú nesebecky pracovať pre iného. 

Budhistické učenie berie však človeku 

vlastnícky inštinkt, čo nie je dobré pre 

spoločenský vývoj, lebo zbavuje zod po-

vednosti za kvalitu a význam práce i hod-

notu majetku.

Islam

V tomto náboženstve má v súvislosti 

s bohatstvom a chudobou zvláštne po-

s tavenie práca, lebo práve ona rozhodu -

je o týchto hodnotách. Podľa islamu je 

každá práca človeka bohoslužbou, pokiaľ 

nie je zakázaná a deje sa s poctivým ú -

myslom. Pritom však práve preto, lebo je 

teolo gicky vysoko zaradená, v užšom eko-

nomickom zmysle nie je samostatnou 

témou pre klasický islam. Možno povedať 

len toľko, že práca sa v Koráne nepred  -

sta vuje ako trest za previnenie človeka. 

V novších časoch sa však moslimskí mys-

litelia zamestnávajú západnými ekono-

mickými odborníkmi, ktorí islamu vytý -

kajú jeho fatalizmus. Alahovi sa v Koráne 

pripisuje tvorivá činnosť, tá sa však neo-

pisuje ako práca. Boh je Stvoriteľ, ktorý 

„tvorí“, nie „robí“. Preto sa ho ani moslim 

neusiluje napodobňovať v „robote“. Človek 

je Boží zástupca (chalif) na zemi, preto má 

všetky činnosti vložiť do služby Alaha.7

Západní myslitelia (Max Weber), ale aj 

islamskí pozorovatelia už od 19. storočia 

kritizujú fakt, že islam zažil v stredoveku 

kultúrny rozkvet, ale vzhľadom na iné ob-

lasti bol dosť negatívny a pasívny, čo sa 

odzrkadlilo aj v hospodárskej stagnácii. 

Islamskí komentátori pripúšťajú, že faloš-

ne pochopená dôvera v Boha zapríčiňuje 

pasivitu, ale islam sa stavia kladne k prob-

lému ekonomického rozvoja. Už na začiat-

ku 20. storočia propagovali moslimskí 

aktivisti novú pracovnú etiku. Egyptský 

komentátor Koránu Rašid al-Barravi defi-

noval prácu ako povinnosť každého, kto 

Mladí budhistickí mnísi čakajú v rade na svoju rannú almužnu.
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je schopný pracovať. Práca je pre človeka 

cťou, pretože je čiastkou jeho hodnosti. 

Preto je povinnosťou štátu zaopatriť prá-

cu pre každého. Dokonca odvodil tie isté 

práva pre ženu ako pre muža a požadoval 

zákaz vykorisťovať deti a ženy ťažkou 

prácou.

Islam nepozná oficiálny deň odpočin-

ku. K židovskej sobote alebo ku kresťan-

skej nedeli sa najväčšmi približuje piatok, 

deň modlitby islamského spoločenstva. 

Predtým sa v piatok zatvárali obchody 

len kvôli modlitbe, dnes je tendencia za-

tvárať ich pravidelne. Mehdi Bazargan 

kritizuje moslimov za ich správanie vo 

voľnom čase. Oproti tým, ktorí sa pýtajú, 

ako voľno prispieva k odpočinku a tvori-

vosti moslima, záleží fundamentalistom 

väčšmi na tom, či sa pritom nedovolene 

nezamestnáva, napríklad pitím vína a al-

koholu vôbec, hazardnými hrami, tancom 

a hudbou.

Boh je v Koráne pôvodcom všetkého 

majetku, ktorý zveril ľuďom na udrža -

nie ži vota. Celkovo však platí, že bohatí 

budú mať väčšie ťažkosti pri získaní spá-

sy, lebo majetok je pominuteľný. Bohat-

stvo nerobí človeka nesmrteľným a pred-

stavuje skôr pokušenie, aby ho človek 

rozmnožoval, pričom by zabudol na Boha: 

„Tým, ktorí dávajú almužny a ktorí Bohu 

požičiavajú krásnu pôžičku, bude dvojná-

sobne vrátená. Neveriaci (…) sú však oby-

vatelia pekla.“8

Podobne sú na tom lakomci. Preto 

takí ľudia, ktorí sa nedajú odviesť majet-

kom a obchodom od almužien pre chu-

dobných, sú hodní chvály. Almužny sa 

však majú dávať z veriaceho presvedče-

nia, nie preto, aby to ľudia videli: „Vy ve-

riaci dávajte svoje almužny z presvedče-

nia.“9 Pre to sa žiada od bohatých, aby ako 

Boží služobníci dali časť svojho majetku 

chudobným. Ako sociálny záväzok sa 

často spomína almužna (sadaka) a daň 

(zakát), ktorá je jednou z piatich základ-

ných povinností moslima. Dobrovoľná 

obeta sa v Koráne nechváli, ale hovorí 

sa o tom, že bohatstvo je pre vieru ne-

bezpečné, lebo je pominuteľné. Pritom sa 

však ani majetok nechápe ako osobná 

zásluha, ani chudoba ako osobný trest, 

lebo Alah sám je zodpovedný za tieto 

rozdiely. Povinná daň (zakát) vznikala 

v situácii beduínskej spoločnosti a neskôr 

už nestačila na pokrytie potrieb. Preto 

ju zvyšovali podľa nových požiadaviek, 

ale nie celkom na základe výpovedí Ko-

ránu, proti čomu sa majetní postavili. 

Pretože však patrí k „piatim stĺpom“, sta-

la sa symbolom sociálnej spravodlivosti 

a spravodlivého rozdelenia majetku.

Oproti tomu žije v mystických kru-

hoch islamu (súfizmus) myšlienka dobro-

voľnej chudoby (fakr), hoci Mohamed 

odmietal nadmiernu askézu. Chudoba sa 

v Koráne chápala celkom materiálne, nie-

ktorí mystici ju však vnímali aj duchovne. 

Pred Alahom sa cítili duchovne chudobní 

a aby dosiahli u neho priazeň, dobrovoľne 

sa zriekli sveta a bohatstva. Odchod z bo-

hatého a hýrivého života tvoril prvý stu-

peň v úsilí o spravodlivú cestu (tarika) 

s cieľom spojiť sa s Bohom. Treba sa však 

kriticky opýtať, či práve tieto asketické 

úniky zo sveta neprispeli k tomu, že v širo-

kých kruhoch obyvateľstva sa nepodni kol 

pokus zmeniť nespravodlivé majetkové 

pomery, a to v pohľade na Alahovu vôľu.

Židovstvo

Pokiaľ Izrael žil v kmeňovom kolektív -

nom usporiadaní, nebolo v ňom tried. 

Platili preňho ustanovenia Starého zákona

(Ex 20 – 23) a predpisy celej Tóry (5 Moj-

žišových kníh). Išlo najmä o ochranu so-

ciálne slabých: „Cudzinca nebudeš napá-

dať a utláčať, veď sami ste boli cu-

dzincami v egyptskej krajine!“ (Ex 22, 21). 

Dennú prácu musel majiteľ poľa zaplatiť 

robotníkovi v ten istý deň. S tým súvisel 

aj zákaz úžerného úroku. Ba bolo tu aj 

zvláštne nariadenie, že každý siedmy rok 

si úrodu mohli prisvojiť aj chudobní. Vr-

cholom bol jubilejný rok – v 50. roku sa 

všetok majetok musel vrátiť pôvodnému 

majiteľovi: „V takom jubilejnom roku kaž-

dý z vás dostane do vlastníctva svoj ma-

jetok.“ (Lv 25, 13)

Tieto príkazy však dosvedčujú, že 

chudoba postupne narastala, najmä od 

8. stor. pred Kr., keď izraelskí králi pre-

vzali cudzie kulty a s nimi aj koristnícku

morálku. Vtedy vystúpili veľkí proroci 

nielen s náboženskou, ale aj so sociálnou 

kritikou. Tak napríklad prorok Ámos vraví: 

„Čujte toto, vy, ktorí šliapete po chudá-

koch a nivočíte bedárov krajiny. Hovoríte: 

(…) »Chceme kúpiť za peniaz maličkých a 

chudobných za pár topánok a smeti pre-

dať ako obilie.«“ (Am 8, 4–6) Podobne 

vravia aj iní proroci. V Žalmoch sa chudob-

ný skoro stotožňuje s nábožným. Označe-

nie nábožný „sa stalo odborným názvom 

pre tzv. chassídím, ktorí v čase makabej-

skom tvorili prísnu židovskú sektu“10 so sil-

ným sociálnym dôrazom, ba programom.

Povstania proti Rímu v 1. a 2. storočí 

spôsobili narastanie chudoby najmä 

v mestách. Začína sa zdôrazňovať myš-

lienka dobročinnosti (cedaqa, chesed), 

čo sa stalo oficiálnou inštitúciou v „dani 

pre chudobných“. V stredoveku, keď 

Židia žili v diaspóre po celej Ázii, Európe 

a Afrike, Moses Maimonides (12. stor.) 

žiadal od štátu ochraňovať majetok a 

vytvoriť sociálnu pomoc, ale najmä takú, 

aby si v budúcnosti chudobný mohol po-

môcť sám. Kniha zbožných (Sefer chas-

sídím) v Nemecku v 13. storočí žiada 

prijať chudobu v duchu zbožnej rezig-

nácie ako trest za hriechy. Vyzdvihuje 

však aj desiatky ako „skutky lásky“ (ge-

milut chassídím).

V 19. a 20. storočí Židia vo východ -

nej Európe boli nútení sťahovať sa pre 

masové schudobnenie, kým v západnej 

Európe boli začlenení do sociálneho sys-

tému tej-ktorej krajiny. Židia tu bohatli, 

ale mnohí z nich boli známi ako veľkí fi-

lantropi (Sir Moses Montefiore, Edmund 

de Rotschild, Baron Maurice de Hirsch). 

Usilovali sa o to, „aby sa jednotlivec stal 

pracujúcim človekom, ktorý by sa inak Nesebecké skutky dobročinnosti patria k najvyšším prejavom kresťanskej cnosti.
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Náboženstvo a chudoba

musel stať prijímateľom almužien“. Štát 

Izrael sa od roku 1953 usiloval vybudo -

vať sociálny systém vedúci k blahobytu, 

a to tak v priemysle, ako aj v poľnohos-

podárstve s jeho družstevným systémom 

uplatňovaným v malých komunitách (ki-

bucoch), kde sa usilovali vyhnúť extrém-

nej chu dobe i nadmernému bohatstvu. 

Lenže tento systém je už nenáboženský, 

viac ekonomický, ako to už bolo aj u za-

kladateľa sionizmu Theodora Herzla (1860 

– 1904). V súčasnosti sa odchodom mla-

dých ľudí na štúdiá alebo aj do zahrani čia 

už značne narúša a pomaly dožíva. Av-

šak jeho vyrovnanie sociálnych rozdielov 

a vyváženie rozdielov medzi bohatšími a 

chudobnejšími je obdivuhodné a zostáva 

príkladom aj pre budúcnosť.

Kresťanstvo

Postoj kresťanstva k chudobe a bo hat-

stvu bol určený Ježišovým postojom 

k týmto hodnotám. On sám bol nema-

jetný, za šťastných vyhlásil chudobných 

a svojich poslucháčov upozorňoval na 

nebezpečenstvá bohatstva. Podobne sa 

o tom vyjadrili aj autori novozmluvných 

listov, z ktorých Pavol za všetkých po-

vedal: „Koreňom všetkého zla je láska 

k peniazom.“ (1 Tim 6, 10) V prvom zbore 

v Jeruzaleme sa veriaci podelili aj s ma-

teriálnym majetkom (Sk 2 a 4). Ježiš ani 

apoštolovia však neodmietali majetok 

ako zásadne zlý. Bohatý človek môže 

pomáhať chudobným (Zachej, Jozef 

z Arimatey). V kresťanských spoločen-

stvách boli aj bohatí ľudia, ktorých apoš-

tolovia napomínajú, aby „boli bohatí na 

dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa 

podeliť s inými“ (1 Tim 6, 18).

V nasledujúcom čase sa v kresťanstve 

k tejto otázke vyvinulo niekoľko postojov. 

Je to v prvom rade ideál zrieknutia sa 

materiálneho majetku ako napodobenie 

príkladu veriacich v Jeruzaleme. Tak žili 

prví mnísi, niektoré žobravé rády, ale aj 

laické hnutia. Tento prúd je v starovekej 

i stredovekej cirkvi síce legitímny, ale sto-

jí skôr na okraji. Cirkev síce bohatých 

na pomínala k dobročinnosti, ale bohat-

stvo zásadne neodsudzovala. Tomáš Ak-

vinský (1225 – 1274) zdôvodnil vlastnenie 

ma jetku u kresťana, ale viazal ho na 

kresťanské spoločenstvo, v ktorom sa 

musí pamätať najmä na najchudobnej-

ších. Ča som však aj Cirkev sama nadobú-

dala maje tok, ba veľké majetky, čo jej 

bolo väčšmi na škodu ako na osoh.

V reformačných kruhoch bol Zwingli 

dosť rezervovaný voči privátnemu majet-

ku. Lutherovo krídlo reformácie zavrhlo 

materiálnu chudobu mníšstva, lebo v nej 

videlo úsilie zaslúžiť si spásu. Dôraz sa tu 

kladie na duchovnú chudobu. Reformácia 

v nej videla cestu k tomu, aby sa človek 

dostal k istote odpustenia hriechov z mi-

losti a nadobudol tak bohatstvo, ktoré 

sa nedá získať žiadnymi peniazmi. Z to -

ho vyplývali aj rady a príkazy pre veriacich 

evanjelikov.

Ako sa postavili cirkvi v novšom veku 

k tejto otázke? Už roku 1891 pápež Lev 

XIII. zverejnil encykliku Rerum novarum. 

Kritizoval v nej liberalizmus bohatých a 

napomínal ich, aby mysleli na nemajet-

ných robotníkov. Takisto kritizoval aj 

postoj robotníkov, ktorí mali iba prácu, 

ale dali sa zlákať komunizmom, ktorý od-

vádzal od zodpovednosti.11 Po páde ko-

munizmu vydal pápež Ján Pavol II. encyk-

liku Centesimus annus (1991), v ktorej 

ukazuje, že komunizmus padol pre chyby 

v oblasti ekonómie a humanity, ale vyno-

rili sa nové nebezpečenstvá. Na jednej 

strane je to západný kapitalizmus, ktorý 

sa pokúša vytvoriť na celom svete mono-

pol pomocou lacnej práce a lacných suro-

vinových zdrojov chudobných národov. 

Na druhej strane stoja predošlé komunis-

tické krajiny, ktoré zabudli poctivo praco-

vať. Ďalej sú tu krajiny tretieho sveta, 

ktoré potrebujú pomoc, ale „ony samy 

musia byť prvými tvorcami svojho rozvo-

ja“. Bohaté krajiny musia dávať pozor na 

to, aby kapitalizmus mal kladný význam, 

lebo  ako „systém, v ktorom sa hospodár-

ska sloboda neviaže na pevný právny po-

riadok (…) s jeho etickým a náboženským 

jadrom“, je ničivý.12

V ekumenických kruhoch našla veľ -

ké echo tzv. teológia oslobodenia. 

Zvlášť teológovia z Latinskej Ameriky 

žiadali „rozšírenie geometrie spásy“, 

t. j. aby sa teológia vzťahovala nielen 

na duchovné oslobodenie od hriechu, 

ale aj na poli tické, sociálne a ekonomic-

ké oslobodenie. V teológii oslobodenia 

sa zdôrazňuje, že prišlo k osudnej re-

dukcii biblickej spásy. „Zápas za ekono-

mickú spravodlivosť, politickú slobodu 

a kultúrnu obnovu sa usiluje o totálne 

oslobodenie.“ Walter Kasper sa pýta, či 

tu základ netvorí „marxisticky inšpiro-

vaná situačná analýza“ a J. M. Lochman 

vraví, že hoci Biblia ne ignoruje so ciálne 

a ekonomické otázky, predsa ne stotož -

ňu je spásu s blaho bytom.

Keď sa evanjelikáli obracajú k spoloč-

nosti, niektorí myslia, že sa tu deje zrada 

na evanjeliu a že pravoverným je „nemie-

šať sa do politiky“. Preto sa urobil pokus o 

určitú vyváženosť na konferencii v Lau-

sanne (1974). Vo vyhláseniach sa hovorí: 

„Potvrdzujeme, že tak evanjelizácia, ako 

aj sociálno-politická angažovanosť sú 

časťami našej kresťanskej povinnosti. (…) 

Nedobrovoľná chudoba je urážkou Božej 

dobroty.“ Princíp „ochotného delenia sa“, 

ktorý sa praktizoval v prvotnom zbore, 

„je bezpodmienečným znamením Duchom 

naplnenej Cirkvi“. Nadmerné bohatstvo a 

extrémna chudoba je volanie po novom 

usporiadaní svetového hospo dárstva.13

Záver

Na záver možno povedať, že pre budúc-

nosť bude mať význam to náboženstvo, 

ktoré bude mať kult, učenie a organizá-

ciu, ale nebude na to klásť prílišný dôraz. 

Skôr vyprodukuje človeka, ktorý bude 

považovať službu inému za svoj životný 

program, ako to robil ten, o kto rom Pilát 

povedal: „Ecce homo – hľa, Človek.“

�

Foto: archív
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Magický svet je názov, ktorý vyvoláva 

predstavu stredovekých alchymistic kých 

laboratórií, svet čarovania, obcovania  

s vyššími bytosťami. Patrí však časopi-

su, ktorý chce svet duchovna odľahčiť, 

ponúknuť ho ako zábavu. Zábavný spo-

ločenský časopis s podtitulom V kaž-

dej z nás je čarodejnica dráždi vážnych 

„zasvätencov“ ľahkovážnym spôsobom 

vyjadrovania, svojím zameraním na šou-

biznis a jeho hviezdičky. Pravoverní du -

chovne povznesení nad ním zrejme ohr-

nujú nos, ale ono ich zas až tak veľa nie 

je. Časopis je vcelku úspešný, číta ho vraj 

okolo 30-tisíc čitateľov, oznámila mi šéf-

redaktorka Simona Votyová.

Práve časopis Magický svět usporiadal 

počas posledného októbrového víkendu 

v budove Spektra v pražskom Karlíne 

ezoterický festival. Jeho program bol lá-

kavý, takže bolo ťažké rozhodnúť sa me-

dzi touto akciou a podobným festivalom 

s názvom Miluj svoj život, ktorý sa konal 

v tých istých víkendových dňoch, avšak 

len v základnej škole a v jej triedach či 

telocvičniach. Nepríjemné, až podozrivé 

bolo, že pri inzerovaných prednáškach 

nebol uvedený nikto z prednášajúcich. 

Kto zoznámi návštevníkov napríklad 

s problematikou, ako žiadať anjelov o 

radu a pomoc? Kto ich bleskovo vyškolí 

zapraktikov mágie? Naučí vidieť auru? 

Poučí o minulých životoch? Neostáva 

nič, len sa nechať prekvapiť.

Nad vstupným schodiskom prenaja-

tej budovy vyberala päťdesiatkoruno-

vé vstupné dievčina v ružovom habite. 

Ďalšie dievčatá pôsobili ako hostesky 

pred vchodom do hlavnej sály s predaj-

nými stánkami. Dievčatá v kostýmoch 

z filmu Harry Potter so špicatými čaro-

dejníckymi klobúkmi mali však evidentne 

zlú náladu. Priznali sa, že ich akcia neza-

ujíma, strašne sa tu nudia a ľutujú, že sa 

nechali najať na takú mizerne platenú 

brigádu. Ďalšia študentka v kostýme an-

jela, plniac funkciu uvádzačky do hlavnej 

prednáškovej sály, vyberala po päťdesiat 

korún. „Ľudia sa vnútri smejú a ja ne-

viem, na čom,“ povzdychla si a dodala,

že veľký úspech má pán Červený, ktorý 

je vraj čarodejník a navyše svojím spô-

sobom zabávač. Čarodejníka Červeného 

si ešte podáme, prednostne som si však 

išla obzrieť stánky. Prenájom predajné-

ho stánku bol za tisícku na osobu a deň; 

ezoterickí „stánkari“ sa však nielen kvôli 

tomu tvárili skleslo. Popri mnohých ľudia 

totiž iba prechádzali a obkukávali, kšefty 

sa príliš nehýbali.

Veľký obchodný úspech však zazna-

menal pán Dobrev, ktorý za dve stovky 

čítal dámam z ruky. K jeho stolu sa hadil 

zástup nedočkavých žien, čo budilo roz-

ruch. Chiromantik ich požiadal, aby sa 

radšej rozptýlili a vytvárali hlúčky, dlhý 

rad ho uvádzal do rozpakov. Do každej 

dámy hučal najprv takmer 20 minút, 

ale potom sa osmelil a výkon postupne 

skracoval až na slabých desať minút, to 

preto, aby mu čakajúce ženy so svoji -

mi dvoma stovkami neodišli. Pozorovala 

E
zoterika, čarovanie a okultizmus sú aktivity operujúce so slovami ako duchovno, spiri-

tualita, harmonizácia, kladné vibrácie… Sú to pojmy, ktorým sa neradno vysmievať, 

pretože sú takpovediac z vyššieho sveta, pričom aj ľudia, ktorí v tomto svete žijú, sa často 

cítia byť nejakým spôsobom vyvolení. Stačí však navštíviť akýkoľvek festival, zraz či veľtrh 

ezoteriky a pocity začnú byť veľmi podobné tým z návštevy cirkusu, púte či bazára; je to vlast-

ne na prvý pohľad normálny biznis, ktorý sa tvári duchovne, ale túži predovšetkým po ob sa-

hu peňaženiek návštevníkov. Tak to bolo aj na tohtoročnom pražskom ezoterickom festivale 

s tajuplným názvom Magický svet. O svoje dojmy z neho sa s nami podelila naša stála praž-

ská spolupracovníčka, predsedníčka Českého klubu skeptikov Sisyfos, Věra Nosková.

svetsvetVĚRA NOSKOVÁ
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som správanie tohto dobrého muža po-

čas dvoch dní a pripadal mi takmer neu-

naviteľný.

Na jeho úspech smutne hľadel muž 

exotického zovňajšku s očami krotkého 

baránka pri vedľajšom stánku, ku kto-

rému nikto nepristúpil, ako keby mal 

prudko nákazlivú chorobu. Predával CD 

s meditatívnou hudbou. Nechala som si 

kúsok tej elektronickej, lenivej, nenápa-

ditej muziky prehrať. Pán Kořenek ožil, 

konečne pred ostatnými stánkarmi vy-

zeral trochu zamestnane. Zveril sa mi, 

že niekoľko rokov pobudol v Indii, kde 

meditoval a mal svojho guru, samozrej-

me, tam mu bolo zjavené, že v minu-

lom živote bol Ind. Hudba ma nezaujala, 

ale cena 100 korún zaujímavá bola. Za-

čudovala som sa nad ňou a spôsobila 

tým milému predavačovi hlboké rozpa -

ky. Stov ku totiž požadoval onen duchov-

ne povznesený zasvätenec za indické 

požehnanie, spojené vraj s kozmickým 

liečením. Rýchlo som sa odporúčala.

Fotografovaniu aury, ktoré kočuje 

azda na všetkých duchovných festiva-

loch, tentoraz konkurovalo priebežné 

zobrazovanie aury na monitore pomo-

cou prístroja WinAura. Jedno sedenie 

s výsledným farebným protokolom ma-

lo stáť „iba“ 630 korún, ale k milej pani 

Milene Svorovej sa nikto nehrnul. A to 

mala na predaj ešte aj papierové oku lia -

re s tmavou sľudou, vraj veľmi draho-

cennou a dovezenou až z Británie, takže 

„museli“ stáť 180 korún. Vraj sa nimi po 

dlhšom tréningu dá zazrieť svetlý obrys 

okolo tela, čo je vlastne aura. Okuliare 

uľahčujú prácu tretiemu oku, písalo sa 

v brožúrke, ktorú som si vyžobrala. Tre-

 tie oko totiž vraj vibruje farbou indigo, čo 

je práve farba toho vzácneho celofánu.

Keď už za okuliare zaplatíte a dočíta-

te priloženú brožúrku do konca, narazíte 

napodiv na poctivú vetu: „Skúsme sa po-

vzniesť nad to, že sa tu možno bavíme 

o niečom, čo azda ani neexistuje.“ Fajn.  

Konečne pochopíte, že išlo predovšet-

kým o predaj tých papierových okulia-

rikov v hodnote asi 15 korún za takmer 

dve stovky, keď už ste si nedali zobraziť 

auru na monitore. Pani Svorová, pekná, 

drobná podnikateľka, vyzerá nadšene a

presvedčivo – svojim „produktom“ zjav -

ne verí. Konkurenčné „fotografovanie 

aury“ vzbudzovalo však väčší záujem. Pa-

ni Svo rová konštatovala, že sa väčšinou

s druhými auristami dohovorí, kto kedy 

bude na podobnej akcii, aby si nepreťa -

 hovali zákazníkov, ale tetoraz vraj do ho -

vor ne jako zlyhal.

To staršia pani operujúca pri ná-

protivnej stene taká otvorená nebola. 

Se dela medzi svojimi duchovnými ob-

rázkami, ktorých sladkastá gýčovitosť 

prekonávala najtriviálnejší sentiment a 

lepka vú sladkosť. Naivné kreácie v bielej, 

ružovej a v pastelových farbách posy-

pané trblietavým strieborným či zlatým 

pra  c hom vyvolávali predstavu svadob nej 

torty ale bo bábiky v háčkovaných šatôč-

kach vystužených cukrom. Samozrejme 

išlo o obrazy nabíjajúce, vylaďujúce, har -

mo ni začné, uzdravujúce a taktiež lásky-

plné, pretože maliarka pri ich tvorbe mys-

lela údajne s láskou na ľudí. „Keď mám 

čierne myšlienky alebo zlú náladu, nema-

ľujem,“ vyhlásila umelkyňa. Zakázala však 

obrázky fotografovať, zato ste si mohli 

vziať niektorý z nich do rúk a cítiť, ako 

vás nabíjajú.

Pani Majka Náprstková rozdávala svo-

je detsky naivné letáčiky, v ktorých po-

núkala aj svoje sošky, maľované kamene 

a poéziu – všetko liečivé. A k tomu ešte 

mohla dodať či lepšie povedané predať 

numerologický výklad. Liečivé obrazy sú 

už celkom dobre zavedený okultný pro-

dukt – podvod celkom neškodný; napo-

kon namaľovať obrázok môže byť prác-

ne, je v tom osobné nasadenie a môže 

tu byť v hre i placebo efekt.

Aj psychotronik a liečiteľ Ing. Franti-

šek Červenka je veľmi rád, keď sa uňho 

zastavím a zaujímam sa o jeho umenie. 

Ihneď vyčaruje siderické kyvadlo, krúži 

ním nad zemou a oznamuje mi, čo práve 

zistil o mojej telesnej schránke. Tak naprí-

klad obličky sú na tom dosť zle. Oponu-

jem, že ich mám zdravé a plne funkčné, 

neprezradím, že sa mi na ne nedávno 

pozreli na stredisku sonografom, keď mi 

kontrolovali pobolievajúci žlčovod, ktorý 

je trochu prepínaný, keď musí zaskako-

vať za dávno odstránený žlčník. O tom si-

derické kyvadlo nič nenaznačuje, na cho-

rých obličkách však psychotronik trvá. 

Je síce inžinier, ale údajne tiež psychológ 

a člen Psychoterapeutickej spoločnosti, 

kde vraj kolegom svoju psychotronickú 

profesiu tají.

„Vymyslel som expertný systém 

– svetový unikát, a síce, ak mi človek 

o sebe čokoľvek napíše tak na dve strán-

ky, ja to hodím do počítača a môžem 

potom dotyčnému predviesť, ako jeho 

myseľ nesprávne funguje. Ten počítač mi 

povie, že trpí nejakou obsesiou, pretože 

má ten program zacyklovaný,“ vyjadru-

je sa nejasne, no dosť chvastúnsky pán 

vše vediaci. Usilujem sa porozumieť a vy-

pytujem sa. „No, zacyklený, to je jedno-

ducho tá obsesia, alebo je nejako závislý. 

Ale môžem to zistiť aj tým kyvadlom. 

Ja si študujem medicínu, ale len tak sám 

pre seba, a rozoberám to z hľadiska o-

kultných vied, rozoberám to energetic ky 

a tak nejako.“ Prestávam snoriť po tom, 

čo je za tou zahmlenou rečou, počula 

som podobným pajazykom hovoriť de-

siatky liečiteľov, psychotronikov, senzi-

bilov. Pán Červenka prosto zahmlieva.

Nad starým pánom, ktorý mi roz-

prával, že pri návšteve klasického leká-

ra i homeopata vždy vytiahne siderické 

kyvadlo a zisťuje, či je liek alebo spôsob 

liečby pre neho vhodný, a potom rov-

naké divadielko predvádza v lekárni, sa 

práve vznášajú kovové virgule. Drží ich 

v rukách holohlavý muž, predajca firmy 

Diochi, a diktuje sediacej žene namera-

né hodnoty, ktoré akosi „vyžarujú“ k tým 

kovovým tyčkám cez lebku, a diktujú mu 

záhadné číselká. Musím to čarovanie tiež 

okúsiť, a tak vystriedam starého pána. 

Pravá oblička trojka, pečeň takisto, žlč -

ník štyri, kosti štyri, cievy tri, materni-

ca tri, psychika tri… Orgánov vymenúva 

oveľa viac, dáva si záležať.

Potom dostávam letáčik, kde sú pod-

čiarknuté preparáty firmy Diochi, ktoré 

majú pomôcť najväčšmi oslabeným or-

gánom, predovšetkým zúboženým nad-

obličkám. „No azda by vám stačili tieto 

dva preparáty,“ strká mi muž dve fľaštič-

ky po 350 korún. Toľko peňazí nemám, 

hovorím, ale muž sa nevzdáva a chce mi 

vnútiť akýsi Baktevir za rovnakú cenu. 

Nekompromisne odmietam. Na interne -

te si potom nájdem, o aký zázrak to 

vlastne ide. Reklama firmy tvrdí, že Bak-

tevir je bioinformačný posilňujúci dopl-

nok stravy vyrobený z rastlín a éteric-

kých olejov, ktorý sa rýchlo vstrebáva 

a navracia telu sviežosť a vitalitu. Har-

monizuje predovšetkým meridián pľúc, 

hrubého čreva a sleziny. Vďaka tomu si 

telo samo prirodzenou cestou upravuje 

problémy, ktoré sa viažu k disharmó-

nii v týchto meridiánoch. Baktevir bol 

zostavený na zá klade najnovších po-

znatkov v oblasti fytoterapie, homeo-

patie, kryštalotera pie, psychotroniky a 

biorezonancie. Vz hľadom na to, že som 

skeptik, a teda žiadne meridiány ani čak-

ry nemám, podozrivý preparát s komic-

kým názvom by mi na úžitok nebol.

Magický svet
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Detoxikačný preparát Joalis, ktorý má 

údajne skvelé detoxikačné účinky, vychva-

ľuje zase muž predávajúci knihy z pera lie-

čiteľa Josefa Jonáša. Odradzuje ma, že je 

to len veľmi predražený potravinový dopl-

nok, pôsobí v ňom vraj energo-informač-

ný komplex – ako inak –, ktorý je schopný 

vyliečiť, ako sa uvádza v brožúrke, hoci aj 

rakovinu. Ide o bylinky vylúhované v liehu.

Pod pódiom sa utužuje dvojica scien-

tológov. Aj oni sa usilujú ľudí nalákať 

akou si aktivitou a potom z nich vytĺcť 

peniaze za blúznivú, predraženú litera-

tú ru. Na pospájané stoličky sa tu klátia

jedinci lační po masáži, a to zdarma! 

Nevyzlie kajú sa, masáž len „uhladzuje, 

stimuluje“ nervové dráhy, je vlastne bez-

dotyková, scientologička prejde dlaňou 

nad pažami, chrbtom záujemcu, produk-

cia trvá dve-tri minútky a slúži na to, 

aby sa masírovaný cítil byť zaviazaný a 

z vďačnosti si kúpil knižku od ich zaklada-

teľa L. R. Hubbarda alebo ďalšie brožúry. 

Ponúkajú známy oxfordský test schop-

ností, ale aj pravidelné prednášky o mi-

nulých životoch so vstupným 100 korún.

„Čo tu robíte?“ – pýtam sa ich bez 

obalu. „Lovíte duše?“ Sladkasto sa us-

mievajú, sú na spláchnutie. „Máte zlú 

po vesť,“ hovorím im dosť tvdo, ale „psy-

chopatom“ je to jedno. O ich stánok je 

záujem, sem-tam si niekto knižku kúpi.

Mladá žena so zelenými očami mi vy-

chvaľuje kurzy reiki vedené veľmajstrom 

Ladislavom Hodkom, ktorý vraj kurzis-

tov navyše zoznamuje s magnetickým 

liečením filipínskou metódou. Bohužiaľ, 

mám skúsenosť, že všetky tieto kurzy 

sú napriek tajomným názvom napokon 

vždy len vznešeným drístaním, kde sa 

niet čoho chytiť, chýbajú fakty, dôkazy… 

Škoda času, hovorím si v duchu a pripúš-

ťam, že moje skeptické monitorovanie 

okultného prostredia je občas nuda, 

všetky tieto teórie opakujú podobné 

klišé. Ezoterický polosvet totiž objavil, 

že prednášky s mastnejším vstupným, 

ale najmä kurzy sú finančne lukratívne. 

Veľmajster, senzibil či iný zasvätenec dve 

hodiny rozdáva rozumy a môže zhrabnúť 

tisíce. Ako propagátorka vedy si neod-

pustím porovnanie: v kontraste s tým sú 

prednášky odborníkov a vedcov síce bez 

vstupného, avšak technicky náročné, 

pričom používanie obrazového materiálu 

pomocou spätného či dataprojektora, a 

najmä dobre štruktúrovaná a zrozumi-

teľná prednáška okorenená inteligent-

ným humorom sa pokladá za štandard.

Ale poďme ďalej, púť sa ešte neskon-

čila. V sále sa rozlieha orientálna hudba a 

produkcia dvoch brušných tanečníc. Ob-

kukávam pri dvoch stánkoch liečivé man-

daly, ručne nakreslené, tie drahšie dokon-

ca vyfarbené a zatavené v umývateľnej 

fólii. Na mandalu sa totiž kladú nápoje 

(vraj harmonizuje aj pivo), jedlo, liečivé 

kamenie, lieky, skrátka všetko, čo sa na ňu 

zmestí, no a večer si ju strčíte pod vankúš. 

Kruh je vraj totiž magický (útvar), vráta-

ne kolotoča alebo kolies na aute, alebo aj 

štruktúry atómu, tvrdí úsmevný letáčik.

Dáma zápasníckeho zovňajšku vykla-

dá tarotové karty, zákazníčok má do -

statok. Posilňuje sa vegetariánskymi po-

chúťkami, ktoré pripravili dvaja oddaní 

z hnutia Hare Krišna. Páni varia aj pre 

Baby štúdio starajúce sa po celý deň o 

deti od jedného do troch rokov, a pre 

Happy child, súkromnú materskú škôl-

ku. Strava je zásadne bezmäsitá a skôr 

sladká, deti vraj ani doma iné jedlá už 

nechcú, spokojne sa smejú páni. Odbor-

ník na výživu by sa chytal za hlavu.

Zvláštnou kapitolou sú prednášky. 

Bránim sa vydať povinnú päťdesiatko-

runáčku, kým si aspoň na minútku nevy-

počujem prejav prednášajúceho a musím 

sa trochu naťahovať s nekompromis-

nými vyberačmi vstupného. Sklamanie 

nasleduje za sklamaním. Banálne rečičky, 

ktoré som počula už mnohokrát, nekon-

krétne, prednášané s únavnou rutinou 

osôb, ktoré si tak zrejme zarábajú, a na-

vyše získavajú klientelu pre svoju prax.

Pani Petráková čosi vykladá o rein-

karnácii a hlbinnej regresii; inokedy má tá 

istá pani prednášku na tému Ako skĺ biť 

podnikanie a duchovno? Najviac predná-

šok odvádza v najväčšej sále čarodejník 

V. L. Červený. Svoje krstné mená nazna-

čuje len v iniciálach, na prednáške, jednej 

z ôsmich, ktoré má počas tohto víken  -

du, sa ani nenamáha predstaviť sa, svoju 

reč uvádza so sebavedomým úsmevom 

a vetou: „Kto ma už má dosť, nech odí-

de.“ V nabitej sále niektorí aj stoja či po-

sedávajú na schodíkoch, všetci zotrváva-

jú, natešení na ezoterického šoumena. 

Zaskakuje v tejto chvíli za prednášajúcu, 

ktorá sa jednoducho nedostavila, mala 

pohovoriť o tajomstve pyramíd.

Červený však hovorí len o svojom 

každodennom čarodejníckom živote, 

v kto rom si bežne „zhmotňuje túžby a 

želania“. Spočiatku, pred rokmi, mu to 

vraj šlo sťažka, ale teraz si len odráta: 

jedna, dve, tri, luskne prstami a je to, 

želanie sa mu splní. Ako to robí? „Stačí 

zastaviť tok molekúl v hlave a prežiariť 

to, čo prežiariť chcem,“ krčí plecami, le -

bo je to jednoduché. Raz či dvakrát po-

užil i čiernu mágiu. O tom zážitku roz-

práva, ako mu jazyk narástol: „Jeden zo 

zákonov vesmíru je: všetko, čo sa deje, 

sa diať má. Takže hej. Ty brďo, bola to 

fakt haluz, niesol som tržbu z čajovne a 

prepadli ma frajeri s nožom. Ale tí tam 

hore (ukazuje palcom v známom geste 

k vyšším mocnostiam) usúdili, že to nie 

je potrebné a zariadili, že maníci zmizli, 

vraj ty kokso, vykašleme sa na to.“ Poslu-

cháči sú veselí, spokojní, takto sa má ča-

rovať! Ľudovo a bez zbytočných okolkov.

„Prišla za mnou pani, že o pol roka 

zomrie, lebo to už má aj na papieri. 

Rozpad pečene. A chcela zomrieť dôs-

tojne. Hľadím, anjel smrti pri nej nesto -

jí, tak hovorím, nech pochopí, prečo má 

problém a nech sa uzdraví. Tak sa staň! 

Najbližšie prišla ako tá najväčšia frajer-

ka – pohadzovala si kabelkou, doktori 

u nej už nič nenašli. Štyria doktori mi už 

posielajú svojich pacientov,“ vychvaľuje 

sa čarodejník Červený. Ľudia mu visia na 

perách, muž používa žargón z podrad-

ných krčiem, vulgarizmy, je chválenkár 

a nechýba mu sebavedomie. „Dajme to-

mu, že máte charizmu 2,3,“ hovorí ko-

musi. „Ja mám 8.“ Kamarát jasnovidec 

mu vraj nedávno prorokoval, že bu-

de mať do konca roka päť rôznych mi-

leniek. „No, neviem,“ pochyboval Čer-

vený, „ja som veľký kanec, ale toto asi 

nestihnem,“ pokračuje na môj veľký úžas.

Citujem tu toho muža preto, aby 

som charakterizovala bláznivý, hlboko 

neimponujúci, podúrovňový, no napriek 

tomu ľuďmi milovaný svet mágie, ezo-

teriky, okultizmu, ktorému mnohí hol-

dujú, načúvajú mu a veria. Obávam sa, 

že svet rozumu, triezvosti, skutočných 

vedomostí a poctivých informácií o sve-

te nie je pre ľudí taký lákavý a má men-

ší vplyv na spoločnosť než nepoctivé 

šarlatánstvo každého druhu.

Na programe festivalu mal byť i Zlet 

čarodejníc a mágov. Za nadneseným ná-

zvom sa skrývala len skromná estráda, 

na ktorej okrem iného predvádzal svoje 

umenie známy ekvilibrista Kožíšek. Malá 

sála bola preplnená. Ezoterický festival 

Magický svet, ktorý časopis rovnakého 

mena usporiadal po prvýkrát, bol bo-

hato poctený návštevou. Určite teda 

bude mať svoje pokračovanie.      �

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Svätá stolica apeluje na OSN: 

Zakázať klonovanie

Svätá stolica potvrdila svoje dôraz -

né odmietnutie každého druhu klono-

 va nia a vyzvala Spojené národy na 

schválenie konvencie o zákaze klono-

vania. „OSN sa musí postarať o to, 

aby sa rešpektovala ľudská bytosť,“ 

hovorí sa v stanovisku Svätej stolice 

vydanom pre členov Právneho výbo-

ru OSN. „Je našou záväznou úlohou 

presa dzovať úsilie o medzinárodný 

globál ny zákaz klonovania ľudí.“

V New Yorku sa 21. októbra opäť 

začínajú rokovania o konvencii týka-

júcej sa klonovania. Kostarika pred-

 ložila OSN návrh na dôrazný zákaz 

každého druhu klonovania (repro-

duktívneho i na výskumné účely) 

a tento návrh podporuje 58 štátov 

sveta. Svätá stolica sa výslovne obra-

cia pro ti snahám zakázať reproduk-

tívne klonovanie konvenciou, ktorá by 

však tolerovala klonovanie na vý-

skumné účely. V jednom i druhom 

prípade sa používa rovnaká technika.

V materiáli Svätej stolice sa ďa -

lej vyjadruje presvedčenie o potre -

be intenzívneho vedeckého výskumu 

v službách ľudstva. Povzbudzuje ved-

cov, aby bojovali proti chorobám a za 

zlepšenie kvality života. Takéto úsilie 

však musí rešpektovať ľudskú dôstoj-

nosť. Toto rešpektovanie si vyža duje, 

aby sa každý výskum, ktorý odporuje 

ľudskej dôstojnosti, z morálneho hľa-

diska odmietol. Svätá stolica vý slovne 

navrhuje možnosť výskumu s dospe-

lými kmeňovými bunkami: „Tento 

druh výskumu je plne v súla de s reš-

pek to vaním ľudskej dôstoj nosti, a pre-

to ho treba vítať a napomáhať ho. 

Tieto bunky sa vo výskume z mnohých 

strán ukázali ako rovncenné s em-

bryonálnymi bunkami. Zabíjanie ľud-

ských embryí na získavanie kmeňo -

 vých buniek treba odsúdiť, aj keby 

boli ciele výskumu akokoľvek ušľach -

  tilé. Často sľubované liečebné mož-

nosti tzv. te rapeutického klono vania, 

ktoré by sa skôr malo označiť ako vý-

skumné klo novanie, sú len hypotetiké,“ 

píše sa v stanovisku Svätej stolice.

KP/–zg–TK KBS, 15. 10. 2004

Polícia asi zabránila atentátu

Holandská vláda je po vražde režiséra 

Thea van Gogha pod čoraz väčším tla -

kom. Opozícia, ale aj vládni poslanci jej 

vyčítajú, že podcenila nebezpečenstvo 

islamského terorizmu v krajine. Napätie 

v krajine známej svojou tolerantnosťou 

ustavične narastá. Jedenásť dní po van 

Goghovej smrti sa terčom útoku stalo 

už 20 mos limských či kresťanských ob-

jektov. Dramatickú situáciu nezmiernil 

ani utorkový pohreb kontroverzného re-

žiséra. V noci na štvrtok boli poškodené 

dva protestantské kostoly, dve mešity a 

základná škola, ktorú navštevujú predo-

všetkým katolícke deti.

Holandská vláda v stredu oznámila 

drastické opatrenia na boj s extrémiz-

mom. Nasledovala rozsiahla 14-hodinová 

policajná akcia, pri ktorej zatkli sedem 

podozrivých, medzi  nimi aj  dvoch

bratov. Jeden z nich, 19-ročný syn Holan-

ďanky a Američana, napísal svojej matke 

list na rozlúčku, v ktorom stálo: „Som pri-

pravený zomrieť ako mučeník.“

V liste, ktorý je podľa denníka De Te-

legraf plný radikálnej islamskej rétoriky, 

vysvetľuje, že sa uberá „do krajiny džihá-

du, aby vyhnal neveriacich a pomohol 

pri budovaní islamského štátu“. Mladíka 

zatkla polícia spolu s jeho starším br atom 

v Amersfoorte. Obaja holandskí občania 

konvertovali pred piatimi rokmi na islam. 

Podľa španielskeho ministerstva vnútra 

mali prepojenie na Maročana, ktorý v sú-

časnosti sedí vo väzení pre podozrenie 

z účasti na atentáte v Casablance v máji 

2003, kde zahynulo 45 ľudí.

Všetko nasvedčuje, že polícia zabrá nila 

atentátu. Holandských poslancov to však 

neuspokojilo. Naopak, žiadajú premiéra 

Petra Balkenendeho, aby urýchlene na-

stolil v krajine poriadok. „Keď ide o možný 

teroristický útok, je lepšie, keď desať 

nevinných posadíme do väzenia, ako by 

mal čo len jediný behať po uliciach s bom-

bou,“ povedal podľa agentúry AP Maxime 

Verhagen šéf frakcie kresťanských de-

mokratov premiéra Balkenendeho.

Režiséra Thea van Gogha 2. novembra 

zabil v Amsterdame údajný islamský ra-

dikál. Kritika ide najmä na adresu minis -

tra vnútra Johana Remkesa, keďže údajný 

van Goghov vrah bol známym sympati-

zantom radikálnej islamskej siete. Ne pa t -

 ril však k jej významným členom, vyhlási-

lo ministerstvo. Opozícia vláde vyčíta, že 

v boji s islamským terorizmom robí príliš 

málo. (mim)

SME, 13. 11. 2004

Vúdú – kult i náboženstvo

Zvieracie obety, posadnutosť, zombie, 

figúrky poprepichované špendlíkmi, 

čierna mágia. Vúdú je nielen silným kul-

tom, ale aj oficiálnym náboženstvom na 

Haiti a v Benine. Jeho prívržencov náj-

deme po celom svete – medzi primitívny-

mi obyvateľmi Afriky, vzdelanými a moc-

nými ľuďmi, medzi známymi celebritami. 

Slováci nie sú výnimkou: čarodejnice či 

babky bylinkárky varia nápoje lásky už 

niekoľko storočí na podobnom princípe, 

aký používajú zasvätenci vúdú. Stačí 

zohnať vlasy milovaného človeka a ony 

zariadia, aby sa až po uši zamiloval do 

toho správneho partnera. Zahrávanie 

s temnými silami sa však nemusí vždy 

skončiť šťastne – hrôzostrašné historky 

o činoch zlých šamanov vyrážajú dych. 

Najmä tým, ktorí veria, že sú pravdivé.

Je spln. Jonas Wright zabil kura a jeho 

krvou zalial chumáč odstrihnutých diev-

čenských vlasov. S menom jedného z bo-

hov vúdú na perách začal zmes miešať. 

Presne šesťdesiatsedemkrát. Pri posled-

nom pohybe zdvihol lyžicu a zachytil prvé 

tri kvapky do dlane. S rukami nad hlavou 

vyslovil prosbu. Nasledujúce tri dni sa kú-

pal iba pri západe slnka a postil sa. Bol 

slabý, ale jeho túžba sa na tretí deň vy-

plnila – po rokoch odmietania za ním pri-

šla jeho spolužiačka. Do toho času pova-

žovala Wrighta za nezauj ímavého 

knihomoľa. Práve jeho posadnutosť lite-

ratúrou mu pomohla získať si jej lásku. 

Sedemnásťročný Jonas v knižnici objavil 

O čom píšu iní

(Pokračovanie  �34)



4/2004

R E P O R T

Kresťania v islamských štátoch 

akútne ohrození

Predseda Pápežskej rady pre medziná-

boženský dialóg arcibiskup Michael Fitz-

gerald poslal moslimom na celom svete 

posolstvo pri príležitosti začiatku islam-

ského pôstneho mesiaca ramadán. „Toto 

posolstvo je znamením priateľstva. Prvé 

takéto posolstvo naša rada posla la roku 

1967. Po všetky tieto roky sme vždy vy-

užili príležitosť hovoriť s moslimmi na ur-

čité témy. Išlo o úvahy o celosvetovom 

rozvoji alebo o hodnotách, ktoré majú 

islam a kresťanstvo spoločné,“ povedal 

arcibiskup pre Rádio Vatikán. V súčas -

nosti sa táto pá pežská rada zaoberá 

nedostatočnou náboženskou slobodou 

v niektorých moslimských krajinách. 

Medzinárodná spoloč nosť pre ľudské 

práva (IGFM) považuje kresťanské men-

šiny v islamských štátoch počas ra -

ma dánu, ktorý sa začal 15. októbra, za 

akútne ohrozené.

V Pakistane po krvavých bombových 

atentátoch začiatkom októbra sa oča-

kávajú ďalšie útoky teroristov. V Iraku 

vyzvali extrémni moslimovia kresťanov 

v severnom meste Mosul, aby opustili 

toto mesto. „Islamskí extrémisti pova -

žujú kresťanov za nepriateľov islamu 

a za predstaviteľov Západu a USA,“ vy-

hlá sil predstaviteľ IGFM vo Frankfurte 

nad Mohanom.

Mimoriadne ohrození sú najmä bý va lí 

moslimovia, ktorí konvertovali na kres-

ťanstvo. V Afganistane zavraždili v lete 

piatich takýchto konvertitov. Začiatkom 

júla bojovníci Talibanu sťali islamského 

duchovného Maulawiho Assadullaha. 

Ministerstvo vnútra Saudskej Arábie 

10. októbra oznámilo, že všetci nemo-

slimovia, aj cudzinci, budú vypovedaní 

z krajiny, keď nebudú dodržiavať pravid lá 

ramadánu. To znamená pôst od východu 

slnka až po jeho západ a sexuálnu zdr-

žanlivosť. V Saudskej Arábii žije asi pol 

milióna kresťanských hosťujúcich pra-

covníkov. IGFM vyzvala vlády islamských 

štátov, aby chránili kresťanské menšiny 

a priznali im rovnaké práva ako mosli-

mom. Zvyk koncom ramadánu prepúš -

ťať väzňov má platiť aj pre kresťanov, 

ktorí boli uväznení pre svoju vieru.

KATH–NET/–zg–TK KBS, 20. 10. 2004

34

knihu s rituálmi vúdú a rozhodol sa jeden 

z nich vyskúšať. Vybral si recept na ovlád-

nutie druhej osoby. A ako sa chváli na svo-

jej internetovej stránke – bol úspešný.

Šesťdesiat miliónov prívržencov
Vúdú široká verejnosť vníma ako primi-

tívny a hrôzu naháňajúci kult. Napriek 

tomu ustavične silnie a počet jeho prívr-

žencov sa z roka na rok zvyšuje. O jeho 

rozšírení svedčí napríklad aj to, že v ame-

rickom Miami už pred siedmimi rokmi 

vytvorili špeciálnu upratovaciu „čatu 

vúdú“, ktorá každé ráno z ulíc odstraňuje 

mŕtve kurčatá, kozy a iné kultové predme-

ty. Vúdú má aj množstvo obhajcov, ktorí 

sa snažia napraviť jeho negatívne vníma-

nie spájajúce kult výlučne s čiernou má-

giou. „Ide o naozajstné náboženstvo 

s prekvapujúcou nádherou a zákonmi, 

ktoré vyznáva asi 60 miliónov ľudí,“ hovo-

rí autor knihy Tajomstvo vúdú M. Rigaud.

Názov vúdú (afr. voodoo) sa prvý krát 

objavil na Haiti v 18. storočí. V tom obdo-

bí bolo Haiti francúzskou kolóniou, do 

ktorej zvážali otrokov z oblasti Kon  -

ga. Tak ako sa medzi sebou miešali prísluš-

níci viacerých kmeňov, začali sa prelínať 

aj ich rituály. Podobný proces pre be -

 hol aj na Kube a v ďalších častiach Ame-

riky, kam boli zavlečené milióny Afričanov. 

Pôvodné af rické kulty začali preberať aj 

prvky kresťanstva a indiánskej tradície. 

Niektorí preto označujú slovom vúdú 

iba jeho haitský prúd, ostatní pod tým -

to pojmom vnímajú všetky podobné 

kulty. Pôvod slova vúdú je tiež sporný – 

spájajú ho s kreolskou skomoleninou 

francúzskeho slova vaudois, ktoré ozna-

čovalo stredoveké kacírske hnutie, väč-

šina odborníkov sa však prikláňa k názoru, 

že pochádza z jazyka kmeňa Fónov. V ňom 

vú znamená pohľad a dú neznámo, takže 

vúdú je vlastne pohľadom do neznáma.

Zosielanie zlých duchov
Prívrženci vúdú veria v najvyššieho a 

všemocného boha, ktorý je pre ľudí ne-

dosiahnuteľný. Veriaci sa preto obracajú 

k nižším bôžikom – vládcovi blesku a hro-

mu Hebiosovi, bohu vojny Gouovi alebo 

bohu lovu Agyeovi. „Za kultom vúdú sa 

skrýva úsilie ľudí nakloniť si nadprirodze-

né sily, či už dobré, alebo zlé,“ vysvetľuje 

jeden z beninských odborníkov. Rituály, 

počas ktorých účastníci upadajú do tran-

zu, majú za cieľ bôžika nakŕmiť a získať 

si jeho pomoc. Čierna mágia je iba okra-

jovou časťou kultu, ktorú vykonávajú 

kňazi. Je spojená so zosielaním zlých du-

chov na ľudí, ale aj s oživovaním mŕtvych. 

Vyznávači vúdú veria v moc zlých duchov 

aj v to, že smrť neznamená ukončenie 

života. Telo sa považuje len za schránku 

pre životnú silu. Bokovia ovládajú umenie 

využiť ducha zosnulého na zoslanie ne-

šťastia na živých. Jedinou obranou je 

údajne znovuzabitie mŕtvoly vrazením 

kola do srdca alebo sťatím hlavy.

Ľudské zombie
Zombia je podľa slovníka mágiou oživený 

mŕtvy. V prenesenom význame ide o apa-

tickú osobu, ktorá je produktom vúdú. 

Zombifikácia sa stala predmetom záujmu 

západnej spoločnosti počas okupácie Hai-

ti Spojenými štátmi v rokoch 1915 – 1943. 

OSN, ktorej členom je Haiti od roku 1945, 

sa pokúša proti kultu vúdú bojovať, avšak 

väčšina Haiťanov mu naďalej verí. Zombi-

fikácia spočíva v tom, že človek násled-

kom čarodejníctva náhle ochorie a jeho 

rodina ho považuje za mŕtveho. Pochova-

jú ho, no bokovia ho kúzlami privedú opäť 

k životu – avšak bez normálnych dušev-

ných schopností a bez pamäti. Podľa 

miestnych možno oddeliť telo od n-bon-

-air, teda princípu duševnej činnosti. 

N-bon-air čarodejník drží v zazátkovanej 

fľaši alebo hrnci. Zombia – človek so str-

nulým pohľadom, nosovým hlasom 

a poruchami správania – sa však niekedy 

oslobodí a bezcieľne blúdi krajinou.

Toľko viera vyznávačov vúdú. Leká -

ri majú na vec triezvejší názor. Tvrdia, 

že podstatou zombifikácie je duševná 

choroba. Je tiež možné, že bokovia u 

niekoho otravou vyvolajú zdanlivú smrť, 

po pohrebe telo vyberú z hrobu, oživia 

ho a zotročia. Najčastejšie na tento účel 

používajú jed tetrodotoxín z ryby fugu, 

extrakt z indického stromu Hippoma ne 

mancinella alebo semená durmanu.

(Dokončenie  �33)

Vieru v moc vúdú využívajú i obchodníci

– v USA môžete kúpiť aj takéto figúrky.
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Komisia pre boj proti satanizmu

TALIANSKO – Taliansky biskup Dome-

nico Crusco zo San Marco Argenta no-

-Scalea zriadil komisiu na štúdium 

satanizmu a na zabránenie šírenia 

tohto javu. Vyhlásil, že komisia bude 

študovať satanistický okultizmus a 

má povinnosť a naliehavú úlohu za-

brániť šíreniu tohto javu a robiť 

ka teché zu počínajúc od škôl s pria -

mym zapo jením učiteľov katolíckeho 

náboženstva.

„Čierne omše a satanistické ritu ály 

sú javom, ktorý sa čoraz väčšmi šíri 

a ro bí nám starosti. Všetci sme vyzva-

ní podnikať konkrétne kroky proti 

ší reniu javov z oblasti okultizmu,“

uvádza biskup vo vyhlásení rozo sla-

nom do celej krajiny. Spomína sa tu 

aj istá oblasť v Taliansku, kde ukradli 

konsekrované hostie z kostola.

Členmi novej diecéznej komisie 

sú biskupský vikár, miestny riaditeľ 

cha rity a farár, profesor. Má podporu 

aj od borníka na informačnú tech -

 no lógiu. Biskup vyzval členov komisie, 

aby s po mocou farárov preskúmali 

situáciu vo farno stiach bez zby toč -

né    ho roz ruchu, vyvolávania strachu 

a psychózy.

ZE/–zg–TK KBS, 24. 11. 2004

Usmrtila bývalého prezidenta 

čierna mágia?

CHORVÁTSKO – Bývalý chorvátsky 

prezident Fraňo Tudžman údajne zo-

mrel na účinkovanie čiernej mágie. 

Takúto správu priniesol internetový 

portál Yahoo 5. novembra 2004 s od-

volaním sa na chorvátske noviny Ju-

tarnji List.

V správe novín informuje Andjel -

ko Kačunko, predseda katolíckeho 

vojen ského ordinariátu, že na Fraňa 

Tudž mana niekoľko rokov pred jeho 

smrťou na rakovinu – už od roku 1999 

– pôsobili v blízkosti hlavného mesta 

Záhrebu rituálom vúdú: „Niekto vy-

hotovil ob rovskú bábku prezidenta 

a Chorvátov podnecoval, aby v hys-

terickej extáze do nej bodali. Nato 

ochorel Fraňo Tu džman na rakovinu 

a zomrel.“

KATH–NET/–zg–TK KBS, 19. 11. 2004

Magické figúrky
Hoci vyčíňanie zlých duchov privolaných 

čarodejníkmi nemožno vedecky dokázať, 

viera v moc bohov je medzi vyznávačmi 

vúdú veľmi silná. Napríklad trúchliaci oby-

vatelia haitského ostrova Gonave pred 

rokmi spálili trajekt muža, ktorý podľa ich 

presvedčenia použil čiernu mágiu kultu, 

aby potopil konkurentovo plavidlo. Zavi  -

nil tak jednu z najväčších tragédií, pri 

ktorej sa utopilo vyše dvesto osôb. Ostro-

vania sa tiež pokúsili lynčovať jeho ženu, 

keď údajný vinník Tio Djo zutekal pred 

ich hrozbami na Miami. Plavidlo sa poto-

pilo po tom, ako sa pasažieri nahrnuli na 

jednu stranu lode. Oficiálne správy uvied-

li, že príčinou nehody bolo preplnenie pla-

vidla. Haiťania si však naďalej tvrdia svoje.

Vieru v moc vúdú šikovne využívajú 

aj obchodníci. Tí sa zamerali na výrobu 

figúrok stelesňujúcich nejakého človeka, 

ktorému možno spôsobiť problémy po-

mocou zapichovania špendlíkov. Na trhu 

sa už objavila Vúdú Barbie či bábiky s po-

dobizňou Hillary Clintonovej, Billa Gatesa 

či Georgea W. Busha. Papierové figúrky 

vúdú využili svojho času aj fanúšikovia 

holandských futbalistov. Pred zápasom 

s nemeckým národným tímom si zhoto-

vili ich papierových dvojníkov a prepi-

chovali ich špendlíkmi. Holanďanom to 

však nepomohlo…

Fenoménu vúdú podľahli aj sveto-

známe hviezdy – Michael Jackson sa 

pred štyrmi rokmi zúčastnil na seanse 

čarodejníkov tohto kultu, aby dal poča-

rovať svojim dvadsiatim najväčším ne-

prajníkom. Medzi inými aj režisérovi Ste-

venovi Spielbergovi. Kňažku vúdú vy-

hľadala minulý rok aj Jennifer Lopezová. 

Tá jej vraj pomohla definitívne sa zbaviť 

jej niekdajšieho snúbenca Bena Afflecka.

Psychológovia zaoberajúci sa vúdú 

tvrdia, že tak ako pri iných magických 

kultoch, ani pri ňom nie je najpodstat-

nejšie, či naozaj funguje, ale či v tento 

kult ľudia veria. A keďže ľudstvo k nad-

prirodzeným veciam vždy inklinovalo, 

dá sa predpokladať, že vúdú len tak ľah -

ko z povrchu zemského nevymizne.

ĽUBOMÍRA ČIMBOROVÁ

NÁRODNÁ OBRODA, 8. 10. 2004

V britskom námorníctve je satanista

Technik z kráľovského námorníctva sa 

stal prvým vojakom v britských armád-

nych zložkách, ktorého oficiálne nábožen-

stvo je satanizmus. 24-ročný Chris Cran-

mer dostal zelenú na vykonávanie sa-

tanistických rituálov na palube lode HMS 

Cumberland od svojho kapitána a údaj -

ne žiada svojich zamestnávateľov, aby 

zaregistrovali v armáde satanizmus ako 

oficiálne náboženstvo. „Jeden chlap sa 

opýtal, či môže praktizovať svoju vieru 

na lodi kráľovského námorníctva a velia -

ci dôstojník mu vyhovel,“ informoval ho-

vorca ministerstva obrany Veľkej Británie. 

V prípade, že Cranmera zabijú v akcii, po-

chovajú ho podľa satanistických tradícií. 

Satanistickú cirkev založil roku 1966 An-

ton Szandor LaVey, ktorý bol až do svojej 

smrti (1997) jej najvyšším kňazom.

PRAVDA, 26. 10. 2004

Ján Pavol II. o agresivite siekt 

v Amerike

Agresívne správanie siekt a negatívne 

dôsledky globalizácie patria podľa názo -

ru pápeža Jána Pavla II. k novým veľkým 

výzvam Katolíckej cirkvi v Severnej a 

Južnej Amerike: „Mnohé ciele, ktoré si 

stanovila Synoda biskupov o Amerike 

roku 1997 sa medzitým dosiahli alebo 

sa začali realizovať. Zostáva však ešte 

veľa urobiť,“ povedal pápež Ján Pavol II. 

5. novembra 2004 na stretnutí postsy-

nodálnej rady biskupov v Ríme. „Veľké 

problémy robí cirkvi v Severnej i Južnej 

Amerike to, že ľudia sa čoraz viac sťahu -

jú do miest a mení sa aj vidiek, čím do-

chádza k vytrhávaniu kultúrnych ko re-

ňov. Veľké problémy pretrvávajú ako 

rastúca priepasť medzi chudobnými a 

bohatými, porušovanie ľud ských práv, 

následky terorizmu, ako aj obchod s dro-

gami a zneužívanie ľudí. Okrem toho čelia 

cirkvi ‚moderným ideológiám‘, ktoré po-

kladajú koncepciu rodiny za prekonanú.“

KP/–zg–TK KBS, 12. 11. 2004

Vatikán plánuje študijný inštitút 

pre svetové náboženstvá

Vatikán sa plánuje ešte dôkladnejšie za-

oberať inými náboženstvami a kultúrami. 

Oznámil to prefekt Kongregácie pre evan-

jelizáciu národov kardinál Crescenzio Se-

pe. V rozhovore pre Rádio Vatikán kardinál 

Sepe povedal: „Práve sa zaoberáme zalo-

žením vyššieho inštitútu pre skúmanie a 

štúdium veľkých svetových náboženstiev 

– islamu, budhizmu atď. Budeme postu-

povať krok za krokom. Ďalším naším plá-

nom je založiť inštitút pre štúdium kultú-

ry a jazyka veľkých krajín, inštitút pre 

štúdium veľkých kultúr sveta.“

KP/–zg–TK KBS, 25. 10. 2004
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Publikácie Ústavu pre vzťahy štátu a 

cirkví vydané v rokoch 2003 – 2004:

1. Moravčíková, M. – Cipár, M.: Religio-

zi ta na Slovensku II. Sčítanie ľudu 1991 

a 2001 – zmeny v religióznej situácii 

(brož., 110 s., 90 Sk).

2. Ishák, I.: Život Muhammada Posla Bo-

žieho. Najstarší Mohamedov životopis 

v preklade a spracovaní Jána Paulinyho 

(viaz.,  306 s., 210 Sk).

3. Macháčková, L. (ed.): Sociálny aspekt 

náboženstva. Sociálne aktivity cirkví a ná-

boženských spoločností vo svete. Slov. 

a angl. mutácia (brož., 206 s., 120 Sk).

4. Grešková, L. (ed.): Terorizmus v nábožen-

skom kontexte. Príspevky renomovaných 

odborníkov (brož., 86 s., 120 Sk).

5. Jozefčiaková, S. (ed.): Štát a cirkev 

v postsocialistickej Európe – v kontexte  

zjednocujúcej sa Európy (brož., 155 s.,

150 Sk).

6. Lojda, M. (ed.): Európa a nové nábo-

ženské hnutia. Legislatívne riešenia 

vo vybraných krajinách Európy (brož., 

132 s., 135 Sk).

7. Martinková, J.: Náboženské výnimky. 

Konflikt náboženskej slobody so „svet-

ským“ právom (brož., 164 s., 128 Sk).

8. Moravčíková, M. – Valová, E. (ed.): Ro-

čenka ÚVŠC 2003. Udalosti roka 2003, 

aktuálne štúdie: cirkvi a EÚ, pápežova 

návšteva, atď. (brož., 298 s., 120 Sk).

9. Rácová, A. – Valová, E. (ed.): Náboženská 

literatúra – problém jednotnej trans -

kripcie. Preberanie pojmov z orientálnych 

náboženstiev (brož., 87 s., 120 Sk).

10. Lojda, M. (ed.): Náboženská skupina ako 

potenciálny zdroj závislosti. Zborník z rov-

nomennej medzinárodnej konferencie. 

Reportáž z nej nájdete na s. 6 – 9 (brož., 

119 s., 160 Sk).

11. Grešková, L. (ed.): Úloha posvätných 

textov v žitom náboženstve. Zborník 

z rovnomennej konferencie (brož. , 

216 s., 200 Sk).

Knihy si možno objednať na adrese:

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Jakubovo nám. 12, P. O. Box 57

810 00 Bratislava 1

Tel.: 02/5292 0408; Fax: 02/5273 3236

E-mail: uvsc@duch.sk

Internet: http://www.duch.sk

Kamil Šimon je známy najmä ako prozaik, 

novinár a diplomat. Bol konzulom v Kap-

skom Meste a Johannesburgu, manažé-

rom v Salisbury, Tripolise a zahraničným 

spravodajcom v USA. Precestoval osem-

desiat krajín štyroch kontinentov. Z po-

bytov v rôznych krajinách a z poznania 

rôznych kultúr čerpá námety pre svoje 

knihy. Často vychádza z reportážnych 

postupov, ktoré rozvíja do drobných fa-

bulovaných próz s prekvapujúcou pointou 

a vytvára tak svojrázny a veľmi pútavý 

štýl. V ňom je neraz pitoreskný dej nosi-

teľom hlbšieho myšlienkového podložia.

Knižkou Omyly a podvody hledačů 

magie a kouzel sa Šimon zaoberá sku-

točnosťou, že stovky miliónov ľudí vo 

svete veria veciam, ktoré sú neprav di-

vé a nezmyselné. Predkladá panorama-

tický obraz hlavných prúdov mysticizmu, 

ezoteriky, duchovného dedičstva minu-

losti a hľadania východísk v orientálnom 

prístupe k múdrosti. Sugestívne zobra-

zuje prostredie a postavy, vrátane šikov-

ných podvodníkov využívajúcich chariz-

matický vzhľad a osobné čaro.

Hneď na úvod autor približuje práce 

Carlosa Castanedu, v ktorých sa ako prí-

zrak vynára šaman, Indián kmeňa Yaqui, 

don Juan. Približuje fenomén šamanizmu, 

šamanov, medicinmanov a ich praktiky 

v rôznych dobách a kultúrach, až po sú-

časný takzvaný mestský šamanizmus.

K ďalším útokom na logické myslenie 

a bežnú predstavu o živote, ktorými sa 

autor zaoberá, patrí mágia, magické ritu-

ály, zariekavania a zaklínania. Zaujme nás 

príbeh austrálskeho domorodca, ktorý 

umiera napriek tomu, že mu lekári ne-

dokážu diagnostikovať nijakú chorobu. 

Umiera na vieru v smrteľné prekliatie 

zoslané čarodejníkom. Za svoj život na-

pokon vďačí „psychoterapeutickému“ 

pobytu v železných pľúcach, ktoré leká -

ri vy dávajú za mocné nemocničné kúzlo.

V knihe nechýba zmienka o stredo-

vekom miešaní starovekých magických 

praktík s pohanstvom škandinávskej a 

nemeckej mágie rún, keltských a druid -

s kých obradov a kabalou, ani o „veľkých 

renesančných mágoch“, ako boli Lullus, 

Ficino, Bacon, Dee, Agrippa, či o dob-

rodruhoch, ktorí vlastnými úpravami ka-

baly a astrológie vyprázdňovali vrecká 

dôverčivých osôb.

Časť venovaná „trhovým a iným hod-

notám astrológie“ je prínosná pre auto-

rove vyslovené i nevyslovené antropo-

logické dedukcie, a to najmä v dnešnej 

dobe, keď ľudský záujem o poznanie 

pravdy ustavične vytláča vzrastajúci 

záujem o nové formy zábavy. V Šimono-

vom podaní tiež zaujmú „tremendum 

mysterium“ alchýmie, špiritizmus, filipín-

ski psychickí chirurgovia, reinkarnácia, 

mimozemšťania a posolstvá z vesmíru či 

teo  zofia E. P. Blavatskej.

Autor sa v knihe usiluje uchopiť rea -

li tu vo svete mágie a tajomných nezná-

mych síl, plnom podvodov a klamstiev. 

V podstatných rysoch vystihuje večné 

hľadanie človeka usilujúceho sa nájsť to, 

čo je neprístupné a rozpoznať skryté 

hodnoty života. Svojským, pútavým spô-

sobom sa pokúša odhaľovať mystifikácie, 

absurdnosti a deformácie, aby odkryl 

ilúzie o tajomne.

Na knižnom trhu existuje množ stvo 

(na slovenskom niekoľko) kníh poskytu-

júcich pohľad na rôzne duchovné feno-

mény. Šimonova knižka je charakteris -

tická originálnym prístupom k téme. 

Nechýbajú zaujímavo pointované exo -

tické príbehy, ktoré striedajú populárne 

podané kritické informácie o jednotli-

vých duchovných javoch a entitách. 

Autor sa neubránil sarkazmu, ktorý však 

nepôsobí rušivo. Knižka tak môže byť 

zároveň zdrojom poučenia i pobavenia.

MICHAELA MORAVČÍKOVÁ

KAMIL ŠIMON:

(Adonai, Praha 2000, 197 s.)

Omyly a podvody hledačů magie a kouzel
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 Tarotové karty na počkanie „odkrývali“ váš osud.

Oltár so Šrí Matadží prezrádzal účasť Sahadža jogy.

Šamanizmus je aj na Slovensku čoraz populárnejší.

Chuť prašádu umocnená účinkami pyramídy.

HĽADAČI ABSOLÚTNA – FOTOREPORTÁŽ ZO 14. ROČNÍKA FESTIVALU EZOTERIKY V BRATISLAVE (s. 3 – 5)         Foto: B. RAKOVSKÝ




