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Ako si môžete predplatiť Rozmer
Záujemcovia o predplatné si časopis môžu objednať:
 písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer
Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1
 telefonicky na bratislavskom čísle: 02/5443 0960
 e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk
Objednávky predplatného prijíma výhradne redakcia!

Predplatné na rok 2005
Predplatné časopisu Rozmer na rok 2005 stojí 150 Sk.
Kto by mal záujem, môže si objednať aj staršie čísla:

Podporte Rozmer svojimi 2 %
Na základe Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
môžu od 1. januára 2004 fyzické i právnické osoby poukazovať 2 % z dane na verejnoprávne aktivity mimovládnych neziskových organizácií. Aj naše občianske združenie – Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS)
ako spoluvydavateľ tohto časopisu – sa uchádza o takúto formu podpory. Budeme vďační každému, kto nás
týmto spôsobom podporí, pretože aj takto získané financie prispejú na vydávanie Rozmeru, ale i na iné aktivity združenia – na prednáškovú činnosť, poradenstvo,
prevádzku webovej stránky a podobne.
Ak ste zamestnanec, 2 % z dane nám môžete poukázať, keď ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2 % zaplatenej dane. Obe tlačivá treba doručiť na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2005.
Ak ste živnostník, 2 % dane nám môžete poukázať,
keď podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzických
osôb, zaplatili ste daň a nemáte daňový nedoplatok. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky
na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.
Ak ste majiteľom firmy, 2 % nám môžete poukázať,
keď podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a zaplatili ste daň. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %
z dane v prospech až troch prijímateľov.
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.

Jednotlivé čísla sa však postupne vypredávajú. Ak sa vám
teda nejaké číslo neujde, príslušnú sumu vám, samozrejme,






ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002
ročník 2001

(1 – 4/2004)
(1 – 4/2003)
(2 a 4/2002)
(iba 4/2001)

– 120 Sk
– 80 Sk
– 40 Sk
– 10 Sk

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 nachádzajúci sa na vloženej poštovej poukážke, aby sme vašu platbu
mohli správne identifikovať.
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O B S A H
Podľa posledných prieskumov žije v Európe 71 percent
ľudí, ktorí veria v Boha. (Najväčšie percento veriacich je
v Poľsku, najmenšie v Česku.) Rozdelenie Európanov na
veriacich – kresťanov a neveriacich – ateistov pritom dávno neplatí. Podľa triezvych odhadov sa dnes na našom
starom kontinente hlási až 15 miliónov obyvateľov k islamu a početné zastúpenie majú aj mnohé budhistické
a hinduistické komunity, z ktorých nemalý počet konvertitov pochádza práve z kresťanstva.
Rovnako je pravdou i to, že mnohí, najmä mladí ľudia, uprednostňujú individuálne formy viery pred vierou
inštitucionálnou. Cirkev so svojimi dogmami nie je pre nich
príťažlivá, o čom svedčí napríklad i pokles kňazských a
rehoľných povolaní, klesajúci počet návštevníkov nedeľných bohoslužieb, ale, samozrejme, nielen to. Na klzkej pôde náboženského trhu sa pohybujú ako v dajakom
hypermarkete plnom všakovakých lákadiel. Osobný zážitok
je pre nich dôležitejší ako stáročné skúsenosti mnohých
generácií. Tradičné hodnoty zamieňajú za opojný pocit
z experimentovania s duchovnom. Je tento trend iba dočasný, alebo je dlhodobý a treba sa ním vážne zaoberať?
Čo všetko sa za ním skrýva? Ako naň reagovať? Kde zlyhávame? Mať svojho guru je iba módna záležitosť, alebo je to zrkadlo určitej neschopnosti etablovaných cirkví
naplniť duchovné potreby človeka priliehavou formou?
Na tieto otázky nie je ľahké nájsť uspokojivú, a najmä jednoznačnú odpoveď. Dôvodov na prudký rozmach
siekt a najrozličnejších psychokultov je iste mnoho. Za rozhodnutím vstúpiť do sekty však často nemožno hľadať
iba racionálne dôvody. Sektu odborníci nezriedka definujú ako určitú náhradnú rodinu vytvárajúcu priestor,
v ktorom človeka – napriek psychickej manipulácii vedúcej k strate identity a silnej závislosti – pozitívne akceptujú.
Hoci sa to možno nezdá, je to omnoho dôležitejšie, ako
sme si schopní pripustiť. Dokonca väčšmi, ako akákoľvek
ideológia, ktorú sekta nezriedka tak sugestívne ponúka.
Dnešný človek sa topí v záplave tých najušľachtilejších ideí. Zo všetkých strán znejú slová ako mier, láska,
sloboda, demokracia. A svet je pritom stále rovnaký, ak
nie horší. Slová už možno vnímame iba ako akúsi povinnú
kulisu, bontón, na ktorý sme si zvykli. Dôveryhodnosťou a zámermi tých, ktorí tieto idey vyslovujú,
sa už príliš nezaoberáme. Ako sa však mnohokrát
ukazuje, žiaľ, možno práve na našu vlastnú škodu.
BORIS RAKOVSKÝ
šéfredaktor
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R E P O R T
Putá závislosti
„Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je
dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť.“ (1 Kor 6, 12)
Naša súčasnosť ponúka veľa vecí, možností a ciest. Niektoré
sú dobré, iné zasa zlé. Potrebujeme vedieť rozsudzovať, postaviť si správne priority a byť vnútorne disciplinovaní. No nie
vždy sa nám to darí. Možno aj preto, lebo práve to posledné
sa dnes nenosí. Avšak ak popustíme uzdu našim túžbam,
môžu ľahko prerásť do návyku, ktorý často vedie k zhubnej
závislosti oberajúcej človeka o jeho vôľu a tvár.
Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že závislosť je oveľa závažnejší a zložitejší jav, než sa na prvý pohľad zdá. Nejde
len o pohľad odborný (mechanizmus, prejavy, liečenie), ale aj
o vnútorné prežívanie problémovej skupiny ľudí. Dôsledky sú
totiž zničujúce: zdeformované životy, rozbité vzťahy, rozpadajúce sa manželstvá a rodiny – a čo je najhoršie, prehlbujúce sa zúfalstvo v duši tých, ktorí sa stali závislými. Alarmujúca
je skúsenosť, že každý z nás sa môže stať závislým v podstate
od čohokoľvek: nielen od alkoholu, drog, automatov, počítačových hier, mobilných telefónov, internetu, pornografie, ale
aj od kultov, ich vodcov a vízií, ktoré ponúkajú. Navyše závislí
môžeme byť aj od vecí, ktoré sú samy osebe ušľachtilé, ale
ak sa prekročí zdravá miera, môžu sa stať natoľko deštrukčné, až si nás úplne podmania. Na známom prísloví, ktoré učí,
že všetko treba robiť s mierou, teda predsa len čosi je.
Ako už slovo závislosť naznačuje, ide o skrytý problém,
ktorý tkvie v samom človeku. Príčin tejto skrytosti je niekoľko. Obeť si zvyčajne neuvedomuje problém, do ktorého sa
dostáva. Má iba túžbu niečo robiť a na tom naozaj spočiatku
nemusí byť nič zlé. Taktiež spoločnosť mnohé závislosti nevie
rozpoznať. Napríklad vorkoholizmus sa môže javiť ako cnosť
či dokonca obetavosť. Závislý človek však prestáva mať
kontrolu nad sebou, stráca slobodu v rozhodovaní, začína sa
správať iracionálne, prichádza o proporcionalitu vo svojom
životnom štýle. Objekt závislosti, ktorý je určujúcim faktorom
jeho času, peňazí, vnútornej sily a investovanej energie, sa
tak stáva výraznou prioritou v jeho živote.
Charles Swindoll, vynikajúci rečník, spisovateľ a kazateľ, napísal: „Čím dlhšie žijem, tým viac som presvedčený o tom,
že život sa skladá z 10 % okolností a 90 % našich reakcií na ne.“
Naše postoje, reakcie a vnútorné spracovanie toho, čo sa
v živote deje, sú skutočne kľúčové. Reagujeme zvyčajne podľa toho, kým vo vnútri naozaj sme, ako zmýšľame, ako cítime.
Rozhoduje sa totiž v srdci človeka. Preto je jadro závis losti
skrytým problémom. V skrytosti sa odohrávajú naše víťazstvá
i pády. Nie sú však dôležité naše pády, ale cesta, po ktorej ideme.
Cesta k slobode skutočne existuje. Treba ju nájsť a pevne po
nej kráčať stoj čo stoj.
TIBOR MÁHRIK
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Idea multikultúrnej Európy zlyhala
DARMSTADT (EPD) – Obdobie relatívne pokojného spolužitia rozmanitých kultúr, ktoré sa v nemecky hovoriacej
Európe označovalo ako „multi-kulti“, sa podľa predsedu
evanjelickej cirkvi Hessenska-Nassauska Petra Steinackera skončilo. „Vražda holandského režiséra Thea van Gogh
a útok na mešitu v nemeckom meste Sinsheim začali
novú fázu spolužitia kultúr v Európe,“ povedal Steinacker
v piatok minulý týždeň.
Predstava multikultúrnej spoločnosti zlyhala na dvoch
zásadných chybách: „Zanedbali sme tvorbu identít a vytvorili sme nejasnú predstavu tolerancie. Bez vlastnej
identity sa nemôže nik správať tolerantne,“ uviedol Steinacker. Napriek tomu je presvedčený, že Nemecko a Európa zostanú multikultúrnymi spoločnosťami. „Nesmie
však ísť jednoducho iba o pridávanie rozličných kultúr a
tvorbu paralelných spoločností, ale o integráciu kultúr,“
uzavrel Steinacker.
EKUMÉNA VO SVETE 48/04, 1. 12. 2004
Dialóg medzi islamom a judaizmom
BRUSEL – Hľadať cestu k mieru alebo aspoň k dialógu
medzi islamom a judaizmom sa v Bruseli pokúša stovka duchovných z celého sveta. Nezvyčajný štvordňový
kongres má podporu belgickej vlády. Najvyšší duchovní
predstavitelia islamu a judaizmu vystupujú vždy oddelene, ale tentoraz sa zúčastňujú na spoločnom kongrese.
Stovka židovských rabínov a islamských imámov by sa
mala pokúsiť nájsť cestu k sebe, aby sa judaizmus a islam stali nástrojmi v službách mieru. Náboženstvá sú
totiž – podľa belgického ministra sociálnej integrácie
Cristiana Duponta – často zámienkou alebo podnetom
na vojny a masakry.
Kongres pod záštitou kráľov Belgicka a Maroka, Alberta II. a Muhammada VI., usporiadala organizácia Ľudia,
ktorí dodržujú slovo, pričom jej hovorca Alan Michael
poznamenal: „Dnes neexistuje štruktúrovaný dialóg medzi islamom a judaizmom, hoci funguje medzi islamom
a kresťanstvom, a judaizmom a kresťanstvom. Preto je
dôležité, aby sme zhromaždili židovských a islamských
duchovných zo všetkých kútov sveta.“ Duchovní predstavitelia oboch strán si myslia, že ak oni nájdu cestu
k sebe, potom sa bude aj politikom ľahšie viesť dialóg.
Jednoduchším by sa malo stať aj zabezpečenie trvalého mieru na Blízkom východe. Na spoločné záverečné
vyhlásenie treba počkať do štvrtka, zatiaľ čo na reakciu
politikov možno aj roky.
RÁDIOŽURNÁL SLOVENSKÉHO ROZHLASU, 5. 1. 2005
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verného a roz

otroka

MARIÁN FELEDI

áboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia je známa nielen tým, že s obľubou predpovedá rok zániku tohto „skazeného satanovho sveta“ (mimochodom ani jeden
z troch tipov jej v minulom storočí nevyšiel), ale teokratívne sa štylizuje do roly „verného a rozvážneho otroka“. Tento starozákonný termín v podstate povýšil organizáciu
na piedestál, ktorý jej ako Božiemu hlasu dáva právo rozhodovať o osudoch niekoľkých
miliónov svojich členov. Hoci ich na súčasnej náboženskej scéne vnímame ako akýsi
archaizmus, nebolo to vždy tak. Svedkovia Jehovovi boli už v totalite jednou z mála
alternatív k etablovaným kresťanským cirkvám a ako vtedy, tak aj dnes svojou autoritatívnosťou a prehnanou úzkostlivosťou často necitlivo (podľa litery Strážnej veže) zasahujú do mnohých našich rodín. Nakoniec aj tento rozhovor o tom jasne vypovedá.

N

Spomínate si na svoje detstvo, ešte
nepoznačené členstvom vašej rodiny
v organizácii Svedkov Jehovových?
Narodil som sa ako prvé dieťa
v mnohopočetnej rodine v malom
meste. Môj otec pracoval ako šofér
a mama bola dlhé roky doma.
V detstve som bol chlapec ako každý
iný, živý a zaujímajúci sa o všetko.
V tom čase (1952 – 1953) bolo
súčasťou vyučovania i náboženstvo.
Mal som rád hodiny náboženstva,
lebo náš vtedajší pán farár bol podľa

mňa veľmi dobrý pedagóg. Vedel nás
podchytiť a zaujať rozprávaním
o Kristovi. Po čase sa však situácia
začala meniť. Náboženstvo sa
zo školy vytratilo a mne zostali naň
iba spomienky – na kostol, na farskú
záhradu plnú jabĺk...
Môžete vymedziť časové obdobie,
v ktorom sa vaša rodina dostala
pod vplyv organizácie Svedkov
Jehovových? Čo to pre vás
znamenalo v škole? Aké boli vaše
reakcie?

Práve v období, keď som mal asi tak
sedem rokov, začala sa meniť aj situácia
v našej rodine. Otec bol vodičom sanitky
a tak mal dosť možností vidieť ľudské
utrpenie. Pravdepodobne pri tejto práci
sa dostal do styku a pod vplyv Svedkov
Jehovových (Svedkov). Usudzujem tak
preto, lebo ich špecialitou je vyhľadávať
ľudí v núdzi, ktorých postihlo nešťastie,
trápenie v rodinách alebo úmrtie
blízkych príbuzných. Vtedy je každý
človek rád, že mu niekto uľahčí jeho
položenie, má s ním súcit a spolucíti
s jeho bolesťou. Okrem toho, keďže

3

V područí verného a rozvážneho otroka
som už vtedy mal troch mladších
súrodencov (neskôr pribudli ešte ďalší
traja), naša ekonomická situácia nebola
práve ružová.
V škole sa začala príprava na vstup
do pionierskej organizácie. Nepatril
som medzi zlých žiakov, a tak som mal
najlepšie predpoklady stať sa „vzorným
pionierom“. Tu však bol prvý konflikt
s okolitým svetom. Svedkovia zásadne
odmietali vzdávať poctu akýmkoľvek
symbolom vtedajšej štátnej moci.
To znamená: žiadna hymna, žiadne
zástavy, oslavy 1. mája či VOSR, a teda
ani žiadna pionierska rovnošata
s červenou šatkou. Skúste sa vžiť do
mysle desaťročného chlapca, ktorý sa
nemôže stať pionierom, ale ani nemôže
povedať, že mu to zakázali rodičia.
Bolo pre mňa veľmi ťažké vysvetliť to
svojim spolužiakom a celému okoliu.
Ako dieťa som nemohol pochopiť,
prečo je dôležité byť pionierom, ale ani
to, prečo som ním nemohol byť. A tak
som začal klamať. Bolo to jednoduchšie,
ako vysvetľovať spolužiakom pravý
dôvod, prečo nemôžem ísť tam alebo
inam – do pionierskeho tábora či
nacvičovať spartakiádu. Keď som zatúžil
ísť niekam s deťmi, napríklad na nejakú
športovú akciu, mal som na výber dve
možnosti: buď oklamať rodičov, alebo
spolužiakov. Treba si totiž uvedomiť,
že v tom čase nebolo povolené takmer
nič, čo by súviselo s nejakou sektou
z „prehnitého Západu“.
Môj otec musel byť komunistickým
mocipánom už dávno tŕňom v oku.
A to už od roku 1945, keď sa vrátil
zo západného frontu na konci druhej
svetovej vojny. A navyše vstúpil do
zakázanej sekty! Neverím totiž, že nebol
sledovaný, lebo aj ja som cítil, že sa
v mojej škole niečo deje. Tie „lepšie deti“
začali odo mňa bočiť. Isto nedokázali
pochopiť, prečo som od nich bočil aj ja.
Aký bol váš vzťah k rodičom? Boli
pre vás autoritou z každej stránky?
Moje správanie, najmä v čase
dospievania, sa doma zhoršilo. Búril som
sa proti všetkému. A pokiaľ som mal
možnosť sledovať, ani deti ostatných
Svedkov v tom nezaostávali. Nasledovali
tresty. A nie hocaké. Pocítil som to
doslova na vlastnej koži. Takisto moji
súrodenci. Viackrát som dostal tak, že
som v škole nemohol sedieť. Musel som
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sa vyhovárať, že mám na tej časti tela
vred a pod. Nikdy však nezabudnem
na výprask, ktorý dostal syn
skupinového služobníka – šéfa
miestnych Svedkov. Ten zmlátil svojho
syna pred celým zhromaždením
s úsmevom na tvári a so slovami:
„Aj Jehova trestá neposlúchajúcich“
a „Trestať sa nemá v hneve“. Pripadalo
mi to vtedy ako úsmev diabla
v ľudskej koži.
Tieto telesné tresty boli určené
na dosiahnutie bezpodmienečnej
poslušnosti, ktorú chcel a vyžadoval
Jehova, zastúpený rodičmi. Najhoršie
na tom bolo, že títo rodičia, z ktorých
niektorí boli náchylní na alkohol, alebo
dokonca – ako som sa neskôr dozvedel
– mali problémy s mimomanželskými
vzťahmi, tieto nedostatky skrývali
a naoko sa tvárili ako svätci.
V tom čase organizácia Svedkov
Jehovových pracovala v ilegalite.
Bolo vôbec možné aktivity tohto
druhu utajiť? Ako prebiehali
zhromaždenia?
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Keď sme sa chystali na zhromaždenie,
pre mňa to vyzeralo zvlášť trápne.
Stretnutia sa konali tajne. Nikdy sme
nesmeli hovoriť, kam ideme. Do bytu,
v ktorom sa zhromaždenie konalo,
sme sa schádzali postupne po
skupinách. Zásadne nie všetci naraz.
Paradoxným anachronizmom je, že
Svedkovia – aspoň v našom meste – sa
takto schádzajú dodnes, hoci sú už
oficiálne registrovanou náboženskou
spoločnosťou. Vídavam ich takto sa
schádzať priamo z okna svojho bytu.
Zhromaždenie trvalo spravidla
dve hodiny. Jednu hodinu sa preberal
časopis Strážna veža, druhú Služba
kráľovstvu. Niekedy ma to dokonca aj
bavilo, lebo to „štúdium“ prebiehalo tak,
že najprv sa prečítala otázka, potom
text a potom znovu otázka. Kto dával
pozor, mohol vystihnúť odpoveď, a tak
som mal niekedy možnosť vyniknúť.
Zvlášť, keď dospelí, často uťahaní
povinnosťami, mali sklon si zdriemnuť…
Druhá časť zhromaždenia bola
zameraná na vydávanie svedectva
o Jehovovi v tzv. poľnej službe. Dostali
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sme osnovu s praktickými otázkami
a odpoveďami, na základe ktorej
bolo treba urobiť krátku prednášku,
tak na tri až sedem minút. Potom
niektorého účastníka vyzvali, aby sa
ukázal „v akcii“, po ktorej skupinový
služobník urobil korekciu a pochválil
prednášajúceho. Nakoniec sme sa
zaoberali organizačnými pokynmi.
Musím podotknúť, že zhromaždenia
sa vždy začínali a končili modlitbou
– postojačky. Zvláštnosťou, ktorú som
si vtedy neuvedomoval, bolo, že sme
sa neprežehnávali. Pochopil som to až
neskôr, keď som si uvedomil, ako do
nás doslova vtĺkali, že Ježiš – „syn boží“,
nie je žiadny Boh, nezomrel na kríži,
ale na kole. Svedkovia kríž jednoznačne
odmietajú, a pritom si hovoria praví
kresťania.
Dodnes nechápem, aké mali
Svedkovia kanály na prevoz Strážnej
veže a inej literatúry vydávanej ich
ústredím v newyorskom Brooklyne.
Strážna veža sa totiž šírila tak, že
originál bol odfotografovaný, každá
strana na formát 9 × 13 cm alebo aj
menší. Jeden taký časopis mal 40 až
50 strán, a tak každý exemplár mal
aj toľko fotografií. Koľko s tým bolo
roboty a koľko to stálo, to ťažko
odhadnúť. Pracovalo sa v tichej
konšpirácii ako počas vojny. Ústredie
muselo mať už aj vtedy dosť peňazí.
Okrem toho sa pri zhromaždeniach robili
zbierky na „dobrú nádej“. Ľudia darovali
ľubovoľný finančný obnos. V našej
skupine sa veľa nevyzbieralo, lebo
všetci mali mnohodetné rodiny.
Používali Svedkovia popri Strážnej
veži aj Bibliu? A akú?
Keď tak niekedy rozmýšľam nad tým,
ako Svedkovia dokázali prekrúcať
Písmo, spomínam si, ako som v tej
Biblii, ktorú sme mali doma, vždy
pozeral na starozákonný text,
kde Boh odpovedá Mojžišovi na
otázku, ako sa volá: „Som, kto som,
som Jehova – Jireh.“ Odvtedy som
videl dosť prekladov Biblie, ale s týmto
som sa nikde nestretol. Inde v Biblii,
kde bol používaný výraz Hospodin,
sme museli dôsledne dbať na to,
aby sme to čítali ako Jehova.
Aký bol už vtedy ich vzťah k iným
cirkvám, napríklad ku katolíckej?

V područí verného a rozvážneho otroka
Keď nám spočiatku hovorili, že sme
praví kresťania, nebolo až také zjavné,
že najväčšmi im v rámci hlásania
„pravej viery“ prekáža kresťanstvo
predstavované duchovnými. Najmä
katolícky kňaz, to bol najväčší vyvrheľ
a modloslužobník. Na toho sa zosypalo
takmer všetko.
Spomínam si na jednu perličku.
V čase, keď ešte moji rodičia neboli
opantaní bludmi tejto falošnej
náboženskej spoločnosti, ktorá si o sebe
navráva, že je tým verným a rozvážnym
otrokom, Božím hlasom v dnešnom
svete, navštevoval som aj ja
náboženstvo. Keď raz pán farár chodil
po domoch koledovať, zastavil sa aj
u nás a dal mi z tých vykoledovaných
peňazí päť korún, pričom ma pochválil,
že som usilovný na náboženstve. Od
radosti som až podrástol a moji rodičia
so mnou. Aké rozdielne však bolo
správanie sa mojich rodičov už ako
„uvedomelých Svedkov“, keď tvrdili,
že do večného zatratenia pôjdu farári
ako prví, na čele s pápežom. Dokonca
v čase, keď oficiálne požiadali
o vymazanie z katolíckej matriky,
už bol kňaz človekom, na ktorého sa
snáď smelo aj pľuť…
Ktoré „pravdy“ z učenia Svedkov
Jehovových mali na váš život
najväčší destabilizujúci vplyv?
Najzhubnejší vplyv na môj život malo
ustavičné zdôrazňovanie, že sme jediní,
praví, verní a zvyšok ľudstva zahynie
v Armagedone. Prekrúcanie textu Písma
v 11. kapitole Zjavenia Jána sa podávalo
tak farbisto, že vo mne vzbudzovalo
až hrôzu. Každá, a najmä nočná búrka,
ma doslova desila.
Iste som nerobil všetko tak, ako
vyžadoval Jehova; snažil som sa žiť
a konať ako ostatní moji rovesníci,
ale zároveň tak, aby o tom Svedkovia,
a teda ani moji rodičia, nevedeli.
Ostal vo mne hlboko zakorenený
strach pred neľútostným Jehovom.
Nespomínam si, že by nám niekedy
hovorili, že Jehova je milosrdný. Veľkou
neznámou bola i cesta k odpusteniu
hriechov. Keď som neskôr, po roku
1989, videl prvý raz originálne vydanie
Strážnej veže s výjavmi Armagedonu,
bol v porovnaní s tým Dracula, ktorého
som ako chlapec čítal po nociach pri
baterke, len sladká limonáda.

Samozrejme, Svedkovia ustavične
zdôrazňovali skorý koniec sveta. Keď
vyletel prvý sputnik do vesmíru, všetko
bolo jasné: koniec sveta je blízko.
Do neho zapadalo i moje ukončenie
základnej školy. Doma sa hovorilo,
že môžem ísť maximálne na učňovku,
pretože všetko vzdelanie je zbytočné.
Koniec sveta bude čo nevidieť. Študovať
na gymnáziu bolo preto pre mňa
bezpredmetné. Takmer polovica mojich
spolužiakov sa na gymnázium prihlásila,
hoci neboli lepší ako ja. Podstatná časť
z nich dosiahla vysokoškolské vzdelanie.
Dobrým východiskom sa zdal vtedy
otvorený 9. ročník ZŠ. Túto možnosť
som využil. Horšie bolo, že ani po jej
ukončení som žiadnu svetlú perspektívu
nemal. Zostalo len pri učňovke a ani po
jej absolvovaní to nebolo omnoho lepšie.
Bolo vôbec možné, aby ste sa pre
niečo rozhodli sám? Alebo
organizácia plánovala váš život
až do posledného detailu?
Mal som asi 14 rokov, keď som bol
v jednom byte ako veľmi perspektívny
Svedok pokrstený ponorením do vane.
Odvtedy o mojej ďalšej existencii už
vlastne rozhodovali tzv. starší služobníci.
Keď som skončil učňovku, bolo už
vopred rozhodnuté, čo bude ďalej.
Hovorilo sa, že pôjdem do bane
v Ostrave, aby som sa vyhol základnej
vojenskej službe, pretože Svedkovia
nesmeli slúžiť ako vojaci. Prvou
prekážkou bola prísaha – prisahať som
totiž mohol len Jehovovi a iba jemu som
smel byť verný. Druhou bolo používanie
zbrane. Nenastúpenie na vojenčinu
však vtedy znamenalo tri roky väzenia
a potom opäť čakanie na povolávací
rozkaz. Nezávideniahodné vyhliadky.
Jediné riešenie bolo podpísať zmluvu na
desať rokov do bane. Po tejto „šichte“
v podzemí sa už vojenčina nevyžadovala.
Moje prijatie prebehlo tak rýchlo, že
si ani nevšimli, že nemám 18 rokov. To
bola minimálna veková hranica na prácu
v podzemí. Po troch-štyroch dňoch, keď
zistili, že mi nemôžu ponúknuť prácu
ani na povrchu, som odišiel domov, kým
nedovŕšim stanovenú vekovú hranicu.
Opäť nasledovalo čakanie. Bol som
rád, že ma vzali naspäť do práce
vo fabrike, kde som sa vyučil a predtým
i pracoval. Riešil som však ďalšiu dilemu:
doma som zostať nechcel a tých pár
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V područí verného a rozvážneho otroka
dní na ubytovni v Ostrave mi optimizmu
nepridalo. Lenže mňa sa nikto nepýtal,
či chcem, alebo nechcem. Dosiahol som
plnoletosť a šiel som naspäť.
Pomohlo vám odlúčenie od rodiny
vymaniť sa spod vplyvu organizácie
Svedkov Jehovových?
Myslel som si, že budem mať pokoj
predovšetkým od nich. Nenapadlo mi,
že takých, ktorí podpísali prácu v bani
na desať rokov zo spomínaných
dôvodov, tam bude viac.
Asi tak za dva týždne sa ku mne
priplichtil akýsi chlapík, práve keď som
vyfáral z bane, a pýtal sa ma, či som
ten, koho hľadá. Musel byť niekým
upovedomený. Už ani neviem, ako sa
volal, ale pamätám si inú vec. Keď som
prišiel na stretnutie Svedkov, ktoré sa
konalo v jeho byte, bol tam aj istý asi
25-ročný muž, ktorého som už predtým
poznal, pričom raz som ho videl dobre
spitého, ako dostal od policajta bitku
pendrekom pred krčmou. Keď ma tento
muž zazrel, zbledol ako papier, asi sa
tým pred Svedkami nechcel chváliť.
A ja som nepovedal nič, ale viac ma tam
už nevideli. Zato ma však niekoľkokrát
otravovali, lenže ja som sa vedel
vyhovárať už ako malý chlapec.
Horšie bolo, že museli mať dobré
kontakty s našimi Svedkami, lebo som
dostal z domu vyčítavý, až rozkazovačný
list s otázkami, prečo tam nechodím.
Ďalší problém bol na svete. Mám ísť
domov, keď mám voľno a počúvať
výčitky a reči, ktoré som už počuť
nechcel? Tak som ani radšej domov
nešiel. Zdržiaval som sa u kamaráta
zo susedného mestečka, kde ma však
uvidel ktosi, kto ma poznal a oznámil
to rodičom. Netrvalo dlho a dostal som
ďalší list, v ktorom mi rodičia oznámili,
že už nemusím chodiť domov –
aby som ostal tam, kde doteraz.
Čo robiť ďalej? Z bane som chcel
odísť za každú cenu, no nemal som
kam. Ktosi mi poradil, že ak nedodržím
pracovnú zmluvu, tzn. preruším prácu
a potom sa znova prihlásim, uzavrú so
mnou novú zmluvu. To som aj spravil.
Podpísal som zmluvu na rok, pričom
ale pre mňa znovu vznikla povinnosť
„odkrútiť si“ vojenčinu.
Ako vnímala vaša rodina váš nástup
na základnú vojenskú službu?
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V podstate som bol rád, keď som po
určitom čase dostal povolávací rozkaz.
Avšak prísť domov ako márnotratný
syn nebolo pre mňa lákavé. Domov som
preto prišiel tak, že hneď na druhý deň
ráno som rukoval. Kde bol vtedy otec,
neviem, lebo sa so mnou ani nerozlúčil.
Vyprevadila ma iba matka. Podstatné
bolo, že môj posledný kontakt
s rodinou za jeden rok vojenčiny sa
končil odoslaním civilného odevu
domov. Počas tohto prvého roka som
nevyčerpal ani 12-dňovú dovolenku,
na ktorú mal nárok každý vojak, keďže
domov sa mi ísť nežiadalo a ani inam
som nemohol – nebolo kam.
V tom čase som nemal ani len
predstavu o tom, čo bude po vojenčine.
A nebolo mi všetko jedno. S rodičmi
som dobre nevychádzal, lebo som
bol „neposlušný“ a im určite ostatní
Svedkovia pílili uši zato, že od nich
bočím. Mal som vážnu známosť
(nepatrila k Svedkom!) a tak, keď som
doma povedal, že sa túžim oženiť,
odpoveď nenechala na seba dlho čakať
– otec ma jednoducho z domu vyhodil.
Avšak ešte predtým po mne skočil tak,
že som mal strach, aby ma nezaškrtil.
To bol vlastne definitívny koniec
akých-takých vzájomných vzťahov
medzi mnou a rodičmi. Dodnes sa ale
nemôžem zbaviť dojmu, že mali pre
mňa pripravenú nejakú „ideologicky
vhodnú“ nevestu. Prekvapujúce bolo,
že môj mladší brat o 13 rokov neskôr
absolvoval základnú vojenskú službu bez
najmenších tlakov zo strany Svedkov.
O Svedkoch je známe, že tí, ktorí
opustia ich rady, sú aj potom
vystavení nenávisti a psychickému
tlaku členov. Ako to bolo s vami?
Chcel som mať pokoj od všetkých
Svedkov, ale nešlo to. Bol som
zamestnaný v tej istej fabrike ako
otec, a tak sme sa navzájom vyhýbali.
Po určitom čase mi matka pri nejakej
príležitosti oznámila, že prídu za mnou
„bratia Svedkovia“. Neprišli. Povedal
som jej totiž, že nemajú dôvod a ani ja
nemám chuť s nimi hovoriť. Ale zato
prišiel niekto iný...
Po celý čas som sa snažil vymaniť
z vplyvu Svedkov, a tak som sa rozhodol
vstúpiť do „rodnej strany“. Keď som
absolvoval prvé pohovory, vybrali ma
na štúdium na Večernej univerzite
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marxizmu-leninizmu. Na vlastnej koži
som mal možnosť skúsiť, ako to
s prenasledovaním Svedkov v tom
čase vlastne bolo. V skutočnosti si ho
asi vymysleli sami, aby si vyrobili imidž
otrokov trpiacich pre Jehovu. Sledovaní
boli, to je pravda. Videl som totiž
v Krajskej politickej škole jeden filmový
dokument so zábermi, ako sa Svedkovia
schádzajú a roznášajú svoju literatúru.
Ale ani na prednáškach a ani nikde inde
som nikdy nepočul, žeby ich postihovali
tak kruto ako katolíckych duchovných.
Znamená to, že ste mali od
organizácie Svedkov Jehovových
odvtedy pokoj?
V podstate áno. Ku konfrontácii došlo
až vtedy, keď mi zomrel otec. V tom
čase som mal za sebou už aj prvé
dotyky s Bohom. No bol to Boh
diametrálne odlišný od nemilosrdného
Jehovu, ktorý ničí svojich nepoddajných
otrokov v plameňoch Armagedonu.
Obraz Jehovu, hlboko zakorenený v duši,
mi dlho bránil stretnúť sa s ozajstným
Spasiteľom – Ježišom Kristom. Tohto
Spasiteľa som nehľadal. On sám si našiel
mňa i moju rodinu.
Keď sme tak niekoľkí stáli pri rakve
môjho otca s ružencom v rukách, zažili
sme taký útok proti kresťanstvu,
že o smútočnom prejave nemohla byť
ani reč. Dozvedel som sa, že všetci,
ktorí sa modlia s ružencom v ruke, sú
modloslužobníci, odsúdení na zánik,
že žiadna duša sama osebe neexistuje,
ale umiera spolu s telom a pod. To
všetko nám „láskyplne“ vysvetlili tí
elegantní, uhladení a usmievaví páni,
ktorých vídam aj teraz chodiť na svoje
náboženské zhromaždenia. Pri hrobe
môjho otca ako keby mi chceli povedať:
On patril nám, tu nemáš čo hľadať…
Dohrou bola smrť mojej matky. Ani
vlastní súrodenci mi nepovedali, že
zomrela. Dozvedel som sa to náhodou;
na otázku, ako sa má babka, mi môj
synovec lakonicky oznámil, že je mŕtva…
Táto dlhá etapa môjho života je už
za mnou. Môj život sa už definitívne
neriadi pokynmi Svedkov Jehovových
ani žiadnej inej organizácie, ale mohol
som ho s dôverou odovzdať láskavému
a milosrdnému vedeniu svojho Spasiteľa.

Ďakujem za rozhovor.
Ilustračné foto: B. RAKOVSKÝ, archív
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Náboženská sloboda

RADOVAN ČIKEŠ

ako podpultový tovar (1)

red nejakým časom bol medializovaný osud mladého muža z východoafrického súostrovia Komory. Miestny súd ho poslal na desať mesiacov do väzenia s následnými
ôsmimi mesiacmi podmienečného trestu. Dôvod bol prozaický. Od svojho amerického bejzbalového trénera dostal ako darček dve videokazety o živote Ježiša Krista. V krajine, kde
tvoria sunnitskí moslimovia 98 % obyvateľstva, sa v odôvodnení rozsudku uvádzalo, že islam
je štátnym náboženstvom a sloboda vyznania nie je zakotvená v žiadnom texte zákona,
a preto je propagácia iného náboženstva nezákonná. Aj na tomto príklade možno konštatovať, že náboženská sloboda a nezávislé vyznávanie viery zostáva v mnohých kútoch
sveta stále nedostižným ideálom.

P

Vo svete existuje niekoľko nezávislých
medzinárodných inštitúcií, ktorých úlohou je monitorovanie a hodnotenie
úrovne tých základných ľudských práv,
ktoré sa viažu na slobodu vierovyznania
a praktizovania náboženstva. Medzi najprestížnejšiu, každoročne najočakávanejšiu, ale zároveň najkontroverznejšiu
patrí Výročná správa o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú publikuje Ministerstvo zahraničných vecí USA
(MZV USA). Správa vzniká na základe
ustanovení zákona International Religious Freedom Act prijatého americkým
Kongresom roku 1998. MZV USA sa
ním zaviazalo každoročne pripraviť dokument, ktorý by dôkladne analyzoval
stav náboženskej slobody vo všetkých
krajinách sveta, avšak okrem samých
Spojených štátov amerických.
Ani rok 2004 nebol výnimkou, a tak
15. septembra výročnú správu prezentoval minister zahraničných vecí Colin
Powell. Dokument sa skladá z dvoch základných častí. V úvodnej všeobecnej
časti sa uvádzajú prekážky realizácie

náboženskej slobody vo svete, prípadne zlepšenia stavu oproti minulému roku, ako aj aktivity a kroky USA vedúce
k náprave. Druhá časť obsahuje rozsiahle správy o 194 krajinách sveta, ktoré
každoročne spracúvajú zastupiteľské úrady USA v príslušných krajinách v spolupráci s vládnymi, ale predovšetkým
nevládnymi združeniami a organizáciami.
Správa uvádza, že veľká väčšina štátov sveta deklaruje vo svojich právnych
normách ochranu a slobodu myslenia,
svedomia a náboženského vierovyznania. Poukazuje tiež na fakt, že mnohé
z nich sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať práva jednotlivca na slobodnú voľbu
a výber vlastnej náboženskej príslušnosti. Nanešťastie tieto medzinárodné
záväzky sú často konfrontované s pochmúrnou realitou ich zneužívania vládnucim režimom, a tak žije väčšina svetovej populácie v krajinách, ktoré fakticky
právo na náboženskú slobodu zakazujú,
alebo ho aspoň čiastočne obmedzujú.
Výročná správa je však napriek svojmu nespornému prínosu často terčom

veľkej kritiky, pričom sa často poukazuje
na nejednotný meter americkej administratívy pri hodnotení jednotlivých krajín.
Nezávislí pozorovatelia totiž poukazujú
na veľký vplyv zahraničnopolitických a
mocenských záujmov USA na výslednú
podobu tejto správy. Ako ukážkový príklad sa dlhé roky poukazovalo na Saudskú Arábiu ako kľúčového spojenca USA
v Perzskom zálive, ktorá v predchádzajúcich piatich správach nebola nikdy
vážne kritizovaná za stav ľudských práv
a zvlášť náboženskej slobody.
Výročná správa za rok 2004 však výrazne zmenila predchádzajúcu rétoriku,
keď konštatovala, že náboženská sloboda
v tejto krajine v podstate vôbec neexistuje. Existujú náznaky, ktoré odôvodňujú
túto zmenu kurzu aktuálnou situáciou
na Blízkom východe. Ďalšiu kontroverziu
u mnohých vyvolal fakt, že tohtoročná
správa nezahrnula do svojho obsahu
situáciu v Iraku, keď konštatovala, že
v tomto období bol Irak pod správou a
kontrolou USA, a preto sa nebude zaoberať tamojšou náboženskou slobodou.

7

Náboženská sloboda ako podpultový tovar
Potrebné je tiež uviesť, že mnohé
krajiny dlhodobo kritizujú USA za prípravu tejto správy a poukazujú, že ide o zasahovanie do ich vnútorných záležitostí.
Medzi takéto krajiny patrí napríklad Čína, ktorú Američania dlhodobo považujú
za priam chronického porušovateľa ľudských práv a náboženskej slobody. Čína
v tejto súvislosti prešla aj do „protiútoku“, keď začala s prípravou obdobných
správ o stave ľudských práv v USA a obvinila ich z porušovania práv vlastných
občanov. Protesty však prichádzajú aj
z niektorých krajín Európskej únie, ktoré nevítajú americkú iniciatívu. To však
zrejme súvisí s ich odlišným ponímaním
konceptu náboženskej slobody, ktorá
je ovplyvnená historickým vývojom na
starom a novom kontinente za ostatných vyše dvesto rokov.
Americká predstava slobodných cirkví v slobodnom štáte, kde vládne dôsledná odluka a každý má právo vyznávať
vlastné náboženské presvedčenie, zostáva absolútnou prioritou. Američania
preto automaticky považujú za porušenie občianskej a náboženskej slobody
opatrenia, ktoré sa v západnej Európe
podnikajú proti niektorým náboženským
hnutiam či sektám. Francúzi, Nemci alebo Belgičania to však považujú len za legitímne právo obrany štátu a občanov
pred manipulátormi, ktorí sa skrývajú
pod rúškom náboženskej slobody.

Okolitý svet
Medzinárodné organizácie venujúce sa
ochrane náboženskej slobody vo svete,

ako aj závery výročnej správy považujú
za najväčších porušovateľov tohto základného ľudského práva totalitné a
autoritatívne režimy, ktoré bezohľadne
sledujú svoje záujmy. Medzi ukážkové
príklady patrí Barma, kde od roku 1962
neobmedzene vládne vojenská chunta,
ktorá výrazne potláča všetky občianske
aktivity vrátane realizácie viery väčšinového náboženstva – budhizmu.
Viac ako 3 % barmskej mužskej populácie sú budhistickí mnísi, ktorí každodenne čelia násiliu a absolútnej kontrole štátu. V krajine však žije i výrazná
kresťanská menšina (baptisti, katolíci,
anglikáni), ako aj moslimská komunita,
ktorým štátne orgány obmedzujú okrem
iného aj právo na stavbu či opravu svojich bohoslužobných priestorov. Všetky
kresťanské komunity napríklad majú zakázané používať označenie „kostol a sú
nútené používať pri ich názvoch výraz
„sociálne centrum“. Vláda určila ročnú
kvótu na počet cirkevných novostavieb
a v celej Barme, kde žijú minimálne
2 milióny kresťanov, sa môže v jednom
roku postaviť maximálne 10 až 15 nových „sociálnych centier“. Medzi najznámejší a najrozšírenejší kontraband
misionárov pri vstupe do krajiny patrí Biblia, pretože jej tlač v krajine podlieha štátnemu schváleniu a jeho získanie je veľmi náročné. Existuje množstvo
dôkazov, že militantná vláda násilne núti celé etnické komunity vzdať sa kresťanstva a prestúpiť na budhizmus.
Ďalšou krajinou je už spomenutá Čína, kde sa všetky kresťanské komunity
označujú ako „kulty“ a sú pod zvýšeným

Napäté politické ovzdušie cítiť aj v okolí Múru nárekov v Jeruzaleme.
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dohľadom a vyšetrovaním mocenského aparátu štátu. Aj keď je táto krajina
známejšia pre reštrikcie proti spirituálnemu hnutiu Falun Gong, ujgurským
moslimom či tibetským budhistom a
dalajlámovi, štát robí násilné opatrenia
aj proti „podzemnej“ katolíckej cirkvi.
Katolícka cirkev sa totiž delí na časť
spolupracujúcu s režimom a „neoficiálnu“ cirkev, ktorá má, naopak, podporu
Vatikánu. Vatikán odhaduje, že v krajine
žije spolu vyše 10 miliónov veriacich.
Oficiálne čísla čínskych orgánov hovoria, že vládou uznávaná katolícka cirkev
má spolu 69 biskupov, 5 000 kňazov a
5 600 kostolov. Zároveň sú známe čísla,
že v Číne je 37 tajne vysvätených biskupov, z ktorých časť je väznená, alebo
sú v domácej internácii pod represívnym dohľadom.
V Číne žije v súčasnosti i vyše 15 miliónov veriacich rôznych protestantských denominácií a experti sa zhodujú
v názore, že tieto skupiny získavajú čoraz silnejšiu podporu miestneho obyvateľstva. Vláda dôsledne vyžaduje, aby
všetky objekty, v ktorých sa vyvíja akákoľvek náboženská aktivita, podliehali
povinnej registrácii, a tak režim získava
úplnú kontrolu a prehľad nad náboženským životom. Všetky ostatné aktivity
mimo označených objektov sa považujú
za neoficiálne a ich účastníci sú nútení
sa zaregistrovať alebo sú rôznymi formami perzekvovaní, často i väznení.
Podľa správy patrí medzi najdramatickejšie príklady aj Severná Kórea, kde
však pre dôslednú kontrolu a selekciu
informácií zo strany totalitného režimu existujú len oficiálne nepotvrdené
správy o vraždách a prenasledovaní
kresťanov patriacich k štátom neautorizovaným kresťanským skupinám. Všetci
„noví“ kresťania a veriaci, ktorí udržujú akékoľvek styky s týmito skupinami,
čelia tvrdým trestom a ťažkému žaláru.
Na základe rozhovorov humanitárnych
pracovníkov sa svet napríklad dozvedá,
že v krajine je trestom čítať Bibliu a na
veriacich, ktorí neuposlúchli tento zákaz,
boli vykonávané experimenty s biologickými zbraňami hromadného ničenia.
K iným vypuklým prípadom flagrantného a dlhodobého porušovania náboženskej slobody podľa výročnej správy
patrí aj Kuba, Laos a Vietnam.
Výročná správa rozlišuje aj ďalšiu
kategóriu krajín, kde panuje nepriateľstvo štátu voči náboženským minoritám
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a represívny postup vlády k niektorým
náboženským skupinám, ktoré sa považujú za „bezpečnostnú hrozbu“. Tieto
krajiny uplatňujú politiku vydierania a
prenasledovania zmienených skupín a
vyžadujú od ich veriacich, aby sa buď
vzdali svojho presvedčenia, alebo opustili krajinu. Na zozname týchto štátov
sú Eritrea, Irán, Pakistan, Saudská Ará-

Náboženská sloboda ako podpultový tovar
ce diskrimináciu a perzekúciu, ale v skutočnosti úplne zlyhávajú a v krajine štát
nemá pod kontrolou násilné akty a neprávosti, ktoré sú na dennom poriadku.
Typickým príkladom je situácia v Nigérii, ktorá je rozdelená na prevažne
moslimský sever a kresťanský juh, pričom na súčasný neprehľadný stav a
náboženské problémy vplývajú aj jed-

Arménska pravoslávna cirkev a Židovská náboženská komunita. V krajine však
pôsobí niekoľko desiatok iných cirkví
a náboženských spoločností, ktoré však
nemajú legálny status a v ich prípade
sa často porušujú základné ľudské práva. Napriek faktu, že turecká ústava
zakotvuje náboženskú slobodu, sekulárne štátne orgány aj naďalej uplatňujú
mnohé reštriktívne opatrenia jednak
proti moslimským organizáciám, jednak proti iným náboženským minoritám. Medzi pretrvávajúce obmedzenia
napríklad patrí nadobudnutie právnej
subjektivity cirkvi, reštrikcie pri štátom
neautorizovaných združovaniach veriacich, obmedzenia majetkových práv
alebo zákaz stavieb bohoslužobných
priestorov. Správa konštatuje, že tieto
problémy vrátane pretrvávajúceho antisemitizmu naďalej zostávajú v Turecku
neriešené.

Európske krajiny
Čínski katolíci na bohoslužbách. Nemajú to ľahké v tejto východoázijskej krajine.
bia, Sudán, Turkmenistan a Uzbekistan.
V podstate ide o moslimské krajiny, kde
má islam výsadné postavenie a vzťah
väčšinovej spoločnosti k predovšetkým
kresťanskej menšine (prípadne hinduistom či židom) je v mnohých prípadoch
krajne nepriateľský.
Ide však často aj o rozpory medzi
samými moslimami a vzájomné perzekúcie pre etnickú či názorovú rozdielnosť.
V Saudskej Arábii napríklad štát zriadil
„náboženskú políciu“ (Mutawwa), ktorá nepostihuje len kresťanov za šírenie
Biblie, ale aj moslimských šiitov, ktorí
nepatria k jedinej štátom uznanej forme islamu – wahabizmu. V Sudáne sa
napríklad inoverci nepatriaci k väčšinovému moslimskému obyvateľstvu považujú za občanov druhej kategórie, ktorí
nemajú rovnaký prístup k zamestnaniu
či lekárskej starostlivosti. Podľa zástupcov katolíckej cirkvi súčasný režim, ktorý získal kontrolu nad Sudánom roku
1989, zaviedol prísnu prohibíciu. Zákaz
sa plošne vzťahuje napríklad aj na omšové víno, ktoré sa nesmie používať ani
pri bohoslužbách.
Medzi ďalšiu početnú skupinu krajín patrí napríklad Bangladéš, Egypt,
Gruzínsko, Guatemala, India, Indonézia,
Nigéria či Srí Lanka. V týchto štátoch síce na papieri existujú zákony odsudzujú-

notlivé etnické konflikty a súperenie.
Pri týchto stretoch ročne zahynú stovky ľudí. Navyše na severe krajiny sa bez
problémov realizuje islamské právo (šariát), ktoré zahŕňa aj fyzické tresty ako
bičovanie, kameňovanie či amputácie
končatín. Kresťania sa v tejto súvislosti ponosujú, že toto zákonodarstvo sa
začína všeobecne uplatňovať na všetkých občanov, čo nie je v súlade so svetskou ústavou Nigérie, ktorá zakazuje
„mučenie a neľudské či ponižujúce zaobchádzanie“.
Správa tiež rozlišuje krajiny, ktoré
uplatňujú legislatívu zvýhodňujúcu väčšinové náboženstvo a diskriminujúcu
menšinové cirkevné spoločenstvá. Je
to zväčša dôsledok historického vývoja,
keď dominancia väčšinového náboženstva má v krajine dlhú tradíciu. Ide
o krajiny bývalého Sovietskeho zväzu ako Rusko, Bielorusko, Moldavsko či
Azerbajdžan, ale aj Izrael alebo Turecko.
Keďže v súčasnosti je veľmi frekventovaná otázka prípadného vstupu Turecka
do Európskej únie, môžeme uviesť nasledovné fakty:
Podľa oficiálnych čísel je v Turecku
z celkového počtu 68 miliónov obyvateľov až 99 % moslimov. Od roku 1923
sú štátom uznané iba tri neislamské
komunity – Grécka pravoslávna cirkev,

Pre západoeurópske štáty je veľmi sporná časť výročnej správy, v ktorej sa píše
o odsudzovaní a „stigmatizovaní“ niektorých náboženských skupín a cirkví ako
nebezpečných siekt a kultov. V prípade Belgicka podľa správy miestna vláda
pokračuje v pozorovaní a monitorovaní
niektorých neregistrovaných náboženských skupín, ktoré sú od roku 1997
zahrnuté do správy parlamentu o „zhubných sektách“.
V Belgicku totiž bola v tomto roku
zriadená zvláštna parlamentná komisia
vyšetrujúca a preverujúca potenciálne
nebezpečenstvo siekt, ktoré rozdeľuje
do dvoch hlavných kategórií. Hoci neexistujú žiadne ilegálne, teda štátom
nepovolené sekty, v prvej kategórii sú
rešpektované, resp. spoločensky únosné sekty. Belgičania ich definujú ako
organizované skupiny jednotlivcov štandardne vyznávajúcich spoločnú doktrínu viery, ktorí sa združujú v súlade s ich
základnými občianskymi právami. V druhej kategórii sú „zhubné sektárske organizácie“, ktoré majú filozofické a religiózne ciele a zámery, pričom ich činnosť
zahrnuje aj ilegálne a bezprávne aktivity
škodlivé jednotlivcovi alebo spoločnosti,
znehodnocujúce ich ľudskú dôstojnosť.
Tento parlamentný výbor publikuje
aj zoznam a charakteristiku 189 siekt
zahrnujúcich okrem iných zoskupení aj
Svedkov Jehovových, mormónov, scien-
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tológiu či YWCA-u. Američanom sa napríklad nepáči, že hoci tento zoznam
nebol prezentovaný s jednoznačným
úmyslom charakterizovať tieto skupiny
ako „nebezpečné“, v médiách a na verejnosti sa stal rýchlo známy ako register
nebezpečných a pochybných komunít.
Samozrejme, subjektom z belgického
„sektárskeho indexu“ sa ich zaradenie
v ňom vôbec nepáči, a keďže majú
mnohé zázemie aj v USA, stupňujú tlak
i prostredníctvom americkej administratívy na zmenu status quo.
Cieľom už pravidelnej kritiky sa opäť
stalo Francúzsko. Od roku 2002 tam
totiž existuje medzirezortná inštitúcia,
ktorá analyzuje vývoj a mechanizmy
siekt a kultov tvoriacich možnú hrozbu
verejnému poriadku a právnemu systému. Táto inštitúcia tiež koordinuje pomoc v poradenskej a osvetovej činnosti, ako aj asistenciu prípadným obetiam
siekt. Veľká pozornosť sa venuje aj
francúzskemu zákonu, okolo ktorého sa
rozprúdila celosvetová hystéria.
Od septembra 2004 sa stal účinným zákon zakazujúci nosenie nápadných náboženských symbolov (moslimské šatky, židovské pokrývky hlavy či
výrazné kresťanské kríže) vo verejných
školách. Aj napriek tomu, že sa očakávala veľká vlna nespokojnosti, situácia
v školách bola iná. Podľa informácie
francúzskeho ministra školstva si z celkového počtu 6 miliónov dievčat nav-

števujúcich verejné školy odmietlo zložiť moslimskú šatku v celom Francúzsku len 101 dievčat, čo bolo oveľa
menej, ako sa pôvodne očakávalo. Napriek týmto relatívne vlažným reakciám
verejnosti je predmetný zákon v očiach
Američanov neprípustným zásahom do
náboženskej slobody.
Najväčšou problémovou otázkou je
v prípade Nemecka podľa americkej
výročnej správy jeho vzťah k scientológii. Táto náboženská skupina má v krajine 18 pobočiek a okolo 6 000 registrovaných členov. Od roku 1997 je pod
pozorným drobnohľadom Úradu na ochranu ústavy ako jediná náboženská
spoločnosť hlásajúca ideológiu, ktorá
nie je v súlade s ústavným poriadkom
Nemecka. Tento úrad konštatoval, že
scientológia sa pokúsila infiltrovať vládu a štátne orgány, pričom jej členovia špehujú a škandalizujú jej oponentov a kritikov.
Hoci sa postoj nemeckých spolkových krajín na scientológiu odlišuje, niektoré sú vo svojich kritických názoroch zásadné. Medzi ne patrí Bavorsko,
ktoré ešte v novembri 2002 požiadalo
federálne ministerstvo vnútra o zákaz
pôsobenia scientológie na celom území
Nemecka. Bavorsko to odôvodňovalo
citovaním nesprávnych medicínskych
praktík v súvislosti s používaním metódy auditingu. Na federálnej úrovni však
nenašla bavorská iniciatíva podporu.

Náboženská sloboda vo svete
 V Saudskej Arábii sú všetky náboženské aktivity pod dohľadom

Ministerstva pre islamské záležitosti.
 Vo všetkých arabských krajinách s výnimkou Libanonu a Sýrie je is-

lamštátnym náboženstvom.
 Sekulárna ústava ešte nie je zárukou náboženskej slobody.
 Kubánska ústava (1976) vyhlásila krajinu za oficiálny ateistický štát.
 Čínska ústava zaručuje náboženskú slobodu, ale len v rámci „nor-

málnych“ náboženských aktivít, ktoré však nedefinuje.
 V Anglicku je vplyv štátnej cirkvi skoro minimálny. Ide skôr o za -

chovávanie tradícií.
 V prípade Írska má Ústava kresťanský charakter, ale neustanovu-

je žiadnu štátnu cirkev. Írsko patrí k nábožensky najslobodnejším
krajinám sveta.
 Známy je kresťanský exodus z Blízkeho východu – viac ako milión kresťanov za posledných päť rokov. Dnes sú napríklad len
3 % Palestínčanov kresťania, pričom pred 50 rokmi ich bolo až 25 %.
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Bavorsko si „vyslúžilo“ ďalšiu kritiku
za to, že vo formulároch pre záujemcov o vstup do štátnej služby je vraj
otázka o tom, či uchádzač udržiava
styky so scientológmi. Avšak podľa zodpovedných bavorských štátnych orgánov kladná odpoveď na túto otázku
nie je dôvodom na negatívny výsledok
ich rozhodnutia a neboli zaznamenané
žiadne odôvodnené prípady zneužitia
tejto príslušnosti, čo potvrdili aj sami
zástupcovia scientológie. V skutočnosti
teda ide len o prevenciu, na ktorú má
každá inštitúcia právo.
Ako príklad porušovania ľudských
práv uvádza americká správa aj údajnú
prax nemeckých úradov práce, ktoré
na základe smernice príslušného ministerstva uvádzajú pri menách firiem zamestnávajúcich príslušníkov scientológie písmeno „S“. Úradníci vzápätí varujú
svojich nezamestnaných klientov, že na
budúcom pracovisku sa môžu stretnúť
so scientológmi.
Za reštrikciu náboženskej slobody sa
dosť nepochopiteľne – vzhľadom na právo občanov na informácie – považuje
aj štátna a verejná podpora fungovania organizácií, ktoré v rámci osvetovej a informačnej práce poskytujú pomoc a podklady k novo sa etablujúcim
náboženským zoskupeniam a kultom.
V súvislosti s uvedeným je napríklad kritizované aj Rakúsko a mimovládna organizácia Spoločnosť proti sektárskym a
kultovým nebezpečenstvám, ktorá vyvíja poradenskú činnosť a distribuuje informácie školám a širokej verejnosti.
Výročná správa MZV USA upozornila
z jej pohľadu na signifikantné zlepšenie
situácie v prípadoch Afganistanu, Gruzínska, Indie, Turecka a Turkmenistanu.
Otázkou zostáva už len fakt, či americká administratíva bude ochotná
upraviť svoju zahraničnú politiku a ako
rozhodne najvplyvnejšia mocnosť v súčasnom svete bude účinne tlačiť na
skutočných porušovateľov náboženskej
slobody, bez ohľadu na to, či ide o jej
strategických partnerov. Náboženská
sloboda či vzťah jednotlivých veriacich
k iným náboženstvám napriek všetkému
zostáva diskutovanou témou a otvorenou otázkou, pretože dejiny, súčasnosť
a bezpochyby i budúcnosť tohto neodňateľného ľudského práva bude navždy
spojená s hľadaním ideálnej podoby. 
(Dokončenie v budúcom čísle)
Foto: archív
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Satan

izmus

fenomén čiernej revolt
revoltyy

(1)

ANTON SOLČIANSKY
nohí si myslia, že satanisti, to je tých zopár vyšinutých, ktorí sa schádzajú po nociach,
navliekajú si čierne kapucne a na opustených a tmavých miestach potajme konajú
svoje špeciálne obrady, pri ktorých satanovi obetujú zvieratá a vzývajú jeho meno. Niektorí si ich predstavujú oblečených v čiernej sutane s prevráteným krížom zaveseným na krku.
Považujú ich za výstredných a zvláštnych, preto sa nenazdávajú, že by sa ich to mohlo osobne nejako týkať. Žiaľ, ako sa ukazuje, satanizmus je čosi hlbšie a dnes i oveľa bližšie, najmä
mladým. Šíria sa o ňom rôzne fámy, ale odpovedať na otázku, či vôbec jestvuje a čo sa za
ním skrýva, nie je jednoduché. V počte satanistických skupín má vo svete smutné prvenstvo
Londýn, nasleduje Turín, San Francisco, Chicago a Rím (kde je činných najmenej 44 skupín).

M

Hneď na úvod si treba uvedomiť, že
o satanizme nemožno uvažovať ako o
organizovanom jednotnom hnutí. Bližšie zoznámenie s týmto javom vyvoláva údiv nad širokým spektrom názorov,
teórií a praktík. Satanizmus je dnes kompiláciou synkreticky rôznorodých pohľadov. Možno prekvapujúco znie tvrdenie,
že na prvom mieste tu nestojí ani tak
satan, ako sebazbožštenie človeka, ktorý je mierou všetkých vecí.
Otázky spojené so satanizmom vystúpili do popredia u nás po tom, ako sa
v malej obci pri Trnave upálil 22-ročný
muž, ktorý sa údajne intenzívne venoval
satanizmu, a keď skupina mužov z rôznych častí Slovenska hlásiacich sa k tejto orientácii napadla a zbila kostolníka
jednej z bratislavských farností.

Kde hľadať príčinu vzniku satanizmu? Môžno povedať, že ide o krajný
prejav okultizmu, v ktorom chce človek
byť ako Boh, o úplné odmietnutie transcendentného pohľadu na svet, najmä
kresťanského pohľadu na život. V neposlednom rade satanizmus ponúka rituálne priľnutie k antimorálnej a násilnej
„kultúre“, ktorá je ustavične prítomná
v našej spoločnosti.
V satanizme sa môžeme stretnúť
s ľuďmi, pre ktorých je to čisto komerčná záležitosť, rovnako ako s nezávislými
intelektuálmi, ktorí vo svojom racionálnom satanizme vidia vrcholné štádium
humanizmu, či s dospievajúcou mládežou so sklonom k exhibicionizmu, pre
ktorú sa účasť na satanistických podujatiach a nosenie jeho znakov stáva od-

reagovaním či nástrojom protestu proti rodi čom a spoločnosti. Nemožno si
tiež nevšimnúť jeho výrazné deviácie,
ako sú účasť na kriminalite, zločinoch
a vraždách.
Okrem racionalistických satanistov
sa väčšina skupín či jednotlivcov nezaoberá vytváraním nejakej ideológie. Často
ide o jednotlivcov alebo skupiny, sekty,
ktoré vo viac alebo menej organizovanej
forme vzývajú satana a uctievajú ho.
Na upresnenie uvediem definíciu jedného z popredných odborníkov na satanizmus, sociológa prof. Massima Introvigneho1: „Satanizmus z historického
a sociologického pohľadu môže byť definovaný ako klaňanie sa alebo uctievanie bytosti nazývanej v Biblii satan alebo diabol, ktoré uskutočňujú skupiny
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organizované vo forme hnutia, pomocou opakovaných praktík kultového alebo liturgického charakteru.“2
Z metodologického hľadiska môže
byť užitočné upresnenie, ktoré pomáha
rozlišovať posadnutosť a satanizmus:
„Aj keď navštevovanie satanistických
skupín môže – podľa niektorých exorcistov – otvoriť dvere problémom diabolského pôvodu, nemožno miešať posadnutosť a satanizmus. Nie všetky osoby
vyrušované zlým duchom prešli satanizmom (niektorí sú dobrí kresťania) a nie
všetci satanisti zažívajú príznaky posadnutosti alebo diabolského trýznenia.“3
Možno konštatovať, že zatiaľ čo satanista hľadá diabla, posadnutý je vyhľadávaný diablom, ktorý ho „vyrušuje“
na úrovni telesnej, psychickej a duchovnej. Teda nie všetci satanisti sú „posadnutí“, ako ani nie všetci „posadnutí“ sú
satanisti. Dokonca v živote mnohých
svätých a blahoslavených vidíme skutočné (zdokumentované) chvíle, keď ich
zlý duch „vyrušoval“ a „trýznil“. Medzi
nimi môžeme spomenúť pátra Calabriu
a sestru Máriu od ukrižovaného Ježiša
(ktorých blahoslavil Ján Pavol II.). Satanizmus a posadnutosť sú dva úplne
odlišné a nie nevyhnutne spojené javy,
hoci vykonávanie okultných praktík –
ako je mágia, špiritizmus a samotný satanizmus – môžu vytvárať vhodnú prístupovú cestu pre problémy súvisiace
s posadnutosťou.

Stručné dejiny satanizmu
Najstaršiu formu satanizmu predstavuje satanizmus náboženský. Jeho korene vychádzajú z pohanstva a v priebehu stredoveku sa prejavoval ako jeden
z inšpirujúcich zdrojov ľudového čarodejníctva. Vtedy sa formoval ako hnutie vzbury proti krutým sociálnym podmienkam, ako nenávisť voči tomu, čo
reprezentovalo daný spoločenský poriadok. Tí, ktorí sú označovaní za tzv.
skutočných satanistov, nikdy neuctievali
satana ako reálne existujúcu duchovnú
bytosť. Na svojich zhromaždeniach na
opustených a spustnutých miestach,
tzv. sabatoch, oslavovali svoj život a konali rituály.
Dejiny tzv. písaného satanizmu ako
intelektuálskej ideológie sa však začínajú až v 17. storočí. Hlavne v západnej
Európe to bolo obdobie nastupujúceho
spoločenského neporiadku a rozkladu,
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obdobie úpadku náboženskej viery a jej
nahrádzania vedou a pohanskou mágiou. Vo vtedajšom Francúzsku zorganizovala Katarína Deshayesová, parížska
čarodejnica, rozsiahle sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať pre markízu de
Montespan, milenku kráľa Ľudovíta XIV.,
jeho trvalú priazeň.
Ako však upadala náboženská viera, stávali sa satanistické aktivity čoraz
viac len hrou na pobavenie, priťahujúcou
sadomasochistov a iných sexuálnych deviantov, ktorých hlavným motívom nebola životná filozofia, ale sexualita spájaná s niektorými obradmi. Také to bolo
na začiatku 18. storočia aj v anglickom
Hellfire Club (Klube pekelného ohňa), kde
sa pod vedením sira Francise Dashwooda
usporadúvali pre spoločenskú smotánku
karnevalové obrady, počas ktorých sa
praktizoval masový sex.
Satanizmus zmiešaný s prvkami slobodomurárskeho učenia hral ústrednú
úlohu aj v magickej koncepcii najväčšieho satanistu 20. storočia, Angličana
Aleistera Crowleyho (1875 – 1947). Okrem neho ďalšou dôležitou postavou minulého storočia bol Anton Szandor LaVey
(1930 – 1997), známy najmä ako zakladateľ Satanovej cirkvi (Church of Satan).
Svojrázny kult diabla spojený so sexuálnou mágiou praktizovala aj Cirkev
posledného súdu (Church of Final Judgement), založená roku 1967 Robertom
DeGrimstonom a jeho ženou Mary Anne,
bývalou prostitútkou. Táto cirkev pochádzajúca z Anglicka núti svojich členov
ku krvavým rituálom. Preslávila sa pochodmi s cvičenými bielymi vlčiakmi ulicami San Francisca a Los Angeles a aj
tým, že priaznivcom tejto skupiny sa
stal Charles Manson, človek vyhlasujúci
sa za Satana aj Krista v jednej osobe,
ktorý je známy vraždou hollywoodskej
herečky Sharon Tateovej a jej priateľov
9. augusta 1969. Zároveň však treba
objektívne dodať, že krvavé obety dnešní
satanisti odmietajú.
Poslednou významnou skupinou náboženského prúdu satanizmu bol v USA
Séthov chrám Michaela Aquina a jeho
ženy Lilith Sinclairovej. Tento kult vznikol roku 1975 a ako hlavný pilier jeho
chrámového učenia bolo okrem odmietania krvavých obiet vyhlásenie prijatia
Sétha, čiže Satana, ako osoby. Aquino
hlásal, že anjel Aiwass, ktorý sa údajne
Crowleymu zjavil roku 1904 v Káhire, bol
v skutočnosti boh smrti Séth. Ten vraj
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obdaroval človeka inteligenciou a umožnil mu stať sa bytosťou podobnou
Bohu. Aby to dosiahol, musí sa však
človek najprv zbaviť „spánku“, ktorý je
jeho normálnym funkčným stavom, a
taktiež musí dosiahnuť „sebauvedomenie“ pomocou procesu nazvaného xepering. Ten pozostáva z čítania, prijímania vedomostí a konania rituálov.
V časoch najväčšieho rozmachu mala
Aquinova cirkev asi sto členov, ale
v druhej polovici osemdesiatych rokov
sa prakticky rozpadla.
Výrazný protiklad k týmto skupinám
predstavuje už spomenutá kalifornská
Satanova cirkev a jej početné menšie
organizácie. Tieto „cirkvi“ reprezentujú
celkovú väčšinu súčasných satanistických organizácií. Zakazujú rituálne obety ľudí a zvierat a odradzujú svojich
členov od účasti na akejkoľvek ilegálnej
činnosti. Protestujú však proti kresťanskej morálke a morálke ostatných náboženstiev, ktorú považujú za pokryteckú, slabošskú a škodlivú. Vyhlasujú
narcistickú vieru v človeka, ktorý nie je
spútaný žiadnymi obmedzeniami, žije
voľne a je mu všetko dovolené. Proti solidarite stavajú egoizmus, proti odpusteniu odplatu, proti súcitu boj. Satan
nie je chápaný ako reálne existujúca
duchovná bytosť, ale ako symbol moci,
pravdy, osvietenia, voľnosti, pokroku a
radosti.4

Ideologickí inšpirátori satanizmu
Všeobecne sa za otca moderného satanizmu pokladá Aleister Crowley, pritom to bol jednoznačne neveriaci človek. Nielenže neveril v existenciu Boha,
ale ani satana a ústredné motto jeho
života znelo: „Rob, čo chceš, to nech je
tvoj celý zákon“. Medzi jeho najdôležitejšie záujmy patrili drogy a sexuálna
mágia – praktiky spájajúce erotiku a
ezoteriku. Veľa cestoval a zakladal vlastné centrá. Zomrel roku 1947 úplne zničený drogami a hýrivým životom.
Odpoveď mnohých, že sloboda znamená „môcť si robiť, čo chcem“ sa až nápadne podobá na Crowleyho motto – žiť
bez akýchkoľvek obmedzení, pravidiel,
cítiť sa ako boh. A presne toto je sama
podstata satanizmu. Crowley v knihe Liber Oz píše: „Nejestvuje nijaký iný boh
okrem človeka. Človek má právo žiť
podľa svojich vlastných zákonov.“ V dôsledku takejto filozofie je pre jej vyzná-
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vačov všetko dovolené: droga, násilie,
nenávisť, pomsta, nadvláda silných nad
slabými. Crowleyho motto je silným pokušením pre človeka, aby sa postavil
na miesto Boha a stanovoval si zákony, ktoré budú uspokojovať jeho pohodlie a záujmy. Ak sa pristavíme pri posolstvách a ponukách, ktoré dostávajú
mladí prostredníctvom určitých hudobných štýlov, filmov či zábavných programov, neujde nám, že spoločným
znakom je práve toto: „Ty si sám sebe
pánom, a tak si môžeš robiť, čo chceš.“
O Crowleym sa dnes vedie široká
diskusia. Hoci, ako som spomenul, je
považovaný za otca moderného satanizmu, ak sa na jeho život a činnosť
pozrieme z hľadiska prísne sociologického a historického, je to okultista. Bol
to agnostik. Sám sa považoval skôr za
antikrista, mága a „Beštiu 666“, ako za
uctievača diabla. Ťažko ho teda možno
považovať za reálneho satanistu, skôr
za okultistu, ktorý na sklonku svojho
života prišiel o rozum. A predsa jeho
spisy značne ovplyvnili vývoj súčasného
satanizmu. Vyznával ateistickú filozofiu
a jeho základnou myšlienkou bol už
uvedený thelemický zákon (gr. thelema – vôľa): „Rob, čo chceš, to nech
je tvoj celý zákon“, čo však sprevádzal
používaním typicky satanistických symbolov. Crowley a jeho spisy sa stali vzorom pre všetkých, ktorí chceli objaviť
satanizmus v jeho rôznych formách.
Podľa dnešných nasledovníkov bol
Crowley5 básnik, spisovateľ a člen okultistickej spoločnosti Ordre Hermeneutic
of Golden Dawn. Roku 1904, počas cesty do Egypta, bol spolu so svojou ženou zatiahnutý do udalostí, na základe
ktorých sa on sám vyhlásil za ohlasovateľa a proroka nového veku evolúcie
človeka. V apríli 1904 v stave tranzu
napísal podľa diktovania Aiwassa – svojho „svätého anjela démona strážcu“ –
tri kapitoly s 22 veršami, ktoré sa stali knihou Liber Al vel Legis. V tomto
texte sa ohlasovalo: „Slovo zákona je
Thelema“.
Crowley prežil zvyšok svojho života
v rozvíjaní filozofie tohto anarchistického zákona a všetky jeho ostatné
spisy sú v podstate iba komentármi na
toto jeho základné dielo. Roku 1912 bol
uvedený do hermetického rádu O. T. O.
(Ordo Templi Orientis – Rád východného chrámu) a po niekoľkých rokoch sa
stal hlavou jeho britskej organizácie.
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Tento rád mal niekoľko pobočiek
na celom svete. Jednou z nich bola aj
Thelemická cirkev v Kalifornii. V jej čele
stál odborník na raketové motory Jack
Parsons. Thelemická cirkev sa stala slávnou, keď sa Parsons pokúšal priviesť na
zem z hviezdnych sfér „mesačné dieťa“ a
vteliť ho do maternice žijúcej ženy. Prvé
tri marcové dni roku 1946 mal raketový

Anton Szandor LaVey
vedec pohlavný styk s jednou svojou
obdivovateľkou – „babylonskou dievkou“
– a pomocou zariekavaní sa ju pokúšal
priviesť do iného stavu. Keď sa mu to nepodarilo, ušla mu kandidátka na spomínanú „dievku“ s desaťtisíc dolármi vo
vrecku so spisovateľom sci-fi literatúry
Ronom Hubbardom, ktorý robil sexuálne vyčerpanému mágovi pomocníka.
„Úplne šaliem, keď sa musím pozerať
na idiotstvo takých nepodarkov,“ napísal
o tomto pokuse Crowley predstaviteľom
O. T. O. v USA. Sám Parsons bol roztrhaný pri výbuchu vo svojom podzemnom
chemickom laboratóriu v Pasadene roku 1952 a približne v tom istom čase si
druhý z týchto „nepodarkov“, Hubbard,
založil vlastnú vysoko prosperujúcu náboženskú organizáciu – Scientologickú
cirkev. Ordo Templi Orientis je dnes rád
zjednocujúci najtvrdšiu satanistickú scénu a vykonávajúci Crowleyho rituály.
Roku 1920 sa Crowley s malou skupinkou nasledovníkov odsťahoval na Sicíliu, kde založil opátstvo Thelema, aby
odtiaľ šíril svoje nové „evanjelium“ do
celého sveta. O rok neskôr dokonca
prinútil capa, aby sa páril s jeho stálou družkou Leah Hirsigovou, ale šírenie nového náboženstva po svete aj
napriek tomu zlyhalo. Navyše, keď jeden člen opátstva zomrel, pretože po-

čas magického rituálu vypil krv chorej
mačky, Mussolliniho úradníci skupinu
z Talianska vyhnali.6

Anton Szandor LaVey
a Satanova cirkev
Druhou významnou postavou satanizmu bol Anton Szandor LaVey (1930
– 1997). Dôvodom, prečo mu venujeme pozornosť, je fakt, že okrem toho,
že roku 1966 založil v San Franciscu
celostvetovo známu Satanovu cirkev,
inšpiruje svojou tvorbou väčšinu prúdov moderného satanizmu.
LaVey sa narodil tridsať rokov po
smrti Nietzscheho, ktorý sa mu neskôr
stal i filozofickým vzorom. Bol potomkom gruzínskych, rumunských a alsaských prarodičov. Na strednej škole ho
považovali za geniálne dieťa. Venoval sa
hudbe a už ako pätnásťročný sa stal
druhým hobojistom v San Francisco Ballet Symphony Orchestra. Škola ho nudila, opustil ju, ušiel z domu a údajne
pracoval v cirkuse ako pomocný krotiteľ
šeliem, potom ako púťový hypnotizér a
nakoniec ako hráč na parný organ. Keď
sa roku 1951 oženil, prihlásil sa na štúdium kriminalistiky v San Franciscu a súčasne si privyrábal ako policajný fotograf.
Znechutený násilím, ktoré okolo seba videl, začal študovať okultné vedy
a vo svojom dome usporadúval ezoterické prednášky. Počas tzv. Valpurginej
noci z 30. apríla na 1. mája 1966 si vyholil hlavu a vyhlásil sa za veľkňaza Satanovej cirkvi. Tento rok (rok založenia
Satanovej cirkvi) súvisí s Bibliou inšpirovaným presvedčením, že číslica 6 symbolizuje knieža temnôt. LaVey vysvetľuje:
„Použil som termín cirkev predovšetkým preto, lebo mi to umožnilo držať
sa magického vzorca, podľa ktorého
k úspechu treba jednu desatinu pohoršenia a deväť desatín spoločenského uznania.“
LaVey je autorom troch kníh, v ktorých zhrnul základné učenie Satanovej
cirkvi. Sú to Satanská biblia (The Satanic
Bible), Dokonalá čarodejnica (The Complead Witch) a Satanské rituály (The Satanic Rituals). Stretávame sa v nich
s prvkami prevzatými z mágie, okultizmu, čarodejníctva (wicca), špiritizmu a
z mnohých iných smerov. Satan sa tu
racionalisticky chápe ako duch pokroku,
ktorý je pôvodcom všetkých veľkých
pohybov a zmien, ktoré prispeli k vývo-
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ju civilizácie a zdokonaľovaniu ľudstva.
Je duchom vzbury, ktorá má ľudstvo
priviesť k slobode personifikáciou všetkého kacírstva, ktoré slúži na oslobodenie človeka spod ťarchy dogiem. Je
temnou, skrytou silou v prírode, ktorá
usmerňuje chod pozemských udalostí,
silou, pre ktorú veda ani náboženstvo
nemajú vraj vysvetlenie (nechápe ho
ako antropomorfného čerta).
LaVey si získal slávu predovšetkým
Satanskou bibliou, ktorá sa stala satanistickým bestsellerom. Zrozumiteľným
spôsobom v nej opisuje svoju životnú
filozofiu – egoteizmus, ktorý charakterizoval ako ideológiu oslobodenia sa od
pút konvencie a slabošskej morálky,
zbožštenie seba samého, niečo na hranici medzi psychoterapiou a náboženstvom. Známy je jeho výrok: „Ja je boh
a to jediné je naozaj satanské“.
Vďaka LaVeyovi sa Satanova cirkev
stala najrozšírenejšou satanistickou organizáciou na svete s asi 1 miliónom
členov v Amerike a mnohými pobočkami po celom svete – grottoes. Po jeho
smrti roku 1998 sa Karla LaVeyová vyhlásila za veľkňažku a založila Prvú Satanovu cirkev (First Church of Satan).7
LaVeyovský softsatanizmus sa stal
výnosným obchodom a jeho knihy bestsellermi. Tento trend dobre vystihujú
slová veľkňaza Cirkvi Satanovej v ČR,
Jiřího „Big Bossa“ Valtra: „Kto nedokáže
zo satanizmu vytrieskať prachy, je blbec“.
LaVey čerpal svoje myšlienky zo základných téz nemeckého filozofa a básnika Friedricha Nietzscheho (1844 –
1900), ktorý dával prednosť tajomným
silám a aforistickému a mýtickému vyjadrovaniu. Alfou a omegou La Veyovho
satanizmu je hlásanie návratu k pôvodnej prirodzenosti človeka, najmä v oblasti sexu. Satanisti takto programovo
zavrhujú akékoľvek dogmy. Zdôrazňujú
nenahraditeľnosť vlastného poznania,
ktoré by vždy malo byť sprevádzané
pochybnosťami. Je de facto akýmsi antikresťanstvom. Za jeho symbol bol zvolený obrátený kríž a tiež prevrátený
päťuholník v kruhu – pentagram. Zvláštnou kapitolou je tu číselná symbolika.8

Satanistické devätoro9
1. satan znamená ukájanie chúťok,
nie odriekanie!
2. satan znamená živú existenciu,
nie vymyslené spirituálne drísty!
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3. satan znamená nepoškvrnenú
múdrosť, nie pokrytecký sebaklam!
4. satan znamená láskavosť k tým,
ktorí si ju zaslúžia, nie lásku vyplytvanú
na nevďačníkov!
5. satan znamená pomstu, nie nastavenie druhého líca!
6. satan znamená zodpovednosť voči zodpovedným, nie starosť o psychických upírov!
7. satan znamená človeka ako obyčajné zviera, niekedy lepšieho, omnoho
častejšie však horšieho než tie, čo chodia
po štyroch, človeka, ktorý sa vďaka „božskému duchovnému a intelektuálnemu
vývoju“ stal najskazenejším zvieraťom!
8. satan znamená všetky takzvané
hriechy, pretože vedú k fyzickému, mentálnemu alebo citovému uspokojeniu!
9. satan je najlepším priateľom, akého kedy cirkev mala, pretože ju po celé
tie roky pomáhal udržiavať v chode!

Druhy satanizmu
Pohľad na satanizmus ako širokospektrálne hnutie, ktoré je veľmi rozmanité, sa líši, a preto ponúkam viacero členení podľa rôznych autorov. V rovine
ideologickej možno rozlišovať dva hlavné prúdy satanizmu:
1. neosobný satanizmus – Možno ho
definovať ako racionalistický a materialistický; satana nepovažuje za reálne
existujúcu bytosť a ponúka vzburu človeka proti Bohu, resp. človeka reálne
stavia proti viere v Boha, proti morálke,
proti každej autorite a obmedzeniu;10
2. osobnostný satanizmus – Je definovaný tiež ako okultný; človeku ponúka šťastie prostredníctvom uctievania
satana ako duchovnej bytosti, z čoho
potom vyplýva existencia kultu prejavujúceho sa obetami a najmä čiernou
omšou, ktorá je v základe rúhavou paródiou na katolícku svätú omšu. Nahé
telo ženy slúži ako oltár, na ktorý je položený kalich. V ňom sa rozpúšťa Eucharistia ukradnutá z katolíckych kostolov.
Takisto sa uskutočňujú rituálne orgie,
ktoré poukazujú na fakt, že sexuálny
prvok zohráva v satanizme dominantnú
rolu, pretože opakovanie styku oddeleného od plodenia satanisti vysvetľujú
v magickom zmysle. Má dať osobe dušu,
lebo podľa tejto ideológie nie všetci majú nesmrteľnú dušu, ale iba tí, ktorí sú
schopní si ju postupne „vybudovať“ pomocou príslušných techník a obradov. 11
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Správy o týchto obradoch a rituáloch sa v zahraničí často oznamujú
v televíznych novinách alebo v kronike
rôznych denníkov. Často však môžu byť
obrady okultného osobnostného satanizmu zhodné s rituálmi neosobného
satanizmu, avšak dôležité je, že rozdielny je význam, ktorý sa im pripisuje. Pre
okultných satanistov liturgia ich kultu
znamená skutočné uctievanie satana,
zatiaľ čo pre racionálnych a materialistických satanistov je to jednoducho
len spôsob bohatý na symboly, spôsob,
ako oslobodiť ľudí od praktizovania toho, čo oni nazývajú „náboženské povery“.
Jedným z podstatných prvkov satanistických obradov sú obradné zneužitia. Ide o telesné či sexuálne a psychické zneužitia, ktoré vykonáva jedna alebo viac osôb v sekte (vo všeobecnosti
veľkňaz či jeho pomocník), ktorých cieľom je vytvárať počas stretnutí magickú atmosféru zla, aby sa tak uľahčilo
vzývanie zlého ducha. Treba brať do
úvahy, že väčšina skupín len simuluje
niektoré zneužitia bez toho, aby ich aj
reálne konali.
Podľa M. Introvigneho možno rozlíšiť
štyri vetvy satanizmu, ku ktorým prináležia rôzne skupiny, no faktom je, že
prakticky rozdiely medzi nimi nie sú navonok až také veľké:12
1. racionalistický satanizmus – Satan
je jednoducho symbolom zla, je prejavom antikresťanského, hedonistického a
nemorálneho videnia sveta;
2. okultný satanizmus – Prijíma pohľad na svet opísaný Bibliou (stvorenie,
vyhnanie vzbúrených anjelov z neba),
pričom sa stavia na stranu padlých anjelov a do ich služby;
3. kyslý (tvrdý) satanizmus – Obrady
sa viažu na používanie omamných látok,
sexuálne orgie a psychické i sexuálne
zneužitia. Uctievanie diabla je skôr ospravedlnením výstrelkov a zvráteností;
4. luciferizmus – Luciferské skupiny,
ktoré sú manichejského alebo gnostického smeru, pozerajú na Lucifera (satana) ako na základ vzbury voči Bohu,
ktorý je zlý a predstavuje sa ako „dedič“
dobrých pohanských božstiev. Lucifer
a satan sú predmetom úcty v rámci
pohľadu na svet, ktorý z nich robí pozitívny prvok svojho vzniku a vývoja.
Z luciferských skupín na severe Talianska
pôsobia skupiny ako Gruppo di Thelema,
Figli di Samael, Jod Inoxs, Troth, Rosse
di Astarte (čisto ženská skupina). Každá
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z nich má svoje rituály, oblečenia, kňazov a kňažky. Niektoré skupiny praktizujú červenú mágiu (sexuálnu), iné čiernu.
Čierne omše sú pomerne časté, niekedy na nich zabíjajú zvieratá alebo zneucťujú cintoríny a hroby. Počas obradov
sa pije z kalicha, o ktorého obsahu je
lepšie radšej pomlčať, alebo sa je chlieb,
ktorý obsahuje podobné „prímesi“. Je to

satanizmus gnostického smeru.

M Í Ľ N I K Y

D V O C H

T I S Í C R O Č Í

Kresťanskí heretici
v staroveku (1)

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Foto: archív

Poznámky:
1 Prof.

Massimo Introvigne je vedecký riaditeľ
CESNUR-u (Centro Studi sulle nuove Religioni)
v Taliansku.
2 Introvigne, M.: Indagine sul satanismo. Satanisti e anti-satanisti dal seicento ai nostri
giorni. Mondadori, Milano 1994, s. 12
3 tamže, s. 9–13
4 http://www.duna.sk/archa/odborne/satanizmus.php
5http://www.arcadiaesoterica.it/thelema1.htm
6 http://www.duna.sk/archa/odborne/satanizmus.php
7 tamže
8 http://sweb.cz/vit.p/streva/satanizm.html
9 Satanistické devätoro podľa LaVeya – pozri
http://www.fantomas.sk/satan
10 Príklad jeho definície možno nájsť napr. na
http://www.duna.sk/archa/odborne/satanizmus.php; resp. http://sweb.cz/vit.p/streva/satanizm.html
11 Klasickou webovou stránkou okultného satanizmu je http://mujweb.atlas.cz/www/saitan
12http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/
mappasatanismo.html

ThDr. Ing. Anton Solčiansky, PhD.
(* 1961) – absolvent Lesníckej fakulty
VŠLD vo Zvolene (špecializácia v odbore
ekológia poľnohospodárskej krajiny).
V roku 1994 ukončil štúdium teológie na
Lateránskej pápežskej univerzite, o tri
roky neskôr aj špecializáciu v odbore
Biblická teológia na Gregorovej pápežskej univerzite v Ríme. Je odborným
asistentom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, kde prednáša Starý zákon.
V súčasnosti je administrátorom farnosti Bratislava-Záhorská Bystrica. Roku
2003 ho poverili službou exorcistu pre
Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu.

Ranokresťanská cirkev od začiatku pripisovala význam nielen Novému, ale
aj Starému zákonu ako zbierke spisov,
obsahujúcich svedectvo o jej zvesti. Táto skutočnosť vyniká najmä na pozadí
heretických prúdov, ktoré si ľubovoľne
vyberali z kresťanskej zvesti len to, čo sa
im hodilo. Preto cirkev vytvorila regulu
fidei – pravidlo viery v súlade so Svätým
písmom.
Autoritu Písma, konkrétne Starého
zákona, však v 2. storočí spochybňovali
nielen gnostici, ale i svojrázny Markion.
Tento niekdajší lodiar, pochádzajúci
zo Sinope v Ponte, predstavoval pre
prvotné kresťanstvo nemalé nebezpečenstvo, hoci ho nemožno pokladať
len za gnostika. Istý čas bol žiakom Polykarpa, neskoršieho mučeníka cirkvi,
postupne precestoval celú Malú Áziu a
v rokoch 139 – 144 žil v Ríme. Kedy presne zomrel, nevieme.
Markion bol primerane vzdelaný,
dôkladne študoval najmä Starý zákon a
Pavlove listy, pričom došiel k poznaniu
ich vzájomnej protikladnosti. Obsahovú
rozpornosť Starého a Nového zákona
dokazoval v spise Antithesis. Podľa neho
len apoštol Pavol pochopil, o čo v kresťanstve ide, ale jeho listy boli vraj neskôr
dopĺňané židovskými vsuvkami a tak
zbavené pôvodného zmyslu. Preto ich
očistil od židovských nánosov a pone chal len desať (Rim, 1 a 2 Kor, Gal, Ef, Kol,
Flp, 1 a 2 Sol a Flm). K nim pripojil podobne upravené Lukášovo evanjelium.
Tak vznikol Markionov Nový zákon, ktorý mal kresťanom znovu sprístupniť pravé Ježišovo učenie, zbavené židovských
vplyvov. No kresťanský zbor v Ríme Markionovo antijudaistické poňatie neprijal
a roku 144 ho vylúčil zo svojho spoločenstva. Jeho novozákonný kánon však
prijalo viacero maloázijských zborov,
ktoré sám založil. Tie mu zostali verné aj
po tomto jeho vylúčení.

Markion sa usiloval prinavrátiť kresťanstvo k pôvodnému evanjeliu, k Ježišovi a k Pavlovi. Cirkev sa mu zdala
prejudaizovaná, preto ju chcel reformovať. Po svojej exkomunikácii vy tvoril vlastný zbor v Ríme, ktorého duchovným základom nebol len gnosticizmus.
Podľa cirkevného učiteľa Irenea bol
Markion ovplyvnený gnostikom Kerdonom. Myšlienkovo však Markion nevychádzal len z gnostických náuk. Gnostici napríklad pripúšťali príbuznosť ľudského
ducha s Bohom, no Markion hlásal, že Boh
je voči človeku úplne iný a nepodobný,
napriek tomu sa však k nemu priblížil
v Kristovi. Touto tézou síce gnosticizmus
prekonával, ale na druhej strane mu bol
poplatný svojím dualizmom dvoch božstiev. Rozoznával prísneho Boha Starého
zákona – Stvoriteľa sveta, demiurga, a
dobrého Boha Nového zákona, ktorý
v Kristovi priniesol na svet lásku a milosrdenstvo. Podľa toho je Zákon definitívne
zbavený platnosti, jedine platné je len
spasenie z viery. K takémuto záveru
Markion došiel jednostranným výkladom
Pavlovho rozlišovania Zákona a Evanjelia.
Javí sa tu ako preexponovaný paulinista.
Nemožno nevidieť Markionovo úsilie
poukázať na novosť Kristovho evanjelia.
Robil to však za cenu zavrhnutia Starého
zákona, a preto sa vzdialil biblickej viere
o stvorení sveta dobrým Bohom a Otcom
Ježiša Krista. Veľmi zdôrazňoval Kristovu
jedinečnosť, predsa mu však unikala reálnosť jeho vtelenia i vzkriesenia. V tom bol
blízky gnostikom. Svoj program zakladal
na nezmieriteľnom protiklade Starého
a Nového zákona; preto sa kresťanská
cirkev s ním rozišla. Počas 2. a 3. storočia
jeho zbory konkurovali prvotnému kresťanstvu. Mali svojich biskupov a presbyterov, svoje budovy a obrady. Z jeho žiakov bol známy Apelles, ktorý sa však už
veľmi priblížil učeniu oficiálnej cirkvi. 
PETER GAŽÍK
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Prečo kurz
o satanizme a exorcizme?
a Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme sa v polovici februára
2005 konal kurz na tému Satanizmus, exorcizmus a modlitba oslobodenia.
Kňazom ponúkol formáciu o vedení duší, ktoré prišli do kontaktu s okultizmom
a mágiou. Giuseppe Ferrari, sekretár talianskej Skupiny pre výskum a informácie
v spoločensko-religióznej oblasti (GRIS), rozpráva o predmete tohto podujatia.

N

Ste jedným z iniciátorov tohto kurzu.
Ako sa kurz chápe a aké sú jeho ciele?
V mojej funkcii národného sekretára
skupiny GRIS som mal pred rokom
príležitosť rozprávať sa s istým kňazom
z Imolskej diecézy v Taliansku.
Porozprával mi o ťažkostiach, s ktorými
sa stretávajú kňazi, keď za nimi prídu
osoby s problémami, pretože sa
v nejakej forme dostali do styku
s okultizmom a mágiou a chcú sa z toho
vymaniť. Ďalší zas nejakým spôsobom
cítia, že sú objektom pôsobenia
démonov. Rozhovor s týmto kňazom
ma priviedol k úvahám a dospel som
k záveru, že tento problém možno
účinne osloviť iba hlbokou
a interdisciplinárnou formáciou kňazov
na úrovni univerzity a tak vyplniť
pastoračnú medzeru, ktorá sa
prejavuje čoraz zreteľnejšie.
Hlavným cieľom kurzu je formovať
a informovať vhodný počet kňazov –
i keď by sa neskôr nestali exorcistami
– ako analyzovať tieto problémy ľudí,
ako na ne reagovať a ako určiť, kedy
je potrebný zásah exorcistu. K tomu
pridávame aj formáciu lekárov,
psychológov a právnikov, aby sme
im poskytli najnovšie vedomosti
týkajúce sa ich profesie.
Akými oblasťami sa kurz zaoberá?
Kurz sa skladá zo siedmich tematických
oblastí rozdelených na sedem dní
s celkovou dĺžkou 28 hodín. Ak absolventi
zložia záverečnú skúšku, dostanú dva
univerzitné kredity. Ponúkané oblasti sú:
antropologický, fenomenologický a
sociologický aspekt, biblický, historický
a duchovný aspekt, liturgické aspekty,
vedecké aspekty, medicínske, psycholo-
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gické a prirodzené aspekty, právne a
legislatívne aspekty, ako aj svedectvá
exorcistov. Bez toho, aby sa
zachádzalo do podrobností tohto
programu možno povedať, že kurz
študuje exorcizmus do hĺbky, nielen
jeho teoretické základy, ale poskytuje
aj obrady a svedectvá exorcistov
v súvislosti so špecifickými prípadmi.
Aký môže byť špecifický prínos
kňazov v tejto oblasti?
Prvým aspektom je zvážiť povolanie.
Kňaz, ktorý nemá hlboké a pravé
povolanie, nebude nikdy schopný byť
pravým a účinným duchovným vodcom
jemu zverenému spoločenstvu.
Druhým aspektom je formácia.
Táto úloha, pri ktorej sa kňazi naučia
rozlišovať a odmietať filozofické,
doktrinálne, teologické a historické
omyly, ako aj nesprávne výklady
Svätého písma, je povinnosťou, ktorú
nemožno zanedbať, pretože sekty sa
v katolíckej oblasti šíria a využívajú
nielen potreby a túžby ľudí, ale falšujú
i históriu, manipulujú a zavádzajúco
vykladajú Písmo, zavádzajú neprijateľné
teologické tézy, diskutabilné náuky
a neuvážené filozofické tézy.
Nová apologetika nesmie spôsobovať
strety, ale musí byť otvorená hlbokému,
jasnému a pružnému dialógu. Musí byť
schopná nájsť vzťah k rôznym
disciplínam – k teologickej, filozofickej,
historickej, vedeckej, ekonomickej,
umeleckej atď. – a prezentovať pravdu
tak, aby osvetlila rôzne ľudské problémy
a ponúkala dnešnému človeku solídne
dôvody na kresťanskú nádej.
Budúcim kňazom chceme ponúkať
vyrovnanú a hlbokú teologickú,
morálnu a duchovnú formáciu, a preto

sa musíme vyhýbať riziku (alebo ho
aspoň podstatne zredukovať), že
budeme mať kňazov posadnutých
riskantnými teologickými špekuláciami
alebo liturgickými a pastoračnými
experimentmi s nepopierateľne
synkretickými implikáciami. Preto je
dobré si pripomenúť, že Cirkev teraz
ešte väčšmi potrebuje svätých kňazov
(nie takých, ktorí hlásajú problematické
teologické tézy a predvádzajú zvláštne
liturgické a pastoračné praktiky),
pretože iba svätí kňazi sú schopní
obnoviť Cirkev, dodať jej novú miazgu,
nový zápal a schopnosť dať potrebné
impulzy na správne reagovanie
na rôzne výzvy súčasnej spoločnosti.
A nakoniec, v tejto situácii, keď sa
šíri religiozita mágie a povier, je ešte
naliehavejšia potreba, aby kňazi veriacim
často udeľovali požehnanie na zrušenie
negatívnych účinkov predpokladaných
kliatob, alebo aby poskytovali službu
exorcizmu ľuďom, ktorých považujú
za posadnutých diablom.
Počet takýchto požiadaviek sa
ustavične zvyšuje, a preto predstavujú
značné problémy pre klérus i diecézy,
pretože kňazská formácia v tejto oblasti
je veľmi nedostačujúca alebo úplne
chýba. Je teda vhodné túto medzeru
vyplniť. Jedným z najlepších spôsobov,
akým treba postupovať, je nielen
vymenovať exorcistu, ktorého by hneď
zahrnuli nesplniteľnými požiadavkami,
prípadne diecéznu komisiu zloženú
z odborníkov v rôznych oblastiach
(napr. v teologicko-pastoračnej, lekárskej
a psychologickej), ale predovšetkým
formovať v tejto špecifickej oblasti
veľký počet kňazov. Ako som povedal
na začiatku, toto je hlavným cieľom

nášho kurzu.
ZE/–zg–TK KBS, 25. 2. 2005
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Astrológia a okultizmus
chaotická renesancia náboženstiev
osé Luis Vázquez Borau, odborník na nové náboženstvá, má vrúcne želanie – kresťania by mali namiesto záujmu o povery a astrológiu postaviť do centra svojho života opäť Ježiša Krista. Tento Španiel je autorom novej knihy Nové náboženské hnutia
– New Age, okultizmus, satanizmus. Podľa neho nachádzajú tieto nové prúdy a hnutia
odozvu najmä v dnešnej postmoderne, pretože im vychádza v ústrety veľké prehodnotenie pocitov a citlivosti človeka. Tomuto filozofovi, ktorý svoje ťažisko kladie na
morálnu teológiu a už dvadsať rokov skúma náboženské javy vo všetkých ich výrazoch,
sme položili niekoľko aktuálnych otázok.

J

V súčasnosti prežívame trochu
chaotickú náboženskú renesanciu:
špiritizmus, ezoteriku... Kam to
povedie?
Ťažko posúdiť, kam tento jav povedie.
S istotou však možno povedať len
jedno: v takej miere, do akej chce človek
popierať, zasypávať alebo potláčať
náboženské cítenie prebývajúce v jeho
vnútri, akoby vôbec neexistovalo, si toto
cítenie bude nachádzať mnohé spôsoby
a cesty, ako sa prejaviť. Aktuálnym
príkladom sú občianske krsty, ktoré
sa množia v Španielsku. Každý človek
v sebe nesie prítomnosť Boha, ktorá
ho formuje. Môžeme si povedať, že
neexistuje, ale to nezmení nič na tom,
že existuje a naďalej sa bude prejavovať.
Preto sú tu rozhodujúce tri veci:
Po prvé kresťanské spoločenstvá,
ktoré vydávajú radostné svedectvo
viery, pričom sa ujímajú mnohých
problémov početných ľudí, najmä
tých najchudobnejších; po druhé dnes
potrebujeme svedkov absolútna;
po tretie je potrebné príslušné
náboženské vzdelanie, inak sa svedomia
neškolených ľudí môže zmocniť nejaký
charizmatický a sektársky vodca.
Existovalo by dnes menej
náboženských hnutí, keby sme lepšie
poznali kresťanstvo?
V mojej knihe som sa pokúsil rozšíriť
náš pohľad na skutočnosť, že v dejinách
existovali vo všetkých náboženstvách
prívrženci, ktorí svoje náboženstvo

pomenili v zmysle vlastného úžitku.
Za každou manipuláciou náboženstva
sa koniec koncov skrýva úsilie o získanie
peňazí a moci. Po tom, čo som v nej
analyzoval New Age ako reakciu na

všeobecnú krízu inštitucionálneho
náboženstva a posadnutosť všetkým,
čo prichádza z Východu, predstavujem
najrôznejšie skupiny s ich rozdielnymi
črtami: kresťanské, židovské, islamské,
hinduistické, budhistické, konfuciánske,
africko-animistické, scientologické,
okultistické a satanistické. A máte
pravdu, keby sme poznali Ježiša, ktorý
je cesta, pravda a život, tak by sme
tu dnes mali úplne inú situáciu.
Nové náboženské hnutia vznikajú
v rámci rozličných náboženských
tradícií. Akou výzvou je táto
skutočnosť pre vás?
Nové náboženské hnutia podchytávajú
prehodnotenie cítenia a citlivosti

človeka v postmoderne. To prispieva
k tomu, že aj my sami dávame
prednosť ceste skúsenosti a pocitom
ako prístupu k Bohu. Bez počiatočnej
skúsenosti, ktorú nazývame obrátením,
a bez našej každodennej skúsenosti
pomenovanej modlitba, neexistuje
viera. Je veľmi dôležité, aby sme sa
znovu naučili ceniť si tieto náboženské
skúsenosti. K tomu stačí pohľad na
ekumenické spoločenstvo mladých
v Taizé. Nebezpečným sa to však stane,
keď sa vzdáme každej kritiky a necháme
sa viesť iba pocitmi.
Horoskopy, reinkarnácia alebo
bisexualita sú, ako píšete, „veľmi
nekresťanské praktiky“. Napriek
tomu majú tieto prúdy veľa
prívržencov. Ako objasniť takéto
témy, aby im kresťania rozumeli?
Tak, že sa viac zblížime s Bohom
a budeme žiť ako jeho deti, ktoré
dôverujú svojmu Otcovi a vedia, že
od neho nemôže prísť nič zlé! A ak by
sme aj mali prekonávať temné chvíle,
potom budeme vedieť, že sa to deje
iba pre naše dobro, aj keď to dnes
ešte nechápeme – istého dňa to však
určite pochopíme. Ak však siahneme
po astrológii, aby sme „spoznali“ našu
budúcnosť – kde potom zostáva naša
viera? Veď my si nemáme robiť starosti
o zajtrajší deň. So srdcom dieťaťa máme
žiť v Božej prítomnosti. Naše určenie
nájdeme tu a teraz tým, že budeme

milovať svojich blížnych a slúžiť im.
KATH-NET/–zg–TK KBS, 30. 11. 2004
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Islam v Európskej únii

v hnutí Hare Krišna
MONIKA Z KIELC
edzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu (ISKCON) je hnutím, ktoré
vychádza z višnuistickej tradície. V Poľsku sa spočiatku rozvíjalo v kruhoch
mládežníckej kontrakultúry, v súčasnosti je registrovaným náboženským hnutím,
ktoré sa rozširuje v mnohých poľských mestách. Odhliadnuc od toho, že sa hnutie
stalo súčasťou každodenného obrazu našej krajiny, jeho vplyv na psychiku osôb,
ktoré sa v ňom angažujú, ustavične vyvoláva polemiky. O svoje skúsenosti s členstvom a pobytom v organizácii sa s nami podelil bývalý člen tohto hnutia, ktorý však
chcel ostať v anonymite.

M

Kedy si sa prvý raz stretol s hnutím
Hare Krišna?
Do hnutia som vstúpil ako študent na
univerzite v Krakove – bol som vtedy
v treťom ročníku. Jeho členov som
prvýkrát uvidel a stretol sa s nimi
na námestí. Potom som ich navštívil.
Raz, druhý raz…
Bol si predtým veriaci?
Mal som silný vzťah k náboženstvu ako
k vede, zaujímal som sa o religionistiku,
lepšie povedané o človeka a jeho miesto
vo svete. Bol som bytosťou hľadajúcou
si svoje miesto.
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Bol si katolík? Mal si vzťah k cirkvi?
Nie tak ako teraz. Bol som skôr
štatistickým, „sviatočným kresťanom“,
nič hlbšie. Nemal som hlbokú vieru, skôr
iba takú nedeľnú.
A aké boli tvoje predošlé kontakty
s východnými náboženstvami?
Pestoval som bojové umenie – karate,
aby som nadobudol nové schopnosti.
Začal som sa zaujímať nielen o
fyzickú zručnosť, ale aj o objavovanie
duchovných aspektov, priťahovala ma
kultúra, umenie a filozofia Japonska
a Číny, budhizmus, prehlboval som

zenovú meditáciu, ktorej prvky ma
naučili na tréningoch. Ja som však chcel
niečo viac ako tréningy, túžil som po
vnútornom pokoji, harmónii. Možno
tu sa zrodil môj záujem o východné
náboženské kulty. Zaujímal som sa
o nové metódy jogy, relaxácie.
Aký bol v období, keď si sa stretal
so skupinou, tvoj kontakt s rodinou?
Počas štúdia určite zoslabol. Mal som
problém, lebo otec bol alkoholik, nebolo
u nás dobre. Atmosféra doma bola
citovo chladná. Vedel som, že niečo nie
je v poriadku – nepáčilo sa mi, čo otec
robil. V tejto súvislosti sa predo mnou
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ustavične vynárala otázka utrpenia:
či sa pred ním dá uniknúť a ako možno
žiť bez problémov. Moja rodina
v podstate nebola patologická;
bola to rodina, kde sa veľa pije, ale
nehovorí sa o tom. Otec sa neliečil.
Boli sme jednoducho rodinou
poznačenou alkoholizmom.
A čo tvoj citový život?
Keď som videl vzťah mojich rodičov,
odrádzalo ma to od nadväzovania
blízkych vzťahov. Vzťahom muž – žena
som sa vyhýbal a manželstvo som
nepokladal za zdravú inštitúciu. Všetko
som prežíval sám, vo svojom vnútri.
Ako s odstupom času hodnotíš
tvoj vstup do hnutia? Nepokladáš
ho za prehru?
Samotná skúsenosť nebola prehrou.
Vtedy som mal pocit, že budem lepším
človekom, ak preruším kontakt
so svetom, ktorý poznám a vnímam
ako chorý a neusporiadaný. Chlapec
musí mať príklad v otcovi, a ja som
ho nemal. Vstúpil som do hnutia Hare
Krišna, lebo som hľadal príklady.
Bol nejaký rozdiel v tvojom pohľade
na skupinu tesne po vstupe do nej
a neskôr po dlhšom pobyte v nej?
Na začiatku človek nemá ani meno;
je len kýmsi, kto vykonáva najhoršie,
najnevďačnejšie práce. Ako vojak
v armáde. Dostane čo najviac úloh,
aby veľa nerozmýšľal, aby nemal nijaký
priestor na vlastné myšlienky. Prácou
mu chcú dokázať, ako sa má učiť pokore,
že nie je niekým, je ničím. Chcú premôcť
jeho ego. Stáva sa časťou ich boha,
ktorá jestvuje len preto, aby mu slúžila.
Ako sa rozvíjal tvoj život v sekte?
Postupne, ako som začal konať
podľa jej pravidiel a nadobúdal som
určité postavenie, prehlboval si
duchovnosť, prechádzal som do skupiny
privilegovaných účastníkov a dominoval
nad ostatnými. Bol som vyššie, na
„lepšom“ mieste a aj práce boli menej
ponižujúce. Napríklad počas distribúcie
kníh, na festivaloch, prednáškach, som
sprevádzal hostí v ášrame, získaval
ďalších sklamaných mladých ľudí.

Dva tiene v hnutí Hare Krišna
Ako si vnímal skupinu a ako skupina
vnímala teba?
Človeka v skupine ustavične hodnotili
a sledovali. Môj duchovný Majster si
všimol, že mám dar vcítiť sa do psychiky
ľudí, počúvať, nadväzovať s nimi
kontakty a že človek, ktorý ma vidí,
sa väčšmi otvára. Postrehol aj moju
schopnosť poskytovať rady, ktoré často
súviseli s védskou filozofiou. Podľa
názoru starších bhaktov som ešte nemal
hovoriť, ale môj Majster si myslel iné.
Moje duchovné meno v druhej iniciácii
(vtedy členovia prestávajú byť neofytmi
a stávajú sa mladšími kňazmi – mníchmi)
v preklade znelo Sila mysle, pretože
ťažké filozofické texty som každému
vedel vyložiť v jeho jazyku, pričom on
sám prichádzal na to, aké odkazy sú
preňho vo Védach obsiahnuté.
Obmedzovali nejako krišnovci tvoj
kontakt s rodinou?
Áno, veľmi. V tomto hnutí platí zákaz
kontaktu s rodinou. Tvrdia, že našou
novou rodinou je skupina a človek nie
je vlastníctvom rodičov, ale boha, ktorý
mu vdýchol dušu. Naše rodinné putá
sa podľa nich tvorili na materiálnej,
egoistickej úrovni. Treba odísť od sveta,
prerušiť s ním kontakt, aby – ako sa
to učilo v tomto hnutí – sme sa vrátili
do duchovného sveta, ktorý je naším
skutočným domovom. Mohol som
zatelefonovať rodine alebo i odcestovať
domov, ale vo chvíli, keď som sa
rozhodol zostať v chráme natrvalo,
robil som to so všetkými následkami –
v ášrame platili pevné pravidlá.
Ako vyzeral tvoj každodenný život?
Vstávali sme okolo štvrtej hodiny ráno,
osprchovali sme sa, potom nám starší
brat dal znak na čelo, obliekli sme sa a
pred piatou hodinou sme sa zhromaždili
v chrámovej miestnosti. Vítali sme
stojace božstvá a nový deň, ktorý nám
dali. Potom bola Majstrova prednáška,
prideľovanie práce, raňajky a po nich
sa každý venoval svojmu pracovnému
zadeleniu, približne do 16. – 17. hodiny.
Nasledoval obed, po ňom krátky
odpočinok. Mladí mali svojho
opatrovníka, ktorý bol s nimi na každom
kroku, nikdy sa od nich nevzdialil. Radil,
upokojoval, dbal na to, aby nikto nebol

sám, a tiež na to, aby nikdy nebol čas
na samostatné myslenie. O 18. hodine
sa konalo požehnanie božstiev, potom
oddaní vypili mlieko a išli spať.
Ako to bolo s činnosťami v noci,
organizovali vám aj nočný čas?
Na festivaloch typu Woodstock, alebo
Nie z tejto Zeme bol život podriadený
zásadám festivalu – teda obsluhe pri
jedle, distribúcii kníh, vonných tyčiniek,
stánku s orientálnym tovarom atď.
Na sviatky a v pôstne dni sme
prakticky ani nespali. Dnes to nazývam
modlitbovými maratónmi. Nesmeli sme
spať a nikto ani nespal; jedine
v extrémnych situáciách, keď niekto
od vyčerpania takmer omdlieval, dal
Majster bhaktovi súhlas na spánok.
Čo sa týka festivalov, robili sa na nich
nábory? Ak áno, ako to prebiehalo?
Samozrejme, nábory sa robili. Napríklad
na Woodstocku, kde je ľahké mladých
pritiahnuť hudbou. My sme tiež,
hrajúc orientálne a exotické melódie,
priťahovali pozornosť neohippies,
ktorí počuli, že aj ich idoly – Lennon,
McCartney a mnoho iných – boli kedysi
bhaktami. Nábor sa konal na princípe
autorít. Keď známi, uctievaní ľudia
vstupovali do takého hnutia, znamená
to, že je dobré a hodné nasledovania.
Mal si okrem účasti na festivaloch a
im podobných podujatiach možnosť
zdržovať sa mimo sídla skupiny?
Ak sme vycestovali do iného mesta
s cieľom distribuovať knihy alebo robiť
prednášky, nespali sme v chráme, ale
v domoch našich sympatizantov. Boli to
ľudia, ktorí ešte nemali zorganizovaný
chrámový život, lebo nežili v chráme,
zostávali však sympatizantmi a pomáhali
nám tým, že pre nás zabezpečovali
nocľahy. Avšak ani na cestách nie
je možné vymaniť sa z kolobehu
chrámového života. Pred mojím starším
poručníkom som sa musel zodpovedať za
každú minútu a za to, ako som ju využil.
Ako často ste sa stretávali s ľuďmi
mimo ášramu?
Každú nedeľu sme pre ľudí z mesta
organizovali stretnutia na Malom
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Dva tiene v hnutí Hare Krišna
námestí v Krakove a v Mestskom
kultúrnom stredisku. Chodili sme aj
po námestí, predávali knihy, sladkosti,
rozdávali plagátiky – pozvánky s plánom
mesta a miestom stretnutia.

Neboli tu reštrikcie. Ak som sa cítil zle,
nemusel som ísť do mesta, mohol som
ostať pracovať v chráme. Mohol som
vplývať na to, kde chcem pracovať,
avšak ustavične som musel niečo robiť.

Mal si pocit, že ťa skupina kontroluje?

Aké boli vzťahy s inými členmi?

Keď prichádzali oddaní do chrámu,
vždy sa nablízku objavil starší bhakta,
stál tam a pozoroval. Človek mal vždy
dva tiene, jeden svoj a druhý ten,
ktorý ho strážil. Spozoroval každé
zapochybovanie, zlú náladu,
kontroloval a riešil naše problémy.
Ak však nedal súhlas na rozhovor,
bez ohľadu na človeka a tému sa
rozhovor neuskutočnil.

Skôr partnerské, čo záviselo od toho,
kto sa čím zaoberal. Distribútori kníh
sa zaoberali niečím iným než tí, ktorí
upratovali. Medzi sebou sme boli
kolegami, v závislosti od hierarchie.

Aká kontrola bola v skupine?
Najčastejšie to bolo tak, že v chráme
sa niekto staral o kontakt s vonkajším
svetom, preberal poštu, odosielal
listy. Nemali sme vlastné peniaze,
celá pokladňa bola spoločná. Ak sme
cestovali do mesta, dostávali sme
peniaze iba presne vyrátané na lístok.
Peniaze z domu sme odovzdávali
skupine, nebolo dovolené mať nič
vlastné, pretože to vraj obmedzuje
duchovný rozvoj. Peniaze mali ísť
na dane, elektrinu, plyn. Nemali sme
dovolené čítať časopisy, počúvať rádio,
pozerať televíziu, lebo to znečisťuje
myseľ a zabraňuje sústrediť sa na to
najdôležitejšie, na Boha, a pripodobniť
sa jeho predstaviteľovi – duchovnému
Majstrovi – guru. Vždy sa našiel niekto,
kto ostatných odrádzal od vonkajšieho
„matériou otráveného“ sveta.
Okrem toho pôsobilo ešte niečo
na ľudskú psychiku?
Áno, ťažká práca, mozoľnatá, sizyfovská,
jedna úloha nasledovala za druhou,
dokola a bez oddychu. Keď bol človek
už z práce unavený, nezamýšľal sa nad
tým, či mu je dobre, myslel iba
na to, aby mohol spať. Bola to ustavičná
kontrola, bez rozhovoru s niekým iným
o svojich pochybnostiach, len
s bhaktami. A oni vysvetľovali, ako mali
nakázané a ako boli naučení, že vonku
je iba „bahno“ a problémy.
Keď ti povedali, že máš ísť do práce,
bol to rozkaz, alebo prosba?
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Boli tam manželstvá? Ako fungovali?
Boli, ale viac o tom neviem, keďže také
osoby nemali právo bývať v ášrame.
Ženy i muži žili oddelene. Ženy na noc
nemohli ostávať v ášrame. Bola tu
jasná hierarchia: ženy sa pokladajú za
nižšie stvorenia, neprejavuje sa im úcta,
môžu stáť len vzadu – dokonca i pri
modlitbách. Žena, to je niekto, koho
treba naprávať, je horšia ako muž.
Kto udeľoval sobáš?
Mali sme sa vylučovať zo sveta, z celej
materiálnosti, ale dvojica, ktorá sa
chcela zosobášiť, mohla to so súhlasom
Majstra urobiť. Majster jej udelil
požehnanie a duchovný sobáš podľa
hinduistickej doktríny s prípravnými
modlitbovými a pôstnymi rituálmi.
Bolo však potrebné zväzok spečatiť
aj v prítomnosti chrámového
prezidenta, ktorý bol prostredníkom
s vonkajším svetom a pomáhal
vybavovať formality, aby sa manželstvo
uzatvorilo v súlade so štátnym zákonom.
Dvojica sa spolu s ním vybrala na
matričný úrad, kde podpísala potrebné
dokumenty. To pre hnutie síce nemalo
podstatný význam, ale umožňovalo to
lepšiu kontrolu členov a predchádzalo
sa tak prípadným obvineniam
z nedodržiavania štátnych zákonov.
Kto ti pomohol odísť zo skupiny?
Kľúčovú úlohu zohrali moji dobrí priatelia
stojaci mimo hnutia. Ako predavač
a distribútor kníh som mal trochu
slobody, niekedy som sa skontaktoval
s rodičmi, ktorí mali hospodárstvo a sad.
Moja funkcia mi dávala pocit, že patrím
k určitej elite, mal som i väčšiu dôveru
medzi staršími bhaktami.

V istej chvíli moji rodičia chceli, aby
som im pomohol pri letnom zbere úrody
v sade. Zažil som taký okamih v mojom
živote, keď som – vidiac rozpor medzi
prezentovanou doktrínou, učením,
ktoré hlásali bhaktovia a skutočnosťou
– začal nad tým všetkým rozmýšľať.
Takéto úvahy sa vynárali čoraz častejšie.
Neskôr som to nazýval spolupráca
s Duchom Svätým, ktorý ma poučoval
a osvecoval. Bol znamením Pána Ježiša,
že hnutie Hare Krišna nebolo odpoveďou
na otázky o zmysle života, ktoré sa rodili
v mojom ateistickom období života.
V Krakove sa konali stretnutia
Hnutia obnovy v Duchu Svätom. Moji
„svetskí“ priatelia chceli, aby som s
nimi vycestoval na oázové stretnutie.
Zažil som na ňom akési osvietenie
Ježišom Kristom. Bolo to ako dotyk
toho pravého Boha. Videl som dva
obrazy – jeden šedivý, ťažký, zdrvujúci a
smutný – to bol môj život
v ášrame. Druhý bol jemný, ľahký,
naplnený skutočnou radosťou a láskou
– videl som takú veľkú lúku, na ktorej
som prebýval s nejakým svetlom.
Na tomto stretnutí som pochopil, čím je
to svetlo, že je to ten Boh, ktorého som
márne hľadal v hnutí Hare Krišna.
Keď na to dnes spätne pozeráš,
je manipulácia v hnutí skutočnosťou,
alebo iba ospravedlnením vlastných
nesprávnych rozhodnutí?
Určite je skutočnosťou. Očividne
manipuluje s človekom, klame,
vytvára závislosť, psychicky, fyzicky,
emocionálne ho kontroluje. Straší
vonkajším svetom, človek sa stáva
bezradným, nedokáže sám nič vybaviť,
urobiť, nemôže samostatne rozmýšľať,
vždy je vedľa neho niekto zasvätenejší,
kto pozná pre neho najvhodnejšie
riešenia. Viem o tom, lebo sám som
nahováral a miatol ľudí, klamal som ich,
dávajúc im iluzórnu nádej, pomáhal som
využívať ich. Nedá sa to ospravedlniť.
Človek je manipulovaný od prvého
kontaktu so skupinou a ten, s ktorým
sa manipuluje, to, žiaľ, nemôže nijako
ovplyvniť. To nie ľudia vstupujú do siekt,
ale sekty verbujú ľudí, taká je pravda…
Ďakujem za rozhovor.



Z časopisu SEKTY I FAKTY preložila: –dj–
Ilustračné foto: B. RAKOVSKÝ
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Rôzne tváre
agitácie

PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI

Prorodinné aktivity
Na začiatku roku 2000 médiá priniesli
informácie o inej odnoži sekty rev. Muna,
a to o Federácii rodín za svetový mier,
ktorá agitovala na cestu do Soulu na
„medový týždeň“. Na začiatku mal výlet
stáť 800 dolárov. Organizátori oficiálne
informovali, že je to cesta na Svetový
festival kultúry a športu „podporujúci
hodnoty rodiny“. Nebolo jednoduché dozvedieť sa hneď, že organizátorom cesty
je Cirkev zjednotenia San Mjung Muna.
Po nejakom čase sa cena znížila. Stačilo zaplatiť 400 dolárov za osobu, priniesť svoju a manželkinu fotografiu
(prípadne fotku snúbenice alebo dievčaťa), uviesť osobné údaje s aktuálnou
adresou a písomne vyjadriť záujem zúčastniť sa na Dni rodiny na Festivale kultúry a športu. Bola zabezpečená letecká
doprava, sedemdňový pobyt „v dobrom
hoteli strednej triedy“, strava na celý pobyt („východná kuchyňa prispôsobená
európskej chuti“) a všetky ostatné záležitosti spojené s cestou. Bola to lákavá
ponuka, najmä ak si uvedomíme, že v kaž-

dej inej cestovnej kancelárii by podobná
cesta stála takmer trojnásobok.1
Po niekoľkých stretnutiach na Radziwillowskej ulici, kde sídlila krakovská
pobočka Cirkvi zjednotenia, sa osoby,
ktoré sa mali zúčastniť na „medovom
týždni“ dozvedeli, že vyvrcholením celého
festivalu má byť jeden deň, „venovaný
rodine, s cieľom podporiť mladé dvojice,
ktoré chcú spolu vykročiť do budúcnosti“.
V tento deň sa má konať masový sobášny
ceremoniál, na ktorom San Mjung Mun –
zakladateľ a vodca Cirkvi zjednotenia,
udelí dvojiciam svoje požehnanie. Takýto
„sobáš“ je de facto formou náboženskej
iniciácie. Do Soulu majú teda nakoniec
vycestovať dvojice, a ak bol niekto sám,
organizátori výletu mu ponúkli pomoc
pri nájdení životného partnera.2
Ponuku cesty do Kórey rozposielali
do poľských združení a nadácií, ktorých
činnosť je zameraná na rodiny. Tu je
úryvok listu adresovaného jednej sobášnej kancelárii: „Po prečítaní informácie na vašej internetovej stránke sme si
všimli, že vaša agentúra má podobné
ciele. Samozrejme, Federácia rodín ne-

nesie znaky ziskovej organizácie, má charitatívny charakter. Sme však schopní
ponúknuť vám istú províziu, ak vďaka
vašej pomoci budú Poľsko reprezentovať tieto dvojice.“ Federácia mala úmysel
spolupracovať aj s cestovnými kanceláriami, ktoré mali túto cestu zabezpečiť.
Skončilo to však len pri plánoch – kancelárie odmietli spolupracovať.
Členovia federácie vykonávali náborové aktivity nielen v Krakove, ale aj
v iných veľkomestách, napríklad vo Varšave či v Katoviciach. Organizácia si stanovila za cieľ nájsť v Poľsku asi 120 osôb,
ktoré mali reprezentovať krajinu na tomto podujatí. Nakoniec sa ukázalo, že sa
im nepodarilo získať ani sto. Pravdepodobne to bol výsledok rozsiahlej mediálnej kampane.3
V našej krajine sa munisti doteraz
objavili pod štítom štyroch organizácií.
Okrem už spomenutých existuje aj poľská pobočka Spoločenstva vedcov za
svetový mier, ktorá vznikla roku 1990.
O dva roky neskôr bola založená Federácia žien za svetový mier, ktorej prostredníctvom robí sekta svoj nábor.
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Rôzne tváre agitácie
Charitatívna činnosť
Pretože najľahšie je získať ľudí, ktorí majú od prírody dobrácku povahu, sociálne
cítenie, ba sú až dôverčiví, dobré výsledky prináša odvolávanie sa na dobro ukryté v človeku. Tomu môže poslúžiť charitatívna činnosť. Vytvára spôsob, ako
získať spoločenskú dôveru a nadviazať
prvé kontakty s potenciálnymi adeptmi.
Agitátori vstupujú do útulkov, nemocníc,
sirotincov, kde môžu prinášať doktrínu
svojej sekty a pozývať na spoločné stretnutia. Takto využívajú prirodzenú dôveru, ktorá sa vo všeobecnosti preukazuje
dobrodincom.
Napríklad hnutie Hare Krišna organizuje mohutne propagovanú akciu potravinovej pomoci Food for Life (Potraviny
pre život). V jej rámci – ako sa dozvedáme
z letáka rozširovaného prívržencami tohto hnutia – „sa každé dve sekundy servíruje hladujúcim vegetariánske pohostenie. Je to celosvetovo najväčšia akcia
potravinovej pomoci, založená na vegetariánskej kuchyni“4. Hoci agitácia pod
rúškom charitatívnej činnosti môže byť
veľmi zamaskovaná, dobročinné akcie sú
napriek tomu pre pozorovateľa zvonka
často dobre čitateľné. Majú totiž charakteristické znaky: poskytovaná pomoc je
len dočasná, obdobie „služby“ veľmi ohraničené a má silné ideové zafarbenie.

Punc vedy
Človeka západnej kultúry nie je ťažké
získať ideou prispôsobenou mentalite
racionalistu. Mnohí z nás podliehajú pôvabu „vedecky dokázaných tvrdení“. Nie
je predsa najlepší liek ten, ktorý bol vyrobený na základe dlhoročného vedeckého
výskumu?
Klasickým príkladom je Transcendentálna meditácia (TM), ktorá sa predstavuje ako technika zlepšujúca psychické
schopnosti človeka. TM údajne prináša
pozitívne výsledky v takých oblastiach
ako čas reakcie, schopnosť percepcie,
efektívnosť učenia či zníženie závislosti
od narkotík. Eliminuje tiež stres, preto sa
niekedy nazýva „pokoj bez liekov“. Takto
nejeden smrteľník „investuje“ do svojho
psychického zdravia, nevedomky sa angažujúc na rituáloch a praktikách náboženského charakteru. Techniky sekty totiž
pôsobia v rámci hinduizmu a na jeho základe a bezprostredne so sebou prinášajú
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používanie mantier a zahŕňajú vzdávanie úcty hinduistickým božstvám.
Úspech TM demaskuje slabosť súčasnej vedy. Aj tu sa ukazuje, že človeku
možno ľahko nahovoriť hocijakú banalitu,
len nech je servírovaná „vedeckým“ jazykom. K takýmto propagačným frázam
patrí i Maharišiho efekt, podľa ktorého
určité promile meditujúcich zlepší počasie, náladu obyvateľov určitého mesta
alebo zníži kriminalitu či nehodovosť
v cestnej premávke.5

Terapeutická fasáda
Stáva sa, že trpiaci či chorý človek sklamaný výsledkami používania tradičnej
medicíny hľadá pomoc u rôznych mastičkárov a tzv. majstrov, divotvorcov a terapeutov, alebo sa vyberie do nejakého
strediska alternatívnej medicíny. Aj dočasná úľava, hoci zdanlivá, spôsobuje, že
človek je náchylný prijať učenie, ktoré
sprevádza napríklad terapeutické sedenie. Obyčajne sa záležitosť končí ďalším
bolestným rozčarovaním, ale môže sa
stať, že takto pôsobiaci „terapeut“ agituje do nebezpečnej sekty. Príkladom takejto terapeutickej skupiny, ktorá sa
premenila na akýsi toxický organizmus,
bola medializovaná sekta Nebo. Vodca
skupiny, Bogdan Kacmajor, sa spočiatku
zaoberal uzdravovaním metódou vkladania rúk. Po niekoľkých rokoch pôsobenia
však zhromaždil okolo seba ľudí, z ktorých časť tvoria jeho bývalí pacienti.6
Terapeutickú fasádu je niekedy ťažké
identifikovať. Rodiny obetí nereagujú
negatívne, keď sa ich blízki zapisujú na
kurzy, ba často tento nápad podporujú.
Postupom času si však všímajú, že sa
deje niečo zlé – správanie a postoje osoby, ktorá sa zúčastňuje na kurzoch, sa
menia. Propagovanie terapeutických či
liečebných metód je dokonalým spôsobom, ako si sekta môže získať dôveru a
záujem širších spoločenských vrstiev,
avšak treba pamätať, že nie každé stredisko nekonvenčného liečenia musí byť
zároveň i sídlom sekty.

Za bránou školy
Od istého času môžeme pozorovať znepokojujúci jav prenikania siekt do škôl,
ktoré, deklarujúc svoje nezištné pôsobenie, vykonávajú maskovaný nábor do
svojich štruktúr. Každý spôsob je dobrý,
len nech sa získajú noví členovia: ponuka

viesť lekcie etiky, sexuálnej výchovy,
profylaxie aids, charitatívna činnosť,
organizovanie rekreačných akcií či hier
s deťmi.
Do jednej zo škôl v Leszne sa prihlásili členovia sekty Rodina (iný názov tejto
sekty je aj Rodina lásky alebo tiež Deti
Božie – pozn. red.) s netypickou ponukou: divadelné predstavenie v anglickom
ja zyku. Prečo nie? – pomyslelo si riaditeľstvo školy, – je to dobrá príležitosť pre
žiakov na zdokonalenie sa v jazyku. V aule sa zhromaždilo asi dvesto žiakov. Po
predstavení herci pozvali mládež na ďalší
bod programu – anglickú jazykovú konverzáciu. Nie všetky rozhovory sa konali
v prítomnosti učiteliek anglického jazyka. Hostia presviedčali mladých, že im
môžu pomôcť v ich problémoch. Pozývali ich k sebe. Najlepšie, keď o tom ale
nebudú nikomu hovoriť. Stačí zavolať
zo železničnej stanice a oni sa už objavia.
Ukázalo sa, že po leszczynskom vystúpení členovia sekty telefonovali aspoň
niekoľkým žiakom. Chceli sa pripomenúť a pozvať ich na návštevu.7
Miestom agitácie siekt sú aj domy
kultúry a športové strediská. Finančné
problémy nútia výchovné praco viská
k horlivým pokusom zlepšovať rozpočet prenajímaním miestností roz ličným spolkom či organizáciám. Treba tu
však veľa obozretnosti. Pred masko vaným pôsobením rozličných skupín sa
môžeme chrániť tak, že sa spýtame na
totožnosť subjektov ponúkajúcich spoluprácu a preveríme si kvalifikáciu osôb
ponúkajúcich účasť na kurzoch, prednáškach a tréningoch. Ak sa zdá, že niečo skrývajú, treba sa mať na pozore.8

Pláštik katolicizmu
Objektom zvláštneho záujmu agitátorov
sa stáva nábožensky zapálená mládež,
pre ktorú často, najmä teraz, v čase silných ekumenických tendencií, je každý
iný kresťan blízky a hodnoverný človek.
Mladí veriaci sú tak veľmi ľahko ovplyvniteľní inými osobami, ktoré sa vydávajú za autentických kresťanov. Preto si
v katolíckej tlači, zvlášť v období prázdnin alebo pred nimi, možno prečítať varovania tohto typu: „Keď pôjdeš na Jasnú
Horu, môžeš stretnúť medzi pútnikmi
osoby, ktoré sú vyznávačmi nových náboženstiev a členmi siekt. Nejdú do Čenstochovej, aby zložili hold Božej Mat ke podľa jasnogorskej tradície, ale aby
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zviedli iných a pokúsili sa ich získať pre
vstup do nových náboženských hnutí,
ktoré reprezentujú“.9
Takouto agitačnou stratégiou sú
známe najmä sekty Rodina a Christiani –
kdekoľvek sa konajú nejaké náboženské
slávnosti, tam treba očakávať agitátorov
týchto skupín. Presvedčila sa o tom i
Stanislawa Naporová, ktorá sa spolu
s dcérkami Laurou a Kingou roku 1991
zúčastnila na stretnutí s pápežom v Maslowe pri Kielcoch. Vtedy sa prvýkrát dostala do kontaktu so sektou. Jeden z týždenníkov komentuje túto udalosť takto:
„Pršalo, keď pristúpila k nim mladá žena
s dáždnikom. Chvíľu sa porozprávala
s dcérkami, zapísala si ich adresu. O niekoľko dní neskôr stála pred dverami ich
bytu.
– Býva tu Laura?
– Áno, – odpovedala pani Naporová,
a spýtala sa: – A kto ste?
– Som kresťanka.
V Poľsku nikto nezatvára dvere pred
človekom, ktorý sa predstaví týmto spôsobom. Mladá žena vošla do bytu, v ruke
držala Bibliu. Pokračoval cyklus systematických stretnutí a návštev, ktoré
nakoniec viedli k úzkemu naviazaniu sa
Laury a Kingy na skupinu.“10

Metóda autority
Obyčajne pokladáme nejaké správanie
za správne vtedy, keď vidíme iných ľudí
práve takto konať. Takisto sme náchylní
pokladať za správnu určitú doktrínu či
ideu, podľa toho, čo si o nej myslia iní.
Tento prirodzený ľudský sklon využívajú
i sekty. Dokazujú, že je veľa iných osôb,
ktoré sa s nimi stotožňujú a podporujú
ich. Takto sa spúšťa mechanizmus získavania dôveryhodnosti sekty. Tými „inými“ môžu byť úspešné osoby alebo aj
inštitúcie, ktoré majú dôveru spoločnosti, napríklad medzi poľskou mládežou
populárny Jurek Owsiak a jeho rovnako
populárny Veľký orchester sviatočnej
pomoci.
Na letáku, ktorý pozýva na Festival
Hare Krišna v Jastrabej Hore, bola uvedená Owsiakova výpoveď, v ktorej sa
s uznaním vyjadril o tomto hnutí: „Priatelia! Príďte a odpútate sa od každodenných starostí, prežijete nevšedné
chvíle v atmosfére Orientu. Zažijete
veľkú žič livosť a priateľstvo ľudí, ktorí
vás pozý vajú. Viete, že program Food
for Life rozdal 120 miliónov porcií jedla
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zadarmo? Neuveriteľné? Ale je to skutočnosť. A za to si ich veľmi vážim.“11
Kto by nemal dôveru voči skupine, ktorú sám Owsiak má v takej úcte? Sledujúc počínanie hnutia Hare Krišna vzniká
dojem, že sekta je priam nerozlučným
Owsiakovým spoločníkom.
Príslušníci hnutia sa však nestránia
využívať ani autoritu Cirkvi. V jednej
zo svojich brožúrok sa sekta usiluje
pres vedčiť čitateľa, že „uvedomovanie
si Krišnu praktizujú aj duchovní rôznych
nábo ženstiev, vrátane katolíckych kňazov a rehoľníkov“.12

Čo robiť?
Keď stretneš vo svojom živote sympa tických a priateľských ľudí, ktorí ťa
pozvú na zaujímavé stretnutie, máš právo žiadať od nich (takým istým priateľským spô sobom) konkrétne odpovede
na tieto otázky:
1. Základné ciele skupiny – Neskrýva
skupina svoje ciele, nie sú príliš hmlisté a
nejasné? Sú nejaké nezhody medzi tým,
čo skupina hovorila na začiatku a tým,
čo si sa dozvedel neskôr? Či sa zo skupiny
ponúkajúcej napríklad zlepšenie koncentrácie pozornosti a pamäti, akademickej
či terapeutickej, náhle „nevykľula“ náboženská skupina? Či táto konkrétna skupina v tvojom meste skutočne robí to, čo
deklaruje a o čom hovoria jej členovia?
2. Plný názov skupiny a meno jej
vodcu – Mnohé skompromitované skupiny zámerne neuvádzajú svoje základné
údaje, prípadne často menia svoj názov,
aby neodstrašili potenciálnych vyznávačov alebo klientov.
3. Pozitívne a negatívne črty organizácie – Skús požiadať členov skupiny,
nech ti povedia tri veci, ktoré sa im páčia
a tri, ktoré sa im nepáčia na fungovaní
skupiny. Ťažkosti s odpoveďou na druhú
časť otázky môžu svedčiť o zániku kritického myslenia voči vlastnej skupine. Dôveryhodnejšie sú osoby, ktoré vidia rovnako silné ako aj slabé stránky, napríklad
svojej školy, učilišťa, cirkvi, firmy atď.
Kým sa nedozvieš, s kým máš dočinenia, nezveruj sa nikomu so svojimi problémami a nedávaj nikomu svoje telefónne
číslo ani adresu. Ak ťa osoby, ktoré sú ti
od začiatku sympatické, pozývajú na nejaké „pre teba dôležité“ stretnutie a nedávajú ti konkrétne odpovede na aspoň
jednu zo spomenutých otázok, ale používajú všeobecné frázy, rýchlo a obratne

menia tému rozhovoru, ospravedlňujú sa,
že nie sú príliš zorientovaní v otázkach,
na ktoré sa pýtaš, a okrem toho ťa ubezpečujú, že najlepšie urobíš, keď sa sám
vyberieš na stretnutie a opýtaš sa kompetentnejších – urobíš dobre, ak zostaneš obozretný.
Okrem toho si môžeš preveriť, či sa
nemáš čoho obávať tak, že sa skontaktuješ s príslušným centrom informácií
o sektách a nových náboženských hnutiach. V Poľsku v každom väčšom meste
pracujú takéto pracoviská.13 Existujú tiež
internetové stránky venované tematike
siekt, napríklad http://www.sekty.net,
alebo http://www.kulty.info. Užitočné
informácie možno okrem toho nájsť aj
na stránkach informačno-profylaktického štvrťročníka Sekty i Fakty.
Nevedomosť o agitačnej činnosti siekt
je príčinou mnohých zbytočných rozčarovaní, niekedy dokonca osobných drám,
preto úlohou tohto článku bolo poskytnúť čitateľovi niekoľko základných informácií z tejto oblasti. Žiadna sekta nepoužíva všetky tu opísané metódy, naproti
tomu niektoré sekty môžu používať aj
iné lákadlá. Mojím cieľom nebolo podať
úplný súhrn všetkých náborových praktík, avšak pokúsil som sa uviesť len tie
najrozšírenejšie. Ak si tieto vedomosti
osvojíme a odovzdáme ich ďalej, základný
cieľ môjho príspevku bude splnený. 
Preklad: –dj–
Ilustračné foto: B. RAKOVSKÝ
Poznámky:
1

Nowakowski, P. T.: Sekty – oblicza werbunku.
Tychy 2001, s. 96
2 tamže, s. 98
3 tamže, s. 98–100
4 Pytania i odpowiedzi (brož.)
5 Nowakowski, P. T.: Sekty – co każdy powinien
wiedzieć. Tychy 1999, s. 33–35
6 tamže, s. 36
7 Jakubowski, A.: Werbują w Lesznie? Głos Wielkopolski č. 79/1997, s. 4
8 Nowakowski, P. T.: Sekty wchodzą do szkół. Sekty i Fakty 2/2001, s. 4–7
9 Ośrodek Angelos: Fałszywi mesjasze i prorocy.
Słowo č. 144/1996, s. 4
10 Piotrkowski, M.: Jest taka sekta. Prawo i życie
č. 41/1993, s. 1, 8
11 Leták s dátumom 8. 8. 1997. Festival v Jastrabej Hore bol jednou z etáp prázdninového
turné sekty po poľských prímorských sídlach.
12 Pytania i odpowiedzi (brož.)
13 Rady sú prevzaté z informačného bulletinu
pre mládež s názvom Sekty, kulty?, ktorý vyda lo Centrum informácií o deštruktívnych
kultoch v Lubline.
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Čo poradiť
príbuzným?
ZDENĚK VOJTÍŠEK
minulom čísle Rozmeru sme čitateľom sľúbili, že sa vrátime k referátu, ktorý odznel na medzinárodnej konferencii vo Svätom Jure v júni minulého roka a jeho autorom je PhDr. Zdeněk
Vojtíšek, hovorca českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov. Príspevok
sme pre jeho obsiahlosť nemohli zaradiť do súhrnnej reportáže, a tak mu dávame priestor teraz –
hoci v trochu prepracovanej podobe.

V

Poradenstvo môžeme definovať spolu
s Jánom Gaburom ako činnosť, ktorej
cieľom je „podporiť rast, rozvoj, zrelosť
a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie uplatňoval vo svete a vyrovnával so životom“.1 Predmetom poradenskej činnosti sú najčastejšie poruchy
správania a učenia, zdravotné postihnutie, voľba povolania, otázky manželského, rodinného a sexuálneho života, oblasť medziľudských vzťahov a podobne.
Pri vymenúvaní rôznych poradenských
činností niektorí autori nezabúdajú ani
na špeciálnu oblasť poradenstva v oblasti siekt a sektárstva.2 Niekedy sa táto
problematika chápe ako súčasť duchovného poradenstva.3
Pokiaľ vieme, poradenstvom v oblasti siekt a sektárstva sa v Českej republike zaoberá jediná inštitúcia. Svoju poradňu prevádzkuje od polovice 90. rokov
minulého storočia Spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, a to dva dni v týždni v celkovom
rozsahu štyroch hodín. Okrem týchto
hodín – vyhradených na osobné návštevy a telefonické rozhovory – komunikujú poradcovia s klientmi aj prostredníctvom obyčajnej či elektronickej pošty.
Poradňa slúži zároveň ako centrum na
zhromažďovanie a poskytovanie infor-
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mácií vedcom spoločenskovedných odborov, študentom, pracovníkom médií
a ostatnej verejnosti. Poradenský tím,
ktorého členovia sa v službách v poradni striedajú, je zostavený z religionistu,
psychoterapeuta, psychologičky a sociálneho pracovníka, posilnený býva študentmi religionistiky či sociálnej práce.
V súčasnosti využíva služby poradne
priemerne asi desať ľudí týždenne.
V nasledujúcich riadkoch sa budeme
sústreďovať v tomto špecializovanom
poradenstve len na jeden typ klientov.4
Pracovne ho označujeme ako príbuzný.
Do tohto typu zaraďujeme klientov, ktorí sa cítia byť postihnutí sektou či sektárstvom prostredníctvom svojho príbuzného (dieťaťa, manžela, rodiča) alebo známeho. Prichádzajú s požiadavkou
– zjednodušene povedané – získať zručnosti na konanie v situácii, keď je ich
blízky človek príslušníkom niektorej náboženskej skupiny, ktorú považujú za
sektu, alebo keď sa z akéhokoľvek dôvodu správa sektársky.

Cieľ poradenstva príbuznému
Cieľom poradenstva pre príbuzných a
známych tých, ktorí sú podozrievaní zo
sektárstva, je zmierenie.5 U týchto klien-

tov poradenstva v oblasti siekt a sektárstva totiž môžeme predpokladať, že
prežili či prežívajú konflikt s tým blízkym
človekom, kvôli ktorému poradňu vyhľadali. Spoľahlivým indikátorom tohto
(hoci skrytého) konfliktu je klientov implicitný súhlas s použitím slov „sekta“
a „sektárstvo“ v označení poradenskej
služby. Tieto pejoratívne slová vyjadrujú
subjektívny nesúhlas, odmietanie a podozrenie z náboženskej či spoločenskej
deviácie.6 Môžeme predpokladať, že keby klient posudzoval náboženskú orientáciu svojho blízkeho ako normálnu, poradenstvo v oblasti siekt a sektárstva by
nevyhľadal.7
Pod pojmom zmierenie rozumieme
obnovu a prehĺbenie vzťahov narušených konfliktom. U niektorého z klientov
môžeme mať, samozrejme, otázku nad
tým, či pejoratívne slovo sekta, použité
pre náboženskú skupinu jeho príbuzného či známeho, zodpovedá skutočnosti.
Určite skutočný je však negatívny pohľad
klienta na onú skupinu a konflikt, ktorý
z toho vyplýva. Z jeho existencie potom
vyvstáva skutočná potreba zmierenia.
Keď klient podozrieva svojho príbuzného z členstva v sekte alebo zo sektárstva, treba zdôrazniť, že je to práve
a iba zmierenie, čím sa vytvára priestor
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na osobnostný a duchovný rast klientovho príbuzného, a že len takýto rast
umožní klientovmu blízkemu človeku
toto sektárstvo úspešne opustiť. Bez
uskutočnenia tohto vývoja by opustenie
sekty nemalo zmysel – klientov príbuzný
by sa pre svoje nezrelé postoje onedlho
pravdepodobne ocitol v inej radikálnej a
protestnej skupine (nemusela by byť náboženská, ale napr. politická). Ako „vedľajší produkt“ môže zmierenie napokon
iniciovať i rast samého klienta.
Základom zmierenia, ako sa to v tomto druhu poradenského procesu chápe,
je obnova dialógu. Práve „dialóg zostáva
kľúčom k uplatňovaniu empatie a porozumenia. (…) Tak sa môže vyvinúť komunikácia, ktorá položí základy novým vzťahom, nezávislým od toho, či rozhodnutie pripojiť sa k novej viere sa ukáže ako
prechodná fáza, alebo ako rozhodnutie na celý život.“8 Zmierenie a pokojný
vzťah, ktorý nie je odvodený od toho,
či sa splnia klientove predstavy o náboženskej orientácii jeho blízkeho, dávajú
silnú nádej, že sa tento príbuzný vyhne
ďalšej radikalizácii a bude postupne sektárske postoje opúšťať. Naštartovanie
pozitívneho osobnostného a duchovného vývoja sa v tomto svetle javí ako
oveľa dôležitejšia úloha než obyčajná
zmena či opustenie náboženskej skupiny.
Cieľom poradenstva v oblasti siekt a
sektárstva teda nie je „zachrániť“ kohokoľvek z „pazúrov sekty“, podobne ako
to robili pod vplyvom nešťastnej metafory „vymývania mozgu“ deprogramátori.9 Cieľom však nie je ani výstup
klientovho príbuzného, a to ani tzv. otvorenou intervenciou Michaela D. Langonea10, ani tzv. skrytou intervenciou
u nás lepšie známeho Stevena Hassana.11
Úsilie o taký výstup (nieto ešte deprogramovanie) totiž považujeme za zásah
do náboženskej slobody jednotlivca.
Navyše naša skúsenosť s klientmi,
ktorí sa nezávisle od poradenského procesu pre podobný zásah rozhodli, ukazuje, že úspešnosť takých príbuzenských
zásahov je nízka a sporná. Akékoľvek násilie (nielen fyzické, ale aj verbálne, ako
i psychická manipulácia či citové vydieranie) sa ukazuje ako skôr kontraproduktívne. Naopak zmierenie, ktoré môže
nastať po tom, ako sa klient vzdá úsilia
prispôsobiť náboženský život svojho príbuzného svojim predstavám, je pre prípadnú zmenu dobrým základom, ak nie
priamo predpokladom.
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Naša skúsenosť jednoznačne ukazuje,
že veľká časť príslušníkov kontroverzných náboženských skupín (siekt) po určitom čase (jeho dĺžka je veľmi individuálna) dospeje k pochybnostiam o svojej
skupine a je ochotná uvažovať o menej
radikálnom, menej konfliktnom, môžeme povedať menej sektárskom spôsobe
náboženského života v nejakej inej skupine alebo úplne mimo organizovaného
náboženstva. Je paradoxné, že tým hlavným problémom, ktorý im v uskutočnení
tejto zmeny bráni, je malá pripravenosť
zo strany ich najbližších. Tí im často nedokážu túto zmenu uľahčiť. Pre mnoho
váhajúcich sa stáva vedomie straty doterajšieho sociálneho zázemia, ktoré im
oná skupina – navzdory všetkým nedostatkom – poskytuje, a nepochopenie či
odsúdenie tých, ktorí by mohli toto stratené zázemie nahradiť, neprekonateľnou
prekážkou. Inými slovami: sú to často také javy ako násilie, argumentačné zápasy,
výčitky, posmech, strata záujmu a pod.
zo strany najbližších, čo príslušníkov drží
v skupinách, ktoré títo najbližší kritizujú.
Ak je cieľom poradenstva príbuznému zmierenie, musí sa počas poradenského procesu často korigovať zvyčajná
predstava klienta. Klient väčšinou prichádza s objednávkou na návod, ktorý
by mal viesť k zmene jeho príbuzného
(v sekte), ale odchádza skôr s návodom,
ako zmeniť sám seba.12 Až jeho zmena
môže podnietiť zmenu vzťahu smerom
k zmiereniu, až týmto zmierením sa
môže významne podnietiť osobnostný a
duchovný vývoj a až tento vývoj môže
prípadne podnietiť i zmenu v angažmá
klientovho príbuzného v nejakej problematickej náboženskej skupine.

Teoretické východisko
poradenstva príbuznému
Hlavným teoretickým východiskom poradenstva v oblasti siekt a sektárstva pri
práci s klientom typu „príbuzný“ je teória
duchovného vývoja tak, ako ju formuloval americký psychológ James W. Fowler
(* 1940).13 Jeho koncepcia tzv. stupňov
viery sa v prepracovanej podobe odráža i v dielach populárneho psychiatra
Morgana Scotta Pecka (* 1936).14
Fowler predpokladá, že duchovný vývoj sa uskutočňuje v skokoch (stupňoch),
pokiaľ je rovnovážny stav porušený krízou. Nerovnováha, ktorá krízu sprevádza, môže byť odstránená prechodom

na vyšší stupeň. Týchto stupňov rozoznáva Fowler sedem;15 avšak ani zďaleka nie každý človek prechádza všetkými
siedmimi.
Pre poradenstvo v oblasti sektárstva
je zvlášť dôležitý Fowlerov tretí stupeň
nazvaný synteticky konvenčný stupeň
viery. Jeho základnou charakteristikou je
schopnosť vidieť sa očami druhého. „So
schopnosťou formálnych myšlienkových
operácií vytvárať hypotézy,“ hovorí Fowler, „sa môže vynoriť komplexná schopnosť vytvárať hypotetické obrazy seba
samého, ako ma vidia ostatní. To je, samozrejme, mechanizmus, ktorým sa priateľ
alebo prvá láska stáva mojím zrkadlom.“16
Svoj obraz v takom „zrkadle“ chce človek, pochopiteľne, uzrieť ako čo najlepší.
Vyhľadáva teda také „zrkadlá“, u ktorých
má šancu byť pozitívne zobrazovaný. Vo
funkcii „zrkadiel“ nie je len priateľ alebo
priateľka, ale aj významná skupina: kolegovia na pracovisku, tím a, samozrejme,
tiež duchovné spoločenstvo. Človek sa
týmto „zrkadlám“ prispôsobuje a usiluje
sa naplniť ich očakávania. Toto úsilie prispôsobiť sa očakávaniam druhých sa môže stať – ako Fowler pripomína – až tyraniou17 týchto „zrkadiel“. Enormná moc
„zrkadiel“ je daná tým, že na treťom
stupni duchovného vývoja je „ja konštituované svojimi vzťahmi“,18 a pochopenie
seba je teda od týchto „zrkadiel“ závislé.
Tretí stupeň je tak „štádiom konformity v tom zmysle, že je presne naladené na očakávania a súdy ľudí, ktorí sú
pre človeka významní, a že človek ešte
nemá dosť pevné pochopenie vlastnej
identity a autonómnych súdov, aby mohol vytvoriť a udržiavať nezávislú perspektívu. (…) Na treťom stupni má človek ‚ideológiu‘, viac či menej konzistentný zväzok hodnôt a presvedčenie, ale
ešte ho nevystavil skúškam a v určitom
zmysle si nie je vedomý, že ho má.“19
Konformita tretieho stupňa viery sa
prejavuje fundamentalizmom i nekritickým nadšením (entuziazmom). Prejavom entuziazmu je totálne nasadenie,
ktoré podriaďuje všetky životné potreby túžbe pracovať v prospech viery
(alebo skupiny, ktorú viera spája).
Ak prijímame Fowlerov koncept stupňov viery a jeho opis tretieho stupňa,
potom musíme konštatovať, že veľmi
vhodným prostredím pre duchovný život na tomto treťom stupni sú tie náboženské skupiny, ktoré spoločnosť okolo
často považuje za sekty. Bezprostredné
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vzťahy v týchto skupinách, ich početná
obmedzenosť a predovšetkým spoločný intenzívne prežívaný záujem objaviť
novú cestu spasenia, prejsť ju a ponúknuť ju v horlivej misii ďalším ľuďom – to
všetko vytvára ideálny rámec pre to,
aby človek získal „zrkadlá“, ktoré mu
umožnia sebapochopenie. Spoločné úsilie pod tlakom časovej naliehavosti (napr.
kvôli očakávaniu konca sveta), spoluprežívané hodnoty a vzájomná blízkosť
členov skupiny dávajú nádej, že tieto
zrkadlá budú pre daného človeka veľmi
priaznivo naklonené, a že sa v nich teda
bude môcť uzrieť v ideálnej podobe.
Také náboženské skupiny sú teda typickým, hoci, pochopiteľne, zďaleka nie
jediným miestom, na ktorom možno realizovať tretí stupeň viery (synteticky
konvenčnú vieru) v stupnici Jamesa W.
Fowlera. Môžu sa preto stať cieľom
mladých ľudí, ktorým sa rozširuje obzor,
doposiaľ vyplnený prevažne rodinným
prostredím, ale i starších ľudí, ktorí po
nejakom životnom otrase trpia rozbitím základných predstáv a hľadajú súhlas skupiny pre to, aby si mohli utvoriť
nové a syntetizovať ich.
Sekty sú teda schopné poskytnúť
ľuďom na určitom stupni kognitívneho
a duchovného vývoja alebo v určitej
životnej situácii možnosť stabilizácie a
rastu. Príkladom takého pozitívneho
pôsobenia sú ľudia, ktorí bojujú s drogovou závislosťou a ktorým prostredie
synteticky konvenčnej viery v tomto boji pomáha. „Zdá sa, že sekty poskytujú –
prinajmenšom na istý čas – uspokojenie
(…) ideologického hladu rovnako tak ako
úľavu od vnútorného zápasu s nejednoznačnosťou,“ správne pripúšťajú Ungerleider s Wellischom.20 To, čo býva
znepokojivé na náboženských skupinách,
ktoré sú označované ako sekty, teda
nie je samo konformné prostredie,
ale skôr neochota alebo neschopnosť
vodcov týchto skupín vytvoriť priestor
pre ďalší duchovný rast svojich nasledovníkov.
Pokiaľ tento nasledovník prežije na
treťom stupni duchovného vývoja krízu napríklad pre sklamanie zo „svojej“
významnej skupiny alebo zo správania
vodcov, môže ho táto kríza posunúť na
štvrtý stupeň Fowlerovej škály. Pri prechode na štvrtý stupeň viery – individuálne reflektujúci vieru21 – je „tyrania
zrkadiel“ obmedzená: názory významných osôb ostávajú dôležité, ale autori-
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ta (doposiaľ externá, závislá od úsudkov
druhých) sa presúva dovnútra osoby.
Medzi externou autoritou, ktorá sa
veľmi silno rozvinula na treťom stupni, a novo vznikajúcou a vyvíjajúcou sa
zvnútornenou autoritou môže nastať
konflikt (pokiaľ si ho však človek pripustí). Vďaka tomuto konfliktu sa rozvinie „perspektíva tretej osoby“ (oproti perspektíve, ktorá vidí seba očami
druhého, typickej pre predchádzajúci
stupeň) tak, že človek je schopný vidieť
sám seba v sieti svojich konvenčných
vzťahov z perspektívy vonkajšieho pozorovateľa. Tento pohľad mu umožní
uvažovať o sebe a svojej úlohe vo svojej
náboženskej skupine nezávisle od očakávaní skupiny. Kritická reflexia vlastnej
identity i vlastného obrazu sveta ho
pravdepodobne prinútia znovu zhodnotiť úlohu „svojej“ náboženskej skupiny.
Pokiaľ človek v tomto bode zistí, že skupina mu nedáva priestor na ďalší rozvoj,
môže sa rozhodnúť túto skupinu opustiť.
Prechod na štvrtý stupeň Fowlerovej škály je často veľmi obťažný a bolestivý. Zďaleka ho nenaštartuje každá kríza, ktorú človek na treťom stupni
duchovného vývoja prežije. Pokiaľ tu
hovoríme o kríze jednotlivca v sekte,
pozitívny vývoj môžeme očakávať predovšetkým u tých príslušníkov, s ktorými sa ich príbuzní zmierili (v zmysle
uvedenom vyššie) a ktorí ho v jeho duchovnom i osobnostnom vývoji láskavo a chápavo sprevádzajú. Táto ústretovosť je tým potrebnejšia, čím väčšmi
daná náboženská skupina tomuto vývoju bráni.

Metóda poradenstva
príbuznému
Základnou metódou poradenstva v oblasti siekt a sektárstva je rozhovor. Silnou inšpiráciou na vedenie rozhovoru
v tomto druhu poradenstva je psychoterapeutický smer amerického psychológa Carla Rogersa (1902 – 1987).22
Aplikácia rogersovskej psychoterapie
pre potreby poradenstva sa najčastejšie
nazýva podľa raného Rogersovho diela
ako poradenstvo zamerané na klienta.
Ide v ňom o pomoc klientovi, aby porozumel sám sebe a situácii, v ktorej sa
nachádza, aby pokiaľ možno sám našiel
riešenie svojho problému a aby zaň prijal zodpovednosť. Citlivé osobné rozhodnutia sa však môžu prijať len v situácii,

keď je klient presvedčený, že mu poradca rozumie a že s ním nadviazal vzťah.
Práve tento osobný vzťah považuje
Rogers za nástroj, ktorým sa uvoľnia
klientove vnútorné sily, umožňujúce rast
jeho osobnosti. V základe Rogersovho
poňatia nachádzame totiž predpoklad,
že „jedinci disponujú vo svojom vnútri
nesmiernymi potenciami sebaporozumenia a premeny vlastného sebapoňatia, základných postojov a konania zameraného na vlastný self (vlastné ja).“23
V poradenstve typu príbuzný treba
najprv uistiť klienta, že mu poradca
rozumie, že pozná náboženskú skupinu,
o ktorej klient hovorí ako o sekte, a že
klientova situácia nie je prekvapivá ani
mimoriadna. Rozhovor vedie poradca
tak, aby vyniklo, že riešenie klientovej
situácie sa nachádza v ňom samom.
Týmto riešením nie je nič mimoriadne,
len „obyčajné“ znovuobjavenie a posilnenie vzťahu klienta k jeho príbuznému a
z neho vyplývajúce zmierenie. Poradca
pomáha klientovi nájsť spôsoby, ako
tento vzťah vyjadriť s ohľadom na konkrétnu skupinu, ku ktorej jeho príbuzný
patrí a s ohľadom na špecifickú situáciu,
v ktorej sa nachádza. Poradca vzbudzuje v klientovi citlivosť k postojom jeho
príbuzného, posilňuje jeho toleranciu
v zmysle náboženskej slobody, podnecuje jeho chápavosť pre životnú a duchovnú cestu jeho príbuzného i jeho
dôveru v pozitívny smer tejto cesty.
Poradcovo pôsobenie mu tak pomáha, aby získal rešpekt a kladný prístup
k sebe samému; v ideálnom prípade dokonca môže podnietiť i jeho rast. Poradenský rozhovor sa tak odohráva v atmosfére nádeje a očakávania zmierenia.
Variantom osobného rozhovoru je
telefonický hovor, ktorý môže v niektorých prípadoch nadobudnúť formu krízovej intervencie. Tak ako v prípade vymieňania listov elektronickou poštou je
i tu poradca ochudobnený o niektoré
informácie o klientovi, zvlášť neverbálneho charakteru. Spôsob vedenia telefonického hovoru či korešpondencie sa
nelíši od základného modelu rozhovoru,
oba tieto prípady sú však pre pozornosť
poradcu i jeho voľbu slov náročnejšie než
osobný rozhovor. Výhodou elektronickej
korešpondencie je však zase podrobná a
autentická dokumentácia prípadu.
Ako sprievodnú metódu k rozhovoru treba uviesť metódu zúčastneného
pozorovania. V niektorých prípadoch je
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totiž vhodné, aby poradca, ak je to
možné, robil pozorovania skupiny, na
ktorú sa obracia klientov záujem. Také
pozorovanie môže znamenať mnoho
pre prehĺbenie dôvery medzi poradcom
a klientom a pravdepodobne poradcovi
umožní i lepšiu orientáciu v probléme.

Záver
Poradenstvo v oblasti siekt a sektárstva
môžeme spolu s Jánom Gaburom opísať
podobne ako iné poradenské odbory
ako „metódu redukovania emocionálneho napätia, metódu pomoci človeku
pri riešení problémov a pri hľadaní nových, primeranejších foriem života“.24
Domnievame sa, že touto „primeranejšou formou“ je v prípade klientského
typu príbuzný zmierenie, lebo práve
zmierlivý postoj napomáha žiaduci duchovný vývoj v smere, ako ho opísal
J. W. Fowler. Vhodnou metódou, ako
klienta podnietiť k zmiereniu, je rogersovsky chápaný rozhovor. Kritikou starších poradenských metód výstupového poradenstva, Fowlerovým modelom
duchovného vývoja a Rogersovými podnetmi na vedenie rozhovoru je tak vymedzená podstata nášho poradenstva
v oblasti siekt a sektárstva. Stručný opis
práce s jedným typom jeho klientov bol

cieľ tohto článku.
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Najviac ľudí chodí do kostola
v Poľsku
BRUSEL (EPD) – Spomedzi členských
štátov Európskej únie má Poľsko najvyššiu priemernú účasť na bohoslužbách. Až 61 % Poliakov hovorí, že najmenej raz do týždňa idú do kostola.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý minulý
týždeň zverejnili noviny Wall Street
Journal. Na druhom mieste v účasti na
bohoslužbách sú Taliani (39 %). Najnižšia priemerná účasť na bohoslužbách
je naproti tomu v škandinávskych krajinách. Vo Švédsku do kostola takmer
vôbec nechodí polovica obyvateľov.
V Dánsku uviedlo 49 % opýtaných, že
do kostola nechodia nikdy. Podobná
situácia je v Španielsku a Belgicku.
V západnej Európe je situácia lepšia;
24 % opýtaných uviedlo, že najmenej raz do týždňa chodia do kostola.
Vo východnej Európe je takých ľudí až
37 %. Prieskum sa zaoberá aj situáciou
v Turecku. Pravidelne raz do týždňa
tam chodí do mešity 72 % opýtaných.
Najviac ateistov, až 49 %, je v Česku.
EKUMÉNA VO SVETE 50/04, 15. 12. 04
Vyšla kniha o nebezpečenstvách
scientológie
FRANKFURT NAD MOHANOM (EPD) –
Predseda predstavenstva nemeckej
spotrebiteľskej organizácie Aktion
Bildungsinformation Eberhard Kleinmann varuje pred prenikaním scientologickej organizácie do nemeckých
podnikov. Podľa neho je cieľom scientológov získanie daňových úľav a
umiestnenie svojich členov na rozhodujúcich miestach v hospodárskej a
politickej štruktúre štátu. Povedal to
pri prezentácii svojej knihy Psychokoncern scientológia vo štvrtok minulý
týždeň vo Frankfurte nad Mohanom.
V 200-stranovej knihe hovorí Kleinmann o pokusoch scientológov preniknúť do konkrétnych podnikov.
Opisuje dejiny, štruktúru a ciele organizácie scientológov a necháva prehovoriť jej bývalých členov. Poskytuje
tiež rady, ako sa chrániť a vysvetľuje
niektoré kľúčové pojmy ako napríklad
„auditing“ alebo „engram“.
EKUMÉNA VO SVETE 50/04, 15. 12. 04
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Náboženstvo a chudoba

Cieľom
je človek
TATIANA KINTLEROVÁ
roblematike poradenstva v oblasti kultovej závislosti sme sa až do minulého roka nevenovali
tak, ako by si zasluhovala – možno aj preto, lebo na Slovensku nepôsobia profesionálni výstupoví poradcovia a ani skúseností s touto čoraz vyhľadávanejšou službou nie je u nás dostatok.
A tak svoju podlžnosť splácame aspoň tým, že v tomto čísle uverejňujeme hneď dva obsiahlejšie
príspevky (každý s odlišným pohľadom), ktoré približujú prácu s klientmi, resp. s ich príbuznými –
s diagnózou strata vlastnej identity.
Vytvoriť pravú, komplexnú a účinnú koncepciu práce s kultovo závislou klientelou je úloha, ktorú riešia odborníci dodnes. V tomto náročnom procese je isté asi iba to, že by mala
vychádzať z komplexného pohľadu na osobnosť s ohľadom na jej jednotlivé úrovne: fyziologickú,
psychologickú, sociálnu a duchovnú, rešpektujúc tak osobitosti a potreby každej z nich.

P

Deprogramovanie
Deprogramovanie ako nová, svojrázna
metóda na nedobrovoľné ukončenie
členstva v psychomanipulatívnej skupine sa v sedemdesiatych rokoch 20. storočia spája s menom Ted Patrick. Vedychtivý Patrick sa touto metódou začal
zaoberať, keď mal jeho syn Michael
potýčku s bandou tínedžerov, ktorí boli
členmi skupiny Božie deti, známej ako
Rodina. Vypátral ich a infiltroval sa do
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ich skupiny, aby zistil, kto sú. Odhalil,
že využívajú intenzívny indoktrinačný
program vytvorený na opotrebovanie
prirodzenej obrany mladých ľudí a ľudí
stredného veku, ku ktorým sám patril. Indoktrinovali ho prostredníctvom
ustavičného bombardovania propagandou, nedostatkom spánku a zmyslových
podnetov spojených s čítaním biblických
veršov. Stalo sa, že Patrick nečakane
strácal kontrolu nad realitou, keď bol
vťahovaný do hypnotických formuliek.

Po úniku zo skupiny začal vyšetrovanie v náboženských kultoch, ktoré ho
viedlo k novému druhu záchranárskej
práce, známej ako deprogramovanie. Za
svoj prístup bol prezývaný „čierny blesk“;
rodičia ho považovali za spasiteľa svojich deprogramovaných detí, ale munisti, Božie deti, krišnovci a iní kultisti ho označovali prívlastkom „prevtelenie diabla“.
O čo v tejto metóde vlastne išlo?
Deprogramovanie vychádzalo z Patrickovho presvedčenia, že členovia no-
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vých náboženských hnutí boli naprogramovaní tzv. brainwashingom (vymývaním mozgu), inak povedané psychicky
prinútení stať sa členmi sekty. Úlohou
deprogramátorov, čiže ľudí s opačným
programom, bolo uskutočniť za zaangažovaných proces opustenia sekty (vymanenia sa z jej vplyvu), pričom sa neštítili
využívať praktiky kultových náborárov
– tentoraz na oslobodenie ich mysle
v duchu hesla „účel svätí prostriedky“.
Metóda deprogramovania je násilný
spôsob zahŕňajúci únos a držanie člena
sekty proti jeho vôli, aby deprogramátor
mohol rozbiť jeho sektou implantovaný systém viery. Na žiadosť rodičov tím
deprogramátorov vypátral člena sekty,
uniesol ho na pusté miesto, na ktorom
zotrvali spolu v niekoľkodňových intenzívnych a emočne nabitých rozhovoroch
o psychickej manipulácii, vodcovi a skupine. Tomu, že nesporne išlo o drámu,
nasvedčovala deľba úloh v tíme. Jedna
skupina sústavne striehla na traumatizovanú obeť, ktorá sa pri prvej príležitosti
(napríklad použitie WC) usilovala utiecť.
Druhú časť tímu tvorili bývalí členovia
siekt, rodičia a príbuzní, ktorí dávkovali
potrebné informácie.
Do istej miery úspešní deprogramátori však začali najmä vodcom psychomanipulatívnych skupín kaziť reputáciu.
Oslabovali ich pocit moci, znižovali istý
príjem a narúšali ich obraz božstva. Ak
predtým svojich stúpencov strašili ľuďmi
z vonkajšieho sveta, deprogramátorov
priam démonizovali. Vykresľovali ich ako
netvorov, ktorí svoje obete fyzicky aj
psychicky týrajú, bijú, mučia, znásilňujú
a spánkovo deprivujú, aby odvolali to,
čomu veria. Hoci kultisti posunuli metódu do značne extrémnej polohy, začali
sa hromadiť trestné oznámenia, ktoré
podávali obete deprogramovania na svojich rodičov a deprogramátorov podľa
inštrukcií predstaviteľov siekt. Trauma
z toho, že ich cudzí ľudia len tak naložili
na dodávku, odviezli a uväznili u nich
oprávnene vytvárala nedôveru, hnev a
strach. Mnohí z tých, ktorým deprogramovanie umožnilo návrat do života, sú
šťastní zo svojej znovunadobudnutej
slobody, rozhodne však nie sú spokojní
s použitou metódou pomoci.
Dnes sa už deprogramovanie nevyužíva. V Spojených štátoch amerických je
nelegálne, ak má osoba viac ako osemnásť rokov. Jeho nadšencom nemožno
uprieť pozitívnu snahu o riešenie akút-
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nej situácie zúfalých príbuzných, ktorým
sekta zneužila blízkeho. Faktom však zostáva, že tento živelný spôsob prevzatia
spravodlivosti do vlastných rúk obnáša
neetické zaobchádzanie, akým je únos,
pričom spôsobuje vážne traumy a, bohužiaľ, okrem nízkej efektívnosti metódy
sa podieľa i na častých samovraždách.

Výstupové poradenstvo
Vzniklo v osemdesiatych rokoch ako
nenásilný spôsob získania človeka pre
odchod zo sekty. Prístup sa inak nazýva nedonucovacia metóda v protiklade
s deprogramovaním. Výstupoví poradcovia s prívlastkom „konzultanti-informátori o sektách a kultoch“ sa majú
zameriavať na budovanie vzťahu s členom sekty alebo kultu s cieľom pomôcť
mu na základe informácií prehodnotiť jeho zapojenie sa do sekty. Hlavnou
úlohou výstupových poradcov je poskytovanie informácií o kultoch a psychickej manipulácii.
Expertom na proces výstupového
poradenstva bol aj u nás známy Steven
Hassan, ktorý dnes už kritizuje svoj
predošlý prístup. Jeho kniha Jak čelit
psychické manipulaci zhoubných kultů,
v ktorej podrobne objasnil výstupový proces i na množstve kazuistík, vyšla v češtine pred desiatimi rokmi. Sám
Hassan, ako je známe, sa stal príkladom
úspešného deprogramovania. Na odporúčanie odborníkov absolvoval štúdium
psychológie, aby spojil cenné praktické skúsenosti s teoretickým základom.
V rámci výstupového poradenstva sa
venoval tzv. skrytej intervencii, čím si
vyslúžil kritiku z radov odborníkov, lebo
vo svojom prístupe používal sektárske
metódy klamstiev a podvodov.
Jeho výstupový proces pozostával
z niekoľkých fáz. V prípravnej fáze sa
poradca sústredil na získanie čo najväčšieho množstva informácií o členovi
sekty. Najzákladnejšie sa týkali dĺžky
členstva v sekte, dĺžky náboru, ako aj
rodinného zázemia, vzťahov a rodinnej atmosféry či prežitej traumy pred
zaangažovaním sa v sekte. Na skrytej intervencii participovali: poradca,
bývalí členovia sekty a blízki príbuzní
obete. Tím pracoval ako celok a kooperácia bola nevyhnutnou podmienkou
prístupu. Anamnestické údaje boli podkladom na vypracovanie osobnostného
profilu, z ktorého sa vychádzalo v prvej

fáze intervencie. Tím naplánuje stretnutie člena sekty s rodinou a poradcom,
ktorý zámerne neodhalí svoju totožnosť.
Predstiera, že je vzdialeným príbuzným
alebo rodinným priateľom a usiluje sa
získať sympatie a dôveru, aby v ďalšej
fáze vyvolal pochybnosť so spokojnosťou života v sekte.
Hlavnou líniou procesu je úsilie o oživenie pôvodnej identity, ktorú nahradila
kultová identita, a to tak, že sa poradca
sústreďuje na pozitívne fakty zo života obete pred jej vstupom. Vďačnými
témami sú bývalí priatelia, obľúbené činnosti, záujmy, ktoré člen zanechal, no
najpôsobivejšími sú nesporne spoločné
rodinné zážitky. Intervencia trvá približne 3 až 5 dní. V tomto čase je dôležité, aby obeť pochopila, že je v situácii,
z ktorej sa nemôže dostať sama, že sa
do nej dostala bez vlastného uvedomenia, a teda nie je za to plne zodpovedná. Poradca vychádza z presvedčenia,
že to je cesta k oživeniu, oslobodeniu
a posilneniu predkultovej identity.

Steven Hassan
Aj v rámci výstupového poradenstva
jestvujú odlišné prístupy. Predstaviteľom tzv. otvorenej intervencie je Michael
Langone. Preferuje priamu a otvorenú
komunikáciu s členom sekty o probléme závislosti od sekty. Poradca sa najskôr sústredí na oboznámenie rodinných
príslušníkov s problematikou psychickej
manipulácie, rovnako dôležité je nacvičovanie komunikačných modelov vhodných pre vzťah s ich blízkym. Pre rodinu
je nevyhnutné zvládať základné komunikačné stratégie, teda vyhýbať sa afektom, agresii v správaní a vylúčiť zo
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svojho slovníka pojmy ako sekta, kult,
vymývanie mozgu alebo psychická manipulácia. Naproti tomu sa odporúča prijímanie návštev člena sekty, telefonátov
a úprimný záujem o jeho osobu. Akékoľvek odmietnutie má za následok posilnenie jeho sektou implantovanej fóbie,
že všetci mimo skupiny sú nepriatelia.
Po zvládnutí prípravných sedení sa
v situácii in vivo (naživo, priamo) členovi
sekty predstaví poradca, ktorého si rodina prizvala, aby pomohol vyriešiť závislosť od sekty. Ak je obeť sekty ochotná
aspoň svojou pasívnou účasťou participovať na sedení, poradca môže stráviť
i niekoľko dní prezeraním materiálov a
videonahrávok, diskutovaním o psychickej manipulácii, postkultových problémoch a o formách pomoci. Snahou je
poskytnúť práve tie informácie, ktoré
mu skupina pri nábore zámerne zatajila, prípadne k nim neumožnila prístup.
V počiatočných fázach treba rátať
s odporom, čo má poradca jednoznačne rešpektovať a nevytvárať tlak. K prediskutovanému sa dá kedykoľvek vrátiť,
kým sa pocit ohrozenia nevytratí. Úspechom možno nazvať fázu, keď člen sekty sám začne klásť otázky, hoci sprevádzané prejavmi nesúhlasu. Aktivita znamená, že má záujem konfrontovať nadobudnuté informácie, hľadať pravdu.
Poradca musí byť obozretný v prístupe,
aby klienta nemanipuloval a nevnucoval
mu svoj názor. Cieľom je objektivizovať
doterajšie informácie člena sekty, nie
samotný výstup zo skupiny. Rozhodnutie, či ostane alebo odíde, musí zaangažovaný urobiť sám.
Kritici poukazujú najmä na to, že
väčšina výstupových poradcov sú bývalí členovia siekt, ktorí neabsolvovali potrebné odborné školenie. Môžu maximálne poskytovať informácie o sektách
a psychickej manipulácii, ostatné je nad
rámec ich kompetencie.
Hassan na základe vlastných skúseností tiež priznáva, že dokonca i v prípade úspechu sú výsledky výstupového
poradenstva menej než optimálne; prístup sa príliš spolieha na obsah a málo
na proces. Metóda neberie do úvahy
problémy jednotlivca a rodiny, ktoré už
existovali pred zapojením sa do sekty
a môžu pretrvávať. Neráta s riešením
problémov člena sekty alebo niekoho
z rodiny, čo neumožňuje dostať sa ku
kľúčovým otázkam. Pokusy výstupového poradenstva niekedy zlyhávajú pre
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nedostatok vzdelania, prípravy, načasovania alebo správnych zdrojov. Treba si
uvedomiť, že kultová identita je u závislých nadradená a kontroluje pôvodnú
identitu. V najtragickejších prípadoch
výstupového poradenstva alebo deprogramovania sa kultová identita len zatlačí a zostane nedotknutá. Kontrolu preberá pôvodná identita, avšak kultová
nie je úplne absorbovaná a integrovaná do nového postkultového ja. Na účinnú podporu liečby sú preto nevyhnutné špecializované vedomosti a školenie.
Prínosom výstupového poradenstva
na rozdiel od deprogramovania je, že je
legálne a nenásilné, nevyužíva silu, ale
dôvtip. Rešpektuje slobodnú vôľu osoby, pretože účasť v ňom je dobrovoľná.
V 80. rokoch a na začiatku 90. rokov sa
výstupové poradenstvo mohlo považovať za jednu z najrozvinutejších a najefektívnejších metód na pomoc obetiam
siekt, ako aj ich trpiacim príbuzným.
K jej známym osobnostiam patria okrem
iných napríklad poradcovia Rick Ross,
Janja Lalichová, Madeleine Tobiasová,
no najznámejšou sa stala už zosnulá
Margaret Singerová.

Úloha terapeutov a bývalých
členov
Ak sú terapeutmi klinici, mali by uskutočniť vyšetrenie s ohľadom na sektu.
Nemali by sa unáhliť v diagnózach, pretože množstvo emocionálneho nepokoja
je priamym dôsledkom psychologického
útoku a nie prevládajúcich osobnostných vzorcov alebo konfliktov. Veľmi
dôležité je zhodnotiť pozitívne, ale i negatívne vplyvy prostredia sekty a pacientovu psychosociálnu históriu, aby sa
identifikovali tie faktory, ktoré ho robia
náchylným na kultovú manipuláciu, pretože tieto predkultové psychologické
problémy sa môžu znovu objavovať po
kultových zážitkoch. Klinici by tiež mali
prijať pacientovo chápanie toho, ako
sekty manipulujú, a taktiež pacientovu
vzdelanostnú a profesijnú úroveň. Veľa
členov (najmä tí, ktorým v sekte zvýšili
plat) je totiž vzdelanostne a profesijne
deprivovaných.
Zmyslom spolupráce bývalých členov je niekoľko zhodujúcich sa cieľov:
1. pomôcť pacientom pochopiť psychickú manipuláciu a závislosť, ktorej boli
podrobení; 2. pomôcť im zvládať každodenné krízy – práve to často spôso-

buje, že terapeuti preceňujú stupeň
psychopatológie u pacientov, ktorí sú
bývalými členmi; 3. pomôcť pacientom
znovu prepojiť a napraviť ich minulosť
(osobné vzťahy, ciele, záujmy) a dávať
do protikladu sektu a hlavné smerovanie života; 4. v možnej miere mobilizovať pacientovu sieť sociálnej podpory;
5. pomáhať pacientovi integrovať jeho
kultovú skúsenosť do zvyšku jeho skúsenosti a usilovať sa zdieľať s ním pretrvávajúce psychické problémy.

Podporné skupiny
Problémy člena sekty sa jeho odchodom
z nej nekončia, ale paradoxne sa len začínajú. Sektou vytvorený konár pseudoistoty, bezpečia a výlučnosti bol pod ním
spílený a on prežíva neznesiteľnú prázdnotu. Okrem psychickej a fyzickej ujmy
stratil dlhoročné vzťahy, striktný režim
dňa, nezriedka peniaze, majetok i prácu.
V krajinách Západu už niekoľko rokov funguje systém podporných skupín
pracujúci s pozitívnou skupinovou dynamikou v procese resocializácie. Myšlienka vychádza z potreby bývalých členov zdieľať svoje špecifické ťažkosti
spolu s tými, ktorí majú podobnú skúsenosť, aby odstránili pocit osamelosti
a izolácie. Podporné skupiny tvoria bývalí členovia siekt, schádzajúci sa dobrovoľne týždenne alebo mesačne, aby
diskutovali o svojich ťažkostiach zapríčinených psychickou manipuláciou. Citlivou otázkou sa, prirodzene, stáva skupina ako komunita a jej vedenie. Pravidlá v skupine sú zamerané na autonómiu
a nezávislosť a mal by ju viesť skôr nedirektívne vyškolený profesionál. Po úvodnom predstavení sa a pripomenutí si
dôvodu stretnutia, predkladajú bývalí
členovia svoje okruhy problémov či prípadné otázky do diskusie.

Rodina
Pri práci s obeťami kultovej závislosti
treba mať na pamäti známu a podstatnú skutočnosť, že tam, kde trpí jednotlivec, ktorý je súčasťou systému, trpí aj
systém sám. V rodine existujú viac alebo
menej silné väzby medzi jej členmi. Ich
pretrhnutím vznikne chaos a nerovnováha nútiaca každého člena, aby prehodnotil svoj vzťah k osobe, ktorá ho
prerušila. Následne je potrebné, aby príbuzný najskôr získal vlastnú rovnováhu
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a v konečnom dôsledku zvládol i pomoc
svojmu blízkemu. Teda každý člen rodiny
alebo blízky známy je zasiahnutý separáciou a zotročovaním milovanej osoby
– obete a vyrovnáva sa s touto skutočnosťou po svojom.
Môžem uviesť príklad: Matka vyčerpaná úsilím o záchranu dieťaťa upadne
do pasivity a rezignácie, otec si vnútorný konflikt, či bojovať alebo radšej
odovzdať dieťa sekte, po ktorej tak túži,
neraz rieši alkoholom. Súrodenec vďaka
intenzívnym pocitom viny za predchádzajúci dlhotrvajúci nezáujem o obeť
atakmi mobilizuje odborníka, aby rýchlo
vyriešil problém, čím chce uľaviť svojmu
svedomiu.
Rodina je a vždy bude východiskom
pri akomkoľvek prístupe zameranom na
pomoc kultovo závislým. Prvotnú pozornosť, záujem a starostlivosť preto
treba venovať práve jej, a to v spoločnej
terapii a ešte skôr, ako pristúpime k spolupráci s členom sekty.

Strategický interakčný prístup
Hassan doplnil a hlbšie rozvinul svoje metódy – ako sám tvrdí – aj vďaka vodcom
siekt, ktorí sa sústavne usilujú pružne
reagovať na únik svojich obetí vďaka
efektívnym terapeutickým technikám a
prístupom, ktoré profesionáli využívajú.
Zameral sa na dôkladnú prácu s celým
rodinným systémom. Svoju novú koncepciu boja voči závislosti od sekty nazval Strategický interakčný prístup (SIP).
SIP sa zameriava na rast celej rodiny a podpornej siete, ako aj na člena
sekty. Členovia rodiny a priatelia spolupracujú ako strategický interakčný tím.
Sú požiadaní, aby sa zúčastnili na každom kroku procesu, pričom zlepšujú
svoje komunikačné zručnosti a zvyšujú
si svoje sebavedomie. Členom tímu sa
poskytujú nástroje, aby sa starali o svoje
emočné potreby a prekonávali problémy
– nízku sebaúctu, fóbie či drogovú závislosť. Keď každý člen rodiny prevezme
zodpovednosť za rast a zmenu, preberá veľkú časť tlaku z člena sekty. Jeho
perspektíva sa často mení z postoja
„som obeť a všetci mi majú pomáhať“ na
„sme rodina a každý rastie a učí sa“. Takto
sú rodiny schopné namodelovať zdravé
správanie, ktoré bude inšpirovať člena
sekty, aby sa zmenil.
Štyri základné ciele SIP sú: 1. vybudovať vzťah a dôveru medzi členom
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sekty a jeho rodinou; 2. získať informácie – v celom procese členovia tímu získavajú informácie o predkultovom, kultovom a autentickom ja; 3. poskytovať
informácie a vzbudzovať pochybnosť u
člena sekty tým, že sa mu odhaľujú
dôležité informácie; 4. používať miniinterakcie na podporu testovania skutočnosti a slobody mysle zaangažovaného.
Členovia tímu sa učia, ako stanoviť
reálne ciele, identifikovať kľúčové problémy a záujmy, hodnotiť presvedčenia a
hodnoty, objasňovať motiváciu a ciele,
počúvať a hovoriť efektívne, pozorovať
a využívať neverbálne správanie, využívať stratégie budujúce vzťah a dôveru.
Takýto prístup vychádza z nevyhnutných presvedčení: 1. psychická manipulácia nikdy nie je stopercentná, pretože
nemôže vymazať autentické ja príslušnej osoby; 2. jednotlivec pod tlakom
psychickej manipulácie skupinu opustí,
záleží iba na tom, ako rýchlo a ako ľahko;
3. skutočná láska je silnejšia než podmienená láska; 4. ľudia chcú byť slobodní a
poznať pravdu; 5. všetko v živote možno využiť ako skúsenosť na vzdelávanie;
6. správanie sa sekty možno predpovedať; 7. sekty neposkytnú to, čo sľúbia;
8. zmena a rast sú neodvratné.
Konečným cieľom SIP je pomôcť blízkemu regenerovať všetky jeho schopnosti: obnoviť tvorivého, vzájomne závislého dospelého jedinca, ktorý dobre
chápe, čo sa mu stalo, minulú skúsenosť
už strávil a integroval a pre túto skúsenosť je lepší a silnejší. SIP riadi klient, tak
ako je to pri každom etickom poradenstve. Metóda modeluje neautoritatívny,
flexibilný a otvorený proces. Klientom je
každý rodinný príslušník, ktorý potrebuje riešiť svoje ťažkosti, keďže ide o rast
a vývin zdravých vzťahov v rámci celej
rodiny. Prístup ponúka príležitosti, ako
vyliečiť staré rany. Najlepší čas začať je
vtedy, keď člen sekty spochybňuje svoje zaangažovanie, je rozčarovaný alebo
vyhodený, alebo chce jednoducho odísť.
Miniinterakcie sú určené na to, aby
pomohli členovi sekty pochybovať o jeho situácii, testovať realitu a akceptovať
pomoc od rodiny a priateľov. Každá interakcia ako list, telefonát či návšteva
vytvára príležitosť na vývin vzťahu a
dôvery, čím sa hromadia pozitívne zážitky. Ak je potreba formálnej trojdňovej intervencie, naplánuje sa vtedy,
keď je člen sekty pripravený. SIP zaobchádza s obeťou ako s individualitou.

Členovia rodiny, príbuzní a priatelia sa
učia techniky na odstránenie blokov a
fóbií vštepovaných skupinou.
Pokiaľ ide o spirituálnu rovinu pri
práci so závislým od sekty, Hassan konštatuje, že je potrebné si uvedomiť odlišný prístup deprogramátorov a výstupových poradcov. Ich ideologická alebo
spirituálna perspektíva môže byť niekde
na kontinuu od ateistu po agnostika
alebo ortodoxného kresťana či žida. Preto je namieste podrobne preskúmať
presvedčenia a príslušnosť ľudí, ktorí
ponúkajú pomoc pri záchrane závislého
od sekty. U mnohých je totiž tendencia
vnucovať svoju ideologickú perspektívu klientovi. Etický prístup má zabrániť
vnucovaniu akéhokoľvek ideologického
či teologického hľadiska subjektu psychickej manipulácie.
SIP umožňuje spirituálnu orientáciu,
ale nepodporuje rigidné (strnulé) ideologické hľadisko. Možným východiskovým bodom sú vždy spirituálne korene
jednotlivca a rodiny, ak vôbec existujú.
Z anamnestických údajov o rodine a členovi sekty je často zrejmé, že mal silnú
spirituálnu orientáciu ešte predtým, ako
ho naverbovali do náboženskej sekty.
Rodina a priatelia majú za úlohu podporovať úplné (spirituálne i psychologické)
regenerovanie svojho blízkeho.
Pred diskusiami o systéme viery, indoktrinácii alebo vodcovi je dôležité venovať pozornosť fóbiám člena sekty
z toho, že opustí sektu, inak bude vystavený silným emočným stresom. Pri
deprogramovaní sa nevytvoril priestor
na regeneráciu bývalého člena, celý
proces sa končil jeho odchodom zo skupiny. Po výstupovom poradenstve mal
bývalý člen možnosť zúčastniť sa na niekoľkotýždňovom až niekoľkomesačnom
rehabilitačnom procese v závislosti od
jeho financií a ochoty. Rovnako SIP poskytuje dlhodobý regeneračný proces
pre člena sekty i jeho príbuzných. Úlohou terapeuta je uľahčiť komunikáciu
medzi členom sekty a tímom tak, že
povzbudzuje rast u každej osoby.

Iné poradenské prístupy
Poradenstvo pri práci so závislým od
sekty a jeho rodinou je široký pojem,
pod ktorým si možno predstaviť okrem
viac či menej školených profesionálov
v oblasti duševného zdravia i prístup duchovných v rámci cirkevných združení.
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Cieľom je človek
Príkladom je práca rakúskych katolíckych
referentov pre svetonázorové otázky.
Ich prístup sumarizuje podstatné body
práce rakúskych a po nemecky hovoriacich konfesionálnych poradní. Za najdôležitejšiu úlohu poradenstva považujú
dbať na to, aby sa neprerušil kontakt
medzi klientom a závislým od sekty
(dotknutá osoba). Ďalším bodom je úsilie
pomocou bývalých priateľov vybudovať
ako podporu sociálnu sieť pre túto
osobu. Ideálne je vytvoriť atmosféru,
v ktorej dotknutá osoba zreteľne cíti,
že hoci mnohí jej blízki nesúhlasia s novým svetonázorom, ktorý vyznáva, dôležitejšia ako svetonázor je pre nich ona
sama. Tým sa pominie tlak, pretože svoj
svetonázor nemusí obhajovať ani sa
s ním identifikovať.
Iným východiskovým predpokladom
prístupu je, že obnovením pôvodnej sociálnej siete člena sekty on sám nadobudne pocit, že nová skupina nie je jeho
jediným spoločenským kontaktom. Keď
aj mimo sekty zaznamená existenciu ľudí, ktorí si ho vážia, a zažije ich blízkosť,
dá sa predpokladať, že si všimne i sporné
učenie sekty o tom, že všetci a všetko
čo je mimo nej je prekliate a zlé. Ak proces napreduje, člen môže prejaviť ochotu diskutovať o niektorých základných
princípoch svojej novej viery a vyslovovať o nich svoj názor. Efektom môže byť
skutočnosť jeho postrehu, že niektoré
veci nie sú až také presvedčivé, ako mu
tvrdili. Aj v prípade, že sa člen sekty
v závere rozhodne s poradcom rozísť,
neostane sám, ale má rodinu a priateľov.
Pozitívnym prínosom podobných prístupov je skutočnosť, že dávajú priestor
slobode jednotlivca a nezabúdajú na
duchovný aspekt jeho osobnosti, pričom mu nevnucujú svoje náboženské
presvedčenie. Diskutabilné je, ako sa
poradcovia vyrovnávajú s otázkou pretrvávajúcich dôsledkov psychickej manipulácie u členov siekt, ako konkrétne
riešia základnú podmienku motivácie
člena sekty spolupracovať, prípadne ako
pripravujú rodinu a blízkych na vytváranie špecifickej komunikácie a pevných
vzájomných vzťahov s členom sekty.
Spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženských smerov v Českej
republike vychádza z vlastného prístupu, ktorý kladie dôraz na nádej v poradenskom procese. Cieľom tu nie je výstup z deštruktívnej skupiny ani zmena
náboženskej orientácie člena sekty, ale
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ochota niekoho blízkeho pomôcť klientovi zvládnuť situáciu v dôsledku jeho
členstva v sekte či odchodu z takejto
skupiny. Snahou bezplatného poradenstva je byť nestranným, nestať sa nástrojom záujmu príbuzných a nezainteresovať sa do náboženskej príslušnosti
toho, kto priamo nie je klientom poradenského procesu. Informácie sa nepovažujú za vhodný nástroj argumentácie
a ovplyvňovania zaangažovaného, vychádzajúc z presvedčenia, že členstvo
v skupine nevzniká na základe kvality
informácií, ale vplyvom psychických a
sociálnych faktorov. Informácie sa využívajú na predvídateľnosť budúceho
vývinu skupiny.
Poradenstvo pre príbuzných členov
siekt smeruje k zmiereniu, lebo sa
predpokladá, že k nemu vedie práve
zhoda v náboženských otázkach, a teda
prehĺbenie vzájomných vzťahov. Toto
zmierenie sa neviaže na odchod člena
či jeho zotrvanie v skupine. Príbuzný,
ktorý žiada zmenu u člena sekty, odchádza s návrhom, ako zmeniť seba.
Tento posun u príbuzného môže mať
v konečnom dôsledku za následok zmenu jeho náboženskej orientácie, resp.
postup v duchovnom vývine.
Prednosťou tejto koncepcie je, že
sa na každej z úrovní poradenskej práce usiluje o nestrannosť a poskytovanie priestoru, v ktorom sa rešpektuje
sloboda jednotlivca. Významné je i to,
že pozornosť sa obracia na rodinu či
príbuzných v zmysle prehodnotenia ich
postojov a očakávaní od svojho blízkeho v sekte. Častým javom je, že príbuzní
žiadajúci o pomoc, majú sami silno rozvinutý repertoár manipulatívneho správania a do istej miery aj svoj podiel
na narušení vzťahu so svojím blízkym.
Možno súhlasiť aj s východiskovým
predpokladom, že členstvo v sekte nevzniká pre neobjektívnosť či nedostatok informácií, ale z psychologických a
sociálnych dôvodov. Rovnako je nevyhnutné pomáhať príbuzným živiť nádej, že kvalita vzájomných vzťahov je
rozhodujúcim krokom pre možný odchod zo skupiny. Prístup tiež poukazuje na členstvo v sekte ako na jednu
z etáp duchovného vývinu. Preto je
otázne, či je osožné vývin v určitej fáze
akcelerovať.
Na druhej strane akoby koncepcia
nebrala do úvahy závažnosť a dôsledky
psychickej manipulácie – ide predsa o

závislosť s jej špecifickými problémami.
Je známe, že čím dlhšie trvá členstvo
v deštruktívnej skupine, tým vážnejšie
následky u člena zanechá, nehovoriac o
tých, ktorí vplyvom skupín, ako aj duševného ochorenia, dobrovoľne ukončujú svoj život.
Ďalšou témou je otázka financovania poradenských služieb. Patrí ku kompetencii poradcu zvládnuť problém nestrannosti pri financovaní služieb zo
strany jedného zo zúčastnených. Mnohé poradenské či terapeutické služby sú
platené, čo však neznamená, že poradca
je automaticky na strane financovateľa, alebo že len plní očakávania klienta.
Dokonca výhodami platených služieb
býva napríklad i to, že klienti si tieto
služby väčšmi vážia, ich bezplatným poskytovaním sa nedevalvuje ich hodnota, terapeut je motivovaný pristupovať
k prípadu zodpovedne a s plným nasadením, odpadne nemotivovaná klientela, klient si nemusí robiť starosti, či terapeutovi čosi nedlhuje, je motivovaný
sám si strážiť dĺžku sedenia a prechádza
tak k podstatným faktom prípadu.
Na dôvažok uvediem, že v USA nie
sú služby poradcov práve najlacnejšie.
Napríklad 30 minút telefonickej konzultácie s Hassanom stojí 100 dolárov.
Langone tvrdí, že výstupoví poradcovia
denne účtujú klientovi 500 až 1 000 dolárov, k čomu si zarátajú náklady. Dôvodom je sústavné štúdium, bezplatné
úvodné telefonáty, bezplatné konzultácie pre bývalých členov, 12- až 16-hodinový pracovný deň, hodiny publikačnej
a edukačnej práce. Ako poradcovia sú
verbálne zneužívaní, obťažovaní a navy
še im hrozia aj súdnymi procesmi.
Foto: archív
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Otázky, ktoré vás zaujali
Po niekoľkých rokoch sa opäť vraciame k obľúbenej rubrike, ktorej cieľom je
reagovať na vaše početné otázky a pomôcť vám pri ich objasňovaní. Obraciate
sa na nás s problémami, ktoré iste trápia i mnoho ďalších ľudí, preto si myslíme, že je prospešné, keď sa s ostatnými
čitateľmi – samozrejme s vaším súhlasom
– o ne podelíte.
Problémov spojených so širokým
spektrom nových náboženských skupín
a siekt ustavične pribúda. Ich prienik nezasahuje len našu spoločnosť, ale týka
sa čoraz nástojčivejšie i našich rodín a
negatívne ovplyvňuje naše osobné vzťahy. Veríme preto, že tento krok bude pre
náš časopis oživením a že prinesie svetlo
do často zložitých a zamotaných situácií,
ktoré nás prenasledujú v našom každodennom živote. Zároveň dúfame, že nám
i naďalej budete prejavovať svoju dôveru a zveríte sa nám s tým, čo môže byť
pre vás i bolestivé a traumatizujúce. Pousilujeme sa, aby sme vaše očakávania
ani dôveru nesklamali.
Okrem toho nám môžete zasielať aj
teoretické otázky, ktoré sa týkajú súčasnej náboženskej scény a javov bezprostredne s ňou súvisiacich. Z vlastnej
skúsenosti viem, že otázok je veľa, hoci
sú často podobné. Na každú sa pokúsime uspokojivo odpovedať. A hoci rozsah
a periodicita tejto rubriky nám nedovolí
reagovať na všetky prostredníctvom časopisu, na ostatné odpovieme listom alebo elektronickou poštou.
Prečo majú sekty na Slovensku taký
úspech, keď sa podľa posledného sčítania ľudu hlási až 84 percent ľudí ku
kresťanstvu?
MÁRIA, Banská Bystrica
To je veľmi zaujímavá otázka. Skutočne
sa u nás hlási ku kresťanstvu toľko ľudí,
pričom tu úspešne pôsobí približne 70 až
80 viac či menej deštruktívnych náboženských spoločenstiev a kultov. Táto
skutočnosť má viacero príčin.

Pádom železnej opony roku 1989 sa
v postkomunistických krajinách otvorili
hranice nielen pre užitočné hodnoty (veda, kultúra), ale aj pre mnohé deštruktívne spoločenstvá. Získali voľný priestor
na šírenie nových ideológií, moci a vplyvu
svojich vodcov a rozširovanie bohatstva
v duchovne vyprahnutej a mravne deformovanej spoločnosti po 40 rokoch
komunistického ateistického režimu.
K úspechu týchto manipulatívnych
siekt prispievajú aj mýty, ktoré ľudia prijímajú ako všeobecne uznávanú pravdu.
Často napríklad vychádzame z mylného
predpokladu, že človek je racionálny tvor
a že si na základe toho sám vybral členstvo v nejakej (pochybnej) skupine. Náš
omyl spočíva v tom, že nevidíme súvislosť
medzi psychickou manipuláciou a jej silným vplyvom na rozumové správanie a
rozhodovanie človeka. Už obyčajným
cieleným zasahovaním do fyziológie človeka (napr. nedostatkom spánku a jedla,
zmenou prostredia, únavou) sa rozkladá
jeho racionalita, a tak človek nekriticky
prijíma to, čo sa mu navyše často veľmi
sugestívne predkladá.
Mnohí z nás sú tiež presvedčení o
vlastnej nezraniteľnosti, čo sa prejavuje
tvrdením: „Mne sa to nemôže stať.“ Bohužiaľ, môže. Každému z nás. Voči psychickej manipulácii nie je totiž nikto z nás
imúnny. Uvedomiť si túto skutočnosť je
dôležité pre vlastnú ochranu. Zvyčajne
veríme, že sme silnejší a lepší ako ostatní.
Človeka, ktorý podľahne manipulácii a
skončí v sekte, máme sklon obviňovať
z jeho slabosti a zlyhania. Pritom pravda
je, že pôsobenie psychickej manipulácie
sa deje na podvedomej úrovni a môže jej
podľahnúť každý z nás, a to aj v pomerne
krátkom čase.
Nemali by sme sa teda falošne uspokojovať tým, že na Slovensku sa vyše
80 % obyvateľov hlási ku kresťanstvu,
ktoré ich (podľa ďalšieho z mýtov) automaticky chráni pred vplyvom zhubných
kultov a siekt. Opäť omyl. Na ilustráciu
(Pokračovanie 34)

Súd rozhoduje o právnom
postavení Svedkov Jehovových
BERLÍN (EPD) – V súdnom spore o právne postavenie Svedkov Jehovových
v Berlíne navrhol najvyšší správny súd
vyrovnanie. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú zverejnili minulý štvrtok. Podľa návrhu majú úrady v Berlíne uznať
náboženskú spoločnosť za právnickú
osobu. Svedkovia Jehovovi sa však
dobrovoľne majú vzdať niektorých
práv, ktoré by im z uznania ich právnej
subjektivity vyplývali. Ide najmä o právo na výber cirkevnej dane a právo vyučovať náboženstvo v školách. Vzdať
by sa mali aj práva zamestnávať iných
ľudí. Obe strany sa musia k návrhu vyjadriť do marca 2005.
Svedkovia Jehovovi zažalovali úrady v Berlíne, ktoré im odmietali udeliť status právnickej osoby. Ak sa obe
strany do stanoveného termínu nedohodnú, rozhodne súd. Príslušné
úrady odmietajú zaregistrovať túto
náboženskú skupinu najmä preto, lebo nemajú istotu, či neporušuje základné práva tretích osôb. Ide najmä
o odmietanie transfúzie krvi a o výchovné štandar dy, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na deti.
EKUMÉNA VO SVETE 49/04, 8. 12. 04
Hans Küng so svojím medzináboženským kláštorom stroskotal
Sporný teológ Hans Küng neuspel
so svojou ideou založiť svetový medzináboženský kláštor. Tento profesor
teológie z nemeckého Tübingenu, ktorému Cirkev odobrala právo učiť, plánoval založiť v Radolfzelli na Bodamskom jazere spoločenstvo mníchov a
vedcov z rôznych náboženstiev, ako aj
vedeckú akadémiu. Cieľom bolo skúmať
základné hodnoty ľudstva a s týmto
„svetovým etosom“ oboznamovať verejnosť. Náklady asi 25 miliónov eur
mala hradiť nadácia. Avšak vytúžené
príspevky neprišli a plánované konferencie sa nestretli s nijakým záujmom.
Svetová rada cirkví, ktorej Katolícka
cirkev nie je členom, ideu „svetového
etosu“ uvítala, zatiaľ čo mnohí kresťania
ju ako miešanie náboženstiev odmietli.
KATH-NET/–zg–TK KBS, 16, 2, 2005
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V Iraku dochádza k exodu kresťanov
GÖTTINGEN (EPD) – Spoločnosť pre ohrozené národy v Nemecku sa vo svojom vianočnom posolstve obrátila na 30 západoeurópskych vlád. Vo svojich požiadavkách
upozorňuje na prenasledovanie kresťanov
v Iraku. Roku 2004 opustilo krajinu pre
perzekúciu už 50 000 asýrsko-chaldejských kresťanov. „Ak sa nič nezmení, dôjde
v roku 2005 k úplnému vysťahovaniu
pôvodných kresťanských obyvateľov
z Iraku“, uvádza sa v posolstve tejto organizácie na ochranu ľudských práv.
Podľa odhadov žije v Iraku asi 600 000
asýrsko-chaldejských kresťanov a ďalších
50 000 Mandejcov, ktorí patria medzi
predkresťanské spoločenstvá pochádzajúce z tradície Jána Krstiteľa. Od leta 2003
spáchali irackí extrémisti množstvo atentátov zameraných na kresťanov. Zahynulo pri nich 300 ľudí a zničených bolo
25 kostolov. Kresťania sú často obeťami
únosov a ich základné ľudské práva porušujú aj mnohí zamestnávatelia. Spoločnosť
pre ohrozené národy sa s výzvou obrátila
na vlády a parlamenty európskych štátov
a požaduje zriadenie medzinárodného
fondu pomoci pre kresťanov v Iraku.
EKUMÉNA VO SVETE 52/04, 29. 12. 2004
Zomrieť pre Krista stojí za to
IRAK – Útok na arménsky katolícky kostol
a Chaldejský biskupský úrad v Mosule
7. decembra 2004 bol posolstvom, ktoré
chceli dať teroristi všetkým kresťanským
cirkvám v Iraku. Pre agentúru Asia News
to uviedol páter Ragheed Ganni, ktorý bol
priamym svedkom atentátu.
Piati muži vnikli do budovy, z nich
traja mali zakryté tváre. Umiestnili v nej
bomby a kňaza pod ťarchou vyhrážok
vyviedli z budovy. Teroristi uviedli, že budovu zničili preto, lebo Američania ničia
ich mešity. Páter Ragheed potvrdil, že
chaldejskí katolíci v stredu 8. decembra
normálne slávili sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. „Ľudia boli veľmi prestrašení, ale chceli sme im dať znamenie
nádeje. To, že sa pápež modlí za Irak a jeho
ľud, je pre nás veľkou posilou a povzbudením. Modlite sa aj vy za nás. Irackí kresťania musia niesť ťažký kríž. Vieme, že v západnom svete sú ľudia, ktorí sa za nás
modlia a to je našou oporou. Byť kresťa-
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(Dokončenie 33)
uvediem jeden príklad. Výskumy z deväťdesiatych rokov v USA udávajú, že
až 72,1 % bývalých členov sekty Church
Universal and Triumphant pochádzalo
pôvodne z kresťanského prostredia.
Dôležité je prinajmenšom to, aké hlboké je zvnútornenie našej viery a nie
jej vonkajšie prejavy (napr. chodenie do
kostola), ktoré sme náchylní považovať
za dôkaz viery svojej aj iných.
Zúčastnila som sa na koncerte duchovnej hudby a stretla som tam veľa nadšených mladých ľudí. Chcela by
som vedieť, či sa sekty snažia získať
najmä mladých ľudí?
EVA, Žilina
Podľa výskumu Výboru pre psychiatriu a
náboženstvo v USA približne 50 % členov
vstupuje do siekt vo veku 17 – 24 rokov
(na Slovensku sa zatiaľ podobné výskumy nerobili, ale predpokladáme, že výsledok by bol podobný). Mladí ľudia teda
tvoria najohrozenejšiu skupinu, pretože
v tomto veku prechádzajú obdobím adolescentnej krízy, ktorá je charakteristická
opozíciou voči autoritám, osamostatňovaním sa od rodičov a hľadaním zmyslu
života. Keď si dáme do spojitosti, že najčastejším dôvodom pripojenia sa k sekte,
ktorú bývalí členovia uvádzajú, je obyčajná zvedavosť, vlastná mladým ľuďom,
uvedomíme si reálnosť ich ohrozenia.
Vodcovia siekt to vedia; napríklad
Hnutie zjednotenia (Munova sekta) má
svoje špeciálne náborové centrá – kluby
zamerané na stredoškolákov a vysokoškolákov (HARP a CARP), ktoré pre mladých organizujú rôzne atraktívne podujatia (pozri štvrtú otázku – pozn. red.).
Ďalšou veľmi ohrozenou skupinou sú
ľudia v strednom veku. Podľa psychologických výskumov je kríza stredného
veku, nastupujúca s pribúdajúcim vekom,
prirodzenou vývinovou etapou. Je to
obdobie, v ktorom sa môžu začať prejavovať zdravotné problémy súvisiace
s vekom, manželská kríza po dlhoročnom
spolužití, existenčné problémy, deti sa
osamostatňujú a odchádzajú z domu.
Ide o to, ako sa s touto životnou situáciou vyrovnáme. Takáto situácia môže
vyvolávať pocity opustenosti, osamelosti, zlyhania, kedy je človek vhodnou obeťou. Náborár sa ani nemusí veľmi namáhať, aby nás presvedčil a získal pre

jednoduché riešenia našich problémov,
ktoré sekta ponúka.
Považujem za dôležité zdôrazniť, že
bez ohľadu na vek je ohrozený každý
človek v záťažovej situácii alebo osobnej
kríze. Takouto krízou je pre každého z nás
niečo iné – od bežných zdravotných
problémov alebo presťahovania sa až po
rozvod, stratu zamestnania, úmrtie blízkeho a pod. Málokto si uvedomuje, že aj
pozitívna životná zmena môže byť vážnou záťažovou situáciou – niektoré sekty
sa napríklad cielene zameriavajú na nábor maturantov a študentov v prvých
ročníkoch vysokých škôl. Prečo asi?
Maturantovi sa po veľkom úsilí a dlhodobej záťaži síce splnil jeho životný
sen, ale vysokoškolský systém štúdia pre
neho znamená zase ďalšiu záťaž, stratu
istoty známeho prostredia, nové vzťahy,
nový systém. Pre niekoho je to veľmi náročné zvládnuť a potom príde prvá skúška – a je tu zvýšené riziko podľahnutia.
V krízovej situácii sami vyhľadávame niečo, čo by nám vyplnilo pocit prázdnoty a
dalo nový zmysel života. Daktorí možno
náhodou alebo zo zvedavosti navštívia
verejný program nejakého spoločenstva,
o ktorom netušia, že je to manipulatívna
skupina. Možným dôsledkom takejto nič
netušiacej účasti môže byť aj dlhoročné
členstvo v deštruktívnej sekte...
Zaujímalo by ma, či existujú nejaké
rozdiely medzi deštruktívnymi sektami a kresťanskými cirkvami. Mne sa
totiž zdá, že aj cirkvi ľudí manipulujú.
Viete mi na to odpovedať?
PETER, Ružomberok
Môžem s vami súhlasiť v tom, že psychická manipulácia je skutočne bežnou
sú časťou nášho každodenného života
(napr. reklama, médiá, hypermarkety a
pod.). Môže sa skutočne stať, že aj v cirkvách sa stretneme s takýmto mani pu latívnym správaním. Ide však skôr o
ojedinelé prejavy vyplývajúce možno
z prílišného nadšenia za vieru alebo nedostat ku skúseností kňaza. Základný
rozdiel je však v tom, že hodnotné
náboženské, ale aj inak zamerané spoločenstvá vedú svojich členov k postupnému vývoju v duchovnej oblasti – k sebareflexii, tolerancii, pochybnostiam a
namáhavému hľadaniu súvislostí. Člen
takejto skupiny má možnosť slobodne
myslieť, pochybovať a zostať sám sebou.
Takéto spoločenstvo sa neuzatvára, je
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otvorené spolu práci s inými cirkvami
aj kritike a nepoužíva cielene fyzický či
psychický nátlak na získanie a udržanie
svojich členov.
Deštruktívna sekta je naopak prísne
uzavretá, všetci ostatní mimo nej sú
nepriatelia, svoju ideológiu považuje za
jedinú pravú vieru, o ktorej sa nepochybuje, vodca má absolútnu moc a pravdu.
Na získanie nových členov a ich udržanie
v spoločenstve využíva deštruktívna
sekta psychickú manipuláciu a nátlak,
čím môže u člena dôjsť k zmene jeho
identity na tzv. identitu kultovú. Tak
človek stráca pôvodnú identitu, svoje
vlastné ja bez toho, aby si to uvedomoval
a môže byť postupne preprogramovaný
do kultovej identity. Ide o proces, ktorý
sa podobá klonovaniu. Stráca sa indivi dualita jednotlivca a zostáva len masa ľudí, kde sa každý rovnako správa, rovnako myslí aj cíti. Často tak dochádza až
k vypestovaniu závislosti od danej skupiny, vodcu alebo ideológie.
Pokiaľ by ste v svojej cirkvi zažívali
opakovane podobné prejavy, je potrebné upozorniť kňaza na vaše pochybnosti
a pokúsiť sa s ním (prípadne s jeho nadriadenými) o tom úprimne hovoriť – zdravé spoločenstvo konštruktívnu kritiku
prijme a prehodnotí svoje pochybenie.
Kamarátka ma volala na írsky kultúrny
večer do CARP klubu. Hovorila, že už
tam bola a zažila príjemný večer s pesničkami, koláčmi, s rozprávaním o krajine aj v cudzom jazyku. Ja som však
počula, že sú tieto kluby spojené s munistami. Viete o tom niečo?
ALŽBETA, Bratislava
CARP – Vysokoškolské združenie pre výskum princípov – je skutočne organizácia
Hnutia zjednotenia. Jej kluby boli vytvorené v rámci programu World Carp Academy. Slúžia ako náborové centrá pre
vysokoškolákov. Nábor robí často špeciálne vycvičená skupina mladých ľudí rôznych národností, ktorí vás s úsmevom
oslovia na ulici, hoci aj po anglicky, nemecky či španielsky. Spýtajú sa, či nechcete zmeniť svet, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a dajú vám letáčik s adresou
CARP-u s ponukou týždenných zaujímavých akcií. Ide napríklad o kultúrne večery
zamerané na nejakú krajinu, premietanie
videa s duchovnou tematikou, výlety do
prírody, alebo o charitatívnu pomoc. Nikto však nespomenie Cirkev zjednotenia

založenú roku 1954 Severokórejčanom
San Mjung Munom, ktorý svoje základné
učenie opísal v knihe Božský princíp .
K tejto vo svete pomerne kontroverznej
náboženskej spoločnosti – vystupujúcej
pod zmeneným názvom Hnutie zjednotenia – sa v súčasnosti hlási niekoľko
stotisíc, ba ako sami munisti tvrdia, až
niekoľko miliónov členov. Zastrešuje asi
dvesto najrozličnejších krycích organizácií po celom svete.
Ušľachtilé a miestami až utopické
myšlienky zjednotenia náboženstiev, vytvorenia ideálnej rodiny a mieru vo svete, ktoré toto hnutie hlása, sa zneužívajú
na ovládanie členov, zvyšovanie osobného bohatstva a moci. Členovia musia plniť podmienky, ktoré zasahujú do ich
pôvodného spôsobu života a obmedzujú
svoje slobodné rozhodovanie. Vyžaduje
sa od nich zrieknutie sa vlastnej rodiny
ako hriešnej, bezvýhradné prijatie Munovho učenia a uznanie jeho absolútnej
autority rozhodujúcej dokonca aj o životných partneroch pre svojich členov.
O tomto všetkom sa však na prvej
návšteve CARP klubu nedozviete ani
slovko. Zažijete príjemnú neformálnu
priateľskú atmosféru s neznámymi mladými ľuďmi z rôznych krajín, ktorá je však
cielenou psychickou manipuláciou, tzv.
love-bombingom. Až na konci stretnutia
sa vás spýtajú, či sa nechcete dozvedieť
viac o „filozofii srdca“ a pozvú vás na
prednášku. A po nej na ďalší trojdňový
seminár, ktorý sa koná takmer zákonite
vždy mimo vášho bydliska. Prednáša sa
na ňom veľmi intenzívne, na oddych nie
je čas. Viacerí sa po jeho skončení rozhodnú stať i aktívnymi členmi hnutia.
Na Slovensku pôsobia aj iné organizácie prepojené s munistami. Napríklad
HARP kluby pre stredoškolákov, Medzináboženská a medzinárodná federácia
za svetový mier, Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie, Federácia žien
za svetový mier, Federácia svetových
univerzít, Slovenská asociácia Won Hwa
Do (bojové umenie) atď.
Verejnosť je málo informovaná o Hnutí zjednotenia a preto pozitívne prijíma
akcie a programy, ktoré hlásajú svetový
mier a zdokonalenie rodín. Podobne ako
vaša kamarátka, v dobrej viere, že vás
pozýva na zaujímavú kultúrnu akciu.
Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
externá spolupracovníčka
Centra pre štúdium siekt pri ERC v SR

nom v tejto situácii nie je jednoduché,
ale buď ste ním až do dôsledkov s vedomím straty vlastného života, alebo
sa nemôžete nazývať kresťanom. Stratiť život pre veľkú vec, akou je viera
v Ježiša Krista, stojí za to,“ zdôraznil pre
agentúru Asia News páter R. Ganni.
RV/–zg–TK KBS, 21. 12. 2004
Poľovačka na kresťanov v Iraku
Nijakú inú možnosť nemali – Mosúl museli opustiť v priebehu niekoľkých hodín.
Ráno ležal pred dverami kus papiera
s jednoznačným posolstvom: Do dvanástej hodiny nech rodina vydá dominikánskeho pátra Jawdata, inak zaplatí
vlastnou krvou! Podpis: Islamské hnutie.
Oraham Šaba a jeho manželka Varina neváhali ani chvíľu. Príslušnosť ku
kresťanskej cirkvi neskrývajú a dobre
vedia, čo by ich čakalo. Vzali teda tri
deti, rodičov i tetu a na prastarej dodávke ihneď odišli z mesta. Z majetku
si vzali len to najnutnejšie. Nový domov
našli hlboko v horách Kurdistanu. Ruiny
akéhosi domu zakryli celtovinou a žijú,
ako sa dá. Vedia, že úspory im dlho nevydržia.
„V Iraku žije asi 700-tisíc kresťanov,“
hovorí farár Emanuel Jukchana z malej charitatívnej organizácie Capni;
„a z nich až štvrť milióna je na úteku.“
On a jemu podobní sú jedni z mála,
ktorí pomáhajú kresťanom v tejto ťažko skúšanej krajine. „Pomoc je nad naše
sily, chýba všetko. Prostriedky, ktoré
sme mali, sme už minuli. Denne pritom
pribúdajú noví utečenci. Kresťanov
teraz militantní islamisti cieľavedome
prenasledujú.“
To je svedectvo muža, ktorý bol kedysi sám utečencom. Pozornosť svetovej
verejnosti sa na irackých kresťanov
upriamila pred niekoľkými dňami, keď
neznámi ozbrojenci uniesli mosúlskeho
arcibiskupa Basileho Georga Casmoussu.
I keď ho na druhý deň bez zaplatenia výkupného prepustili a podľa všetkého
v tomto prípade šlo o omyl, nič to nemení na ťažkej situácii kresťanskej menšiny.
Casmoussa patrí k sýrskej katolíckej cirkvi, ktorá má v Iraku dve diecézy
– v Bagdade a Mosúle. V Bagdade medzitým islamskí militanti zničili trinásť
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Islam. Viera, kultúra, dejiny
(Ikar, Bratislava 2004, 192 s.)
kostolov, v Mosúle osem. Omše sa už prakticky neslúžia ani v tých chrámoch, ktoré ešte zostali a krajinu definitívne opustilo okolo pätnásťtisíc ľudí. Ďalší ušli na
sever krajiny, do hornatého Kurdistanu,
ktorý je bezpečnejší. Ale cena za bezpečnosť je vysoká. Štyridsaťtriročný Emil Allan žil až donedávna v Bagdade. Jeho jedenásťročného syna únoscovia odvliekli
priam z prahu rodného domu. Organizácia
vy stupujúca pod menom Mohamedova
armáda potom za dieťa žiadala 60 000
dolárov. Pre automechanika to bola nemysliteľná suma. Vyjednával teda s únoscami
ako v bazári. S pomocou príbuzných nakoniec dal dohromady 15 000 dolárov a
hneď po prepustení syna rodina ušla.
„Kresťania sú obľúbeným cieľom militantných islamistov, pretože v tomto prípade nehrozí nijaká krvná pomsta – ako je
to medzi islamskými rodinami zvyčajné –
a mnohí muláhovia páchateľom ani nič
nevyčítajú, keďže ide o inovercov,“ tvrdí
už spomínaný farár Emanuel. Istý islamský duchovný nedávno v Mosúle vyhlásil:
„My vôbec nemusíme kupovať domy,
z ktorých kresťania utekajú. Neskôr ich
dostaneme zadarmo.“ „Výzvy na nenávisť
prichádzajú jednoznačne z mešít,“ potvrdzuje Achiqar, takisto katolícky kňaz,
ktorý ešte nedávno viedol asýrsku náboženskú obec sv. Juraja v Mosúle. On
jedného rána našiel na dverách ultimátum:
Buď mesto okamžite opustíš, alebo ťa
zasiahne Alahov meč! Zvolil radšej útek.
HOSPODÁRSKE NOVINY, 20. 1. 2005
71 % Európanov verí v Boha
Zo sociologického prieskumu v 14 krajinách Európy, ktorý uverejnil magazín
Readers Digest, vyplýva, že viera v Boha
je dôležitá pre 71 % Európanov. Najvyšší
podiel veriacich v Boha je v Poľsku (97 %),
v Rusku (87 %), v Rakúsku (84 %) a v Španielsku (80 %). Česká republika zostala
s 37 % na poslednom mieste.
Ak by sme mali uveriť tomuto prieskumu, verí však iba 53 % Európanov
v život po smrti; 43 % sa nazdáva, že
náboženstvo je potrebné, aby sme mohli
rozlišovať medzi dobrom a zlom.
KP/–zg–TK KBS, 7. 3. 2005
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„V mene Boha milosrdného, milostivého“
– každý moslim by začal touto basmalou, lebo ňou začína každú činnosť. Autor v úvode knihy pripomína Afganistan,
Irak a najmä udalosti z 11. septembra
2001 v USA, ktoré postavili do ostrého
svetla potrebu prekonávať bariéry rozdeľujúce moslimov od nemoslimov a vybudovať spoločný základ na vzájomné
porozumenie.
Paul Lunde, dlhý čas žijúci v islamských krajinách, chce k tomuto cieľu
prispieť svojou publikačnou činnosťou.
Prvú kapitolu knihy venuje súčasnému
islamu, jeho rozšíreniu a charakteru na
jednotlivých kontinentoch a jeho reflexiám v západných spoločnostiach. Zaoberá sa globalizáciou islamu v modernom svete a v jeho odlišných kultúrnych
prejavoch. Podáva informácie o tradičnom životnom štýle kočovných pastierov, ako aj o intenzívnej modernizácii
krajín produkujúcich ropu. Dočítame sa
aj o dopadoch modernizácie na islamskú spoločnosť a o kríze autorít, ktorá
má pôvod v pôsobení svetských režimov
založených na západných modeloch.
Asi pätina ľudstva dnes vyznáva islamskú vieru, preto autor považuje za
dôležité ozrejmiť, že islam si ako najmladšie z troch veľkých monoteistických
náboženstiev ctí posvätné knihy svojich
predchodcov. Korán vníma ako úplné a
posledné zjavenie, ktoré ľudstvu zoslal
jediný Boh. Okrem počiatkov vzniku tohto náboženstva, zjavení a Mohamedovho
života sa preto zameral na vznik Koránu
a jeho hlavné posolstvá. Čitateľa zaujme vysvetlenie systému božieho práva

(šariát), riadiaceho rituály, správanie sa
a právne záležitosti, ako aj rozdiely medzi právnymi školami. K najdiskutovanejším témam nesporne patria tresty za
zavrhnutiahodné a zakázané skutky a
ich uplatňovanie v islamských krajinách,
postavenie a úloha žien i ďalšie otázky
súvisiace s uplatňovaním ľudských práv.
Náležitý priestor je venovaný piatim
pilierom islamu: vyznaniu viery, modlitbe, almužne, pôstu, púti a, samozrejme,
džihádu, ktorý sa niekedy zvykne nazývať šiestym pilierom. Dejiny islamského
sveta sú pútavým čítaním. Od Mohamedovej smrti sa cez osudy štyroch pravoverných kalifov, históriu Umajjovcov,
Abbásovcov, Fatimovcov a správy o vlnách výbojov prenesieme ku kalifátu
v Španielsku, rekonkviste a ku križiackym
výpravám. Čitateľskou lahôdkou sú kapitoly venované Asasínom, Mongolom,
Mamlúkom či Tamerlánovi.
Oplatí sa upriamiť pozornosť aj na
Osmanskú ríšu, islamský svet v 20. storočí reprezentovaný modernizáciou a
reformami, ale aj panislamským hnutím,
revolúciou a excesmi. Osobitná časť sa
venuje izraelsko-palestínskemu konfliktu
a súčasnej situácii v Palestíne a hľadaniu
takého stupňa rovnováhy medzi tradíciou a modernou, ktorý by moslimským
krajinám umožnil rozvíjať sa podľa svojich predstáv. Ďalej autor opisuje vzťah
medzi náboženstvom a politikou a dialóg
islamského sveta s vlastnou minulosťou
a spôsobmi odpovedania na výzvy globalizácie. Súčasťou knihy sú informácie
o národoch a štátoch, ktorých obyvatelia sú väčšinou moslimovia, ako i prehľad
dejín islamského sveta od roku 600 n. l.
Kniha vyšla v brilantnom preklade
Gabriela Pirického, usilujúceho sa uvádzať pojmy islamskej náboženskej tradície v čo najvernejšej podobe. Nepochybne je vhodným materiálom na získanie
prehľadu o islamskom náboženstve, jeho vzniku, vplyve na svetové dejiny,
umenie a vedu, posvätnom spôsobe života moslimov, základoch a aspektoch
viery a, samozrejme, aj o modernom islamskom svete.
MICHAELA MORAVČÍKOVÁ

Chýbajú vám staršie čísla

Rozmeru??
Rozmeru






ročník 2001
ročník 2002
ročník 2003
ročník 2004

(iba 4/2001)
(2 a 4/2002)
(1 – 4/2003)
(1 – 4/2004)

Bahaizmus
Svetová náruč bahaizmu
(E. Orbanová, 4/2004)
Biblické slovo
Kresťanský dialóg
(D. Perašín, 1/2004)
Verní vo viere
(A. Mráková, 2/2004)
Viera a život
(B. Rakovský, 3/2004)
Moc malej viery
(O. Prostredník, 4/2004)
Dianetika
Ron Hubbard a jeho dianetika
(J. Růžička, 1/2004)
Islam
Islam v USA
(R. Čikeš, 2/2004)
Islam v Európskej únii
(R. Čikeš, 4/2004)
Metódy náboru do siekt
Rôzne tváre agitácie
(P. T. Nowakowski, 4/2004)
Náboženské kulty v EÚ
Európska únia a náboženské
kulty (M. Lojda, 2–3/2004)
New Age
Kauza New Age
(E. Orbanová, 1/2004)

–
–
–
–

10 Sk
40 Sk
80 Sk
120 Sk

Numerológia
Mágia čísel
(V. Nosková, 3/2004)

Rozhovory
Kto hľadá, nájde –
rozhovor s pani Annou,
bývalou stúpenkyňou
Recenzia
šambaoly a Silvovej metódy
Introvigne, M.: Hamás. Islámský
(E. Orbanová, 2/2004)
terorismus ve Svaté zemi
Sú riziká, ale i pozitíva –
(M. Moravčíková, 1/2004)
rozhovor so Z. Vojtíškom,
Vojtíšek, Z.: Encyklopedie
hovorcom Společnosti pro
náboženských směrů v ČR
studium sekt a nových
(V. Nosková, 2/2004)
náboženských hnutí
Šimon, K.: Omyly a podvody
(V. Nosková, 3/2004)
hledačů magie a kouzel
Satanizmus a mládež –
(M. Moravčíková, 4/2004)
rozhovor s talianskym
žurnalistom C. Climatim
Reinkarnácia
(ZENIT, 3/2004)
Módne hry s minulými životmi New Age – výzva pre
(V. Nosková, 1/2004)
kresťanstvo – rozhovor
Strihneme si prevtelenie?
s odborníkom Lateránskej
(V. Nosková, 2/2004)
univerzity v Ríme A. Pennesim

Svetové náboženstvá
Rodina a náboženstvo
(Ľ. Fazekaš, 2/2004)
Náboženstvo a chudoba
(Ľ. Fazekaš, 4/2004)

Reportáže
Alternatívne náboženstvá
v Európe
(B. Rakovský, 2–4/2004)
Sisyfovské Bludné balvany 2004
(V. Nosková, 2/2004)
Náboženská skupina a závislosť
(B. Rakovský, 3–4/2004)
Ekumenicky o sektách
(B. Felsová, 3/2004)
Hľadači absolútna
(E. Orbanová, 4/2004)
Magický svet
(V. Nosková, 4/2004)

Ostatné rubriky
Míľniky dvoch tisícročí –
Mágovia a gnostici v prvých
troch storočiach
(P. Gažík, 1–4/2004)
Monitoring tlače –
výber z domácej tlače
(1–4/2004)
Report – spravodajstvo
z domova a zo sveta
(1–4/2004)
Knižnica Rozmeru –
bibliografia odbornej
literatúry (4/2004)

Scientologická cirkev
Scientológia – svet len
pre čistých
(Z. Vojtíšek, 1/2004)
Scientológia a financie
(DINGIR, 1/2004)
Čím je a čo robí
Scientologická cirkev?
(ZENIT, 4/2004)
Svedectvá
V moci kultu – svedectvo
bývalého žiaka Šrí Činmoja
(P. Iláš, 1–3/2004)

Waldorfské školstvo
Waldorfské školstvo
a antropozofia
(J. Heřt, 2/2004)
Zo zahraničia
Americké náboženské
kontrasty
(R. Čikeš, 1/2004)
Uctievači planéty Saturn
(Z. Maňková, 1/2004)
Biele bratstvo za východnou
hranicou
(J. Boczeková, 3/2004)

