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O èom sníva
New Age?
Odvrátená
tvár siekt

Je reinkarnácia
skutoènosou?


Ekumenická spoloènos pre túdium siekt
Ekumenická spoloènos pre túdium siekt (ESPS) bola oficiálne zaloená ako nezávislé kresansky orientované obèianske zdruenie v júni 1995. Jej cie¾om je odborná analýza a osvetová a edièná èinnos
zameraná na objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o uèení a èasto detruktívnom pôsobení rozlièných náboenských skupín. Keïe sa povaujeme za demokratickú pluralitnú spoloènos, preto ani
zámerom ESPS nie je represívna èinnos smerujúca k zakázaniu jednotlivých siekt a nových náboenskopsychologických kultov.
Naliehavos realizácie svojich predsavzatí vidí ESPS najmä v tom, aby v spoloènosti vytvárala reálny
obraz o uèení, psychologických metódach náboru, ale i o skutoèných cie¾och takých elitných skupín, ktoré
sa mnohokrát vyhlasujú za jediný boí nástroj na záchranu ¾udstva. Z týchto dôvodov chce spolupracova s domácimi i zahraniènými odborníkmi a organizáciami, ako aj s kresanskými cirkvami zdruenými
v Ekumenickej rade cirkví v SR. Èlenom ESPS sa môe sta kadý, kto sa stotoní s jej poslaním a komu
záleí na tom, aby dôstojnos èloveka, spoèívajúca v jeho slobodnom konaní, nebola pre jeho nevedomos
psychickou manipuláciou zneuitá a potupená.



Ekumenická rada cirkví v SR
Ekumenická rada cirkví v SR (ERC) bola oficiálne ustanovená v marci 1993. Spolu s Ekumenickou radou
cirkví v ÈR je rovnoprávnym následníkom Ekumenickej rady cirkví v ÈSFR, ktorá po rozdelení spoloèného tátu ukonèila svoju èinnos. ERC je zdruením kresanských cirkví pôsobiacich na území Slovenskej
republiky a je dôleitým nástrojom na presadzovanie ich poslania v dnenom svete. Svojou èinnosou chce
v praxi uskutoèòova mylienky kresanskej vzájomnosti a spolupatriènosti. Jej primárnou úlohou je úsilie o koordináciu aktivít èlenských cirkví vo vzahu k tátu a k medzinárodným cirkevným intitúciám.
ERC spolupracuje so svetovými kresanskými a spoloèenskými organizáciami ako je Svetová rada cirkví,
Konferencia európskych cirkví, Európska ekumenická komisia pre cirkev a spoloènos a pod.
Èlenskými cirkvami ERC sú: Evanjelická cirkev augsburského vyznania; Reformovaná kresanská cirkev;
Pravoslávna cirkev; Cirkev bratská; Bratská jednota baptistov; Evanjelická cirkev metodistická a Cirkev
èesko-slovenská husitská. Ako pozorovatelia sa na práci ERC podie¾ajú: Konferencia biskupov Slovenska;
Cirkev apotolská; Cirkev adventistov siedmeho dòa a Starokatolícka cirkev.
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Mnohí z nás si v duchu povedia: U je toho na mòa akosi prive¾a! ijeme nielen rýchlo, ale sme aj èasto hnaní ruchom súèasnosti. Ocitáme sa vo víre informácií a mylienkových prúdov, ktoré
na nás zo vetkých strán útoèia, avak ako keby sme cítili, e je to
na úkor straty vlastnej identity a schopnosti vedie sa v tej spleti
názorov správne orientova. Pokia¾ to v minulosti pre nás v oblasti duchovna bolo také jednoduché  buï sme verili, e Boh je,
alebo sme to vemone popierali  dnes sme konfrontovaní celým
panteónom bohov, ba dokonca sú aj takí, ktorí nám ponúkajú, e
aj my sa môeme sta bohmi...
Nikto nevie presne odhadnú poèet siekt a rôznych nových
náboenských skupín a kultov, ktoré vo svete pôsobia, pretoe
kadým dòom toto èíslo narastá, ale vieme, e tu u nejde o ojedinelé pokusy kriticky naladených burièov, alebo o módne
výstrelky intelektuálnej elity, ale e invázia týchto èasto detruktívnych skupín sa stáva celospoloèensky ve¾mi závaným problémom, s ktorým sa na prahu nového tisícroèia budeme musie
vyrovna. Nemám na mysli represiu, ale prevenciu, pretoe aj zo
skúsenosti vieme, e niè tak nepomôe k popularite a rozmachu
akémuko¾vek spoloèenstvu, ako prenasledovanie, a na druhej
strane pre li a detrukciu nie je niè hroznejie ako múdros, systematická osvetová èinnos a láskavé srdce.
Uvedomujeme si, e na to, aby sa ná èasopis stal skutoène
dobrým radcom v oblasti duchovnej orientácie, treba spolupracova s odborníkmi a autoritami pôsobiacimi v rôznych vedných
odboroch  s teológmi a filozofmi, ale aj s pedagógmi, psychológmi, sociológmi, religionistami, právnikmi a pod. To je vak stále
málo. Bez záujmu Vás, èitate¾ov, bez Vaich súhlasných, ale i kritických pripomienok, bez Vaich svedectiev, ale i problémov, ktoré
Vás v tejto súvislosti aia, by námu èasopisu chýbal ten skutoèný
¾udský ROZMER.
Toto prvé èíslo v prevanej miere pozostáva z teoretických
príspevkov. Snaili sme sa upúta zaujímavými a príalivými
témami, ku ktorým sa pre ich rozsiahlos a závanos budeme
z èasu na èas vraca. Avak verím, e u v nasledujúcom èísle
Váho ROZMERu to budete práve Vy, ktorí tento èasopis obohatíte svojimi postrehmi a skúsenosami o ïalie plánované èitate¾ské rubriky (spravodajstvo z domova, svedectvá, listáreò spojenú s poradòou, oznamy a iné) a urobíte ho atraktívnym pre vetkých, pre ktorých sa dnes narodil.

Recenzia
Súa
Anketa

BORIS RAKOVSKÝ,
éfredaktor
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Staòme sa múdrymi
v Kristovi!

REPORT

Medzinárodná konferencia v Maïarsku

Dobogókö  Za úèasti asi 50 duchovných z tradièných kresanských
cirkví z viacerých krajín strednej a východnej Európy sa v maïarskom letovisku Dobogókö, asi 40 km severne od Budapeti, konala 21. - 25. septembra 1997 medzinárodná konferencia Náboenská sloboda a nové
náboenské smery v strednej a východnej Európe. Podujatie sa zaèalo
ekumenickou bohoslubou, ktorú viedol evanjelický biskup Béla Hamati,
predseda Ekumenickej rady cirkví v Maïarsku. Úvodný prejav za prítomnosti zástupcu ministerstva kultúry predniesol arcibiskup István Seregély,
predseda katolíckej Konferencie biskupov Maïarska. Hneï úvodná prednáka konferencie, v ktorej Tomas Gandow, riadite¾ Dialog Center International v Berlíne, podal struèný preh¾ad toho, èo sa dnes na trhu nových
náboenských hnutí vyskytuje, splnila svoje oèakávanie. O kresanskú reflexiu súèasnej náboenskej situácie sa pokúsil Dr. Michael Nüchtern, vedúci Protestantského centra pre výskum svetových názorov. Zásadný referát o náboenskej slobode predniesol Dwain Epps, riadite¾ odboru zahranièia Svetovej rady cirkví. Po vetkých referátoch odznela podnetná diskusia, v ktorej si svojimi vyváenými postojmi získali repekt najmä prof.
Johannes Aagaard z univerzity v dánskom Aarhuse a Thomas Gandow.
Hoci som sa na konferencii zúèastnil iba v prvý deò, môem kontatova, e atmosféra bola naozaj ve¾mi srdeèná a priate¾ská. Avak aj napriek tomu, e ide o podujatie celoeurópskeho významu, mohli by by referáty, ktoré na takomto fóre v budúcnosti odznejú, menej veobecné
a viac adresné, pretoe situácia s celosvetovým trendom rozmachu siekt
a nových náboenských smerov a kultov si zasluhuje podrobnejiu a konkrétnejiu analýzu.
ZDENÌK VOJTÍEK

BIBLICKÉ SLOVO

Preto, milovaní moji, utekajte pred modloslubou.
Hovorím vám ako rozumným, posúïte sami, èo
hovorím: Nie je kalich dobroreèenia, ktorému dobroreèíme, úèasou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý
lámeme, nie je úèasou na Kristovom tele? Keïe je
jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo vetci
máme podiel na jednom chlebe. (1 Kor 10, 14-17)
So zaujímavou situáciou sa stretávame v ranokresanskom korintskom zbore, kde apotol Pavol
napomína prvých kresanov pred modlárstvom. Napriek tomu, e tamojí kresania sa vo svojej viere cítia
by dostatoène silní (èo je vdy nebezpeèné), upadajú
do sektárstva. A to práve v situácii, keï sa mu chcú za
kadú cenu vyhnú. Usilujú sa by múdri, ale hrozí im,
paradoxne, nemúdros. Ich pokuenie spoèívalo v
klamlivom presvedèení, e rozdiel medzi múdrosou
Boou a múdrosou pohanskou dokáu ve¾mi ¾ahko,
bez akejko¾vek námahy rozozna, e je to úloha, s ktorou sa ani prive¾mi nemusia namáha.
Apotolovo napomenutie je aktuálne i dnes, pretoe aj my èasto do náho ivota vpúame zvyky a
názory pohanskej modlosluby. Dnes, keï ako kresania ijeme v tomto pluralitnom svete èasto protichodných tvrdení v urèitej diaspóre, nie vdy dokáeme rozlíi podstatu kresanskej bohosluby od
pohanskej modlosluby, ktorá spoèíva práve v prastarej túbe èloveka sta sa bohom. Èlovek toti u od
Adamových èias ije v pokuení uchmatnú si èosi
z boskej moci pre seba, privlastni si jej nadprirodzenú silu, aby mohol ovláda boské sily a by ako
Boh. Plynové komory s miliónmi màtvych etnických
nepriate¾ov, súostrovia Gulag s ïalími miliónmi politických protivníkov, ale i masové samovrady sfanatizovaných èlenov niektorých siekt, ktoré z èasu na
èas vzruia verejnos, nie sú toti nièím iným, ako
výsledkom túby èloveka rozhodova ako Boh.
Múdros a dobrotivos Boia viedla u Jeia Krista a k sebaobeti. Avak bostvá pohanské, ¾udské, si
vyberajú svoju daò vdy len u tých druhých. Èi u
ide o politické alebo o religiózne kulty, èlovek v nich
nenachádza uspokojenie a naplnenie, ale mnohokrát
iba zúfalstvo a klam. Bohatstvo ivota, ktorým Stvorite¾ ¾udstvo obdaril, tieto skupiny nielene nepodporujú a nerozvíjajú, ale naopak, ochudobòujú
a zuujú.
Sekty svojim èlenom nahovárajú, e len na ich
strane je pravda a e vetci ostatní sa mýlia, e len
oni sú blízko k Bohu, tak blízko, e sú skoro ako
Boh. V tom korení podstata ich nebezpeèenstva, a to
ich odliuje od skutoèných kresanov, ktorí spolu
s Pavlom vyznávajú, e aj keï tu na zemi vidíme len
nejasne, akoby v zrkadle (porov. 1 Kor 13, 12),
predsa môeme ma pokojnú a skromnú istotu viery
a i v nádeji.
JOZEF KULAÈÍK
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Jablko sváru  scientológia
Americko-nemecký spor o scientológov

V povojnovej histórii Nemeckej spolkovej republiky
sa nestalo, aby ju niekto obviòoval z poruovania náboenskej slobody. Stalo sa tak a v minulom roku, a boli to paradoxne práve
Spojené táty americké  jeden z najbliích nemeckých spojencov. Jablkom
sváru medzi oboma krajinami je scientologická cirkev, ktorá je terèom útokov nemeckých politikov a ktorú na druhej strane obhajujú napríklad
poprední americkí umelci John Travolta a Tom Cruise. Sekta, ktorá vznikla
v USA, je v tejto krajine úplne legálna, naopak, v Nemecku rozhodli, e
bude sledovaná kontrarozviedkou. O podrobení sekty tátnej kontrole rozhodla v máji 1997 v Bonne konferencia spolkového ministra vnútra Manfreda Kanthera s jeho rezortnými partnermi zo vetkých 16 nemeckých spolkových krajín. Kanther vyhlásil, e po nieko¾koroènom pozorovaní existuje podozrenie, e scientológovia sledujú protiústavné ciele.
Ministerská konferencia sa preto uzniesla da sektu podrobi protiextrémistickej kontrole Spolkového úradu na ochranu ústavy, ktorý má do
12 mesiacov predloi príslunú správu. Hierarchicky truktúrovaná sekta
je v Nemecku vnímaná ako organizácia, ktorá disponuje viacerými hospodárskymi podnikmi, zarába peniaze a usiluje sa o moc. Aktívna je najmä
v podnikovom poradenstve, manamente a v obchode s nehnute¾nosami.
Nemecký minister práce Norbert Blüm ju oznaèil za zloèineckú organizáciu
na pranie peòazí. Niektorí politici sa vyslovovali aj za bojkot amerických
filmov s Tomom Cruisom a Johnom Travoltom.
4

➸

. . . . . Rozmer

1/98 . . . . .

Steven Hassan je vo svete známy ako vyh¾adávaný odborník v oblasti psychického pôsobenia a manipulácie detruktívnych
siekt a kultov a na rôzne techniky kontroly myslenia, ktoré tak èasto tieto skupiny pouívajú. U takmer dvadsa rokov vykonáva psychologickú poradenskú èinnos a ¾udia z celého sveta, ktorých blízki sa ocitli v zajatí nejakej sekty alebo psychokultu, sa na neho obracajú s prosbou o pomoc. Za túto svoju dlhodobú poradenskú, ale najmä publicistickú èinnos získal
v roku 1985 titul magistra na prestínej americkej univerzite Cambridge College. Na Slovensku ho záujemcovia o túto aktuálnu problematiku poznajú ako autora knihy Jak èelit psychické manipulaci zhoubných kultù. Prostredníctvom Internetu
S. Hassan kadodenne dostáva mnostvo otázok, z ktorých tie najèastejie, s jeho osobným dovolením, uverejòujeme:

PRAVDA SAMA NESTAÈÍ
➭ Aký je rozdiel medzi
sektou a detruktívnou
sektou?
Detruktívna sekta je
charakterizovaná pyramidálne
usporiadaným autoritatívnym
reimom, ktorý je ovládaný
jednotlivcom alebo úzkou
skupinou ¾udí. Pouívanie
podvodu pri nábore nových
èlenov je samozrejmosou.
¼udia pred vstupom nie sú
oboznámení s tým, èo v skutoènosti skupina je, èomu
naozaj verí a èo sa od nich
oèakáva v prípade, e sa aj
oni stanú jej èlenmi. Pravidlom je takisto pouívanie
rozlièných techník kontroly
myslenia udriavajúcich svojich èlenov v závislosti a
poslunosti. Detruktívne
sekty sa snaia klonova
¾udí a urobi z nich malé verzie vodcu sekty, prièom nerepektujú ich ¾udskú individualitu, kreativitu a osobnú vô¾u.
Naproti tomu pojem sekta
oznaèuje skupinu ¾udí, ktorých
spája spoloèná viera a rituály
odliné od hlavných prúdov.
V prípade, e sú ¾udia schopní
slobodne odhali celú doktrínu skupiny a jej praktiky a
majú monos rozhodnú sa
odmietnu èlenstvo bez strachu alebo trestu, nespadá táto
skupina do kategórie behaviorálnej sekty. Samozrejme
existujú aj skupiny, ktoré sú
vo svojej podstate antisociálne
(napríklad Ku-klux-klan alebo
nacisti), ktoré otvorene
hlásajú nenávis a môu by
právom povaované
za detruktívne.

➭ Sú vetky detruktívne
sekty náboenské?
Nie. Okrem náboenských
siekt existujú aj terapeutické,
politické a ekonomické. Detruktívne vzahy a detruktívny psychologický vplyv môe
ma miesto v malých skupinách (dokonca aj vtedy, keï
iba jedna osoba kontroluje
druhú), ako aj v skupinách,
ktoré sa stávajú politickými
celkami a môu zdruova milióny obèanov (napríklad tát).
Mnohé detruktívne sekty
zahàòajú náboenské, politické,
ako aj ekonomické iniciatívy.
➭ Sú vetky rovnako
nebezpeèné?
Nie. Existuje iroké spektrum medzi rôznymi organizáci-

ami. Napríklad Óm inrikjó,
japonská nervovo-plynová
sekta, pouívala fyzické väzenie, nelegálne získané drogy a
urèité formy muèenia na to,
aby indoktrinovala nových
èlenov. ¼udia boli nútení
vzda sa vetkého majetku a
prerui kontakty so svojimi
rodinami a priate¾mi.
V prípade, e sa èlenovia
snaili opusti skupinu alebo
oponova jej vedeniu, mali
by zabití. Je to podstatne
odliné od ve¾kej skupiny
rôznych tréningových
programov, ktoré pouívajú
iba hypnotické techniky, aby
¾udia uverili, e vodca je
mesiá a prikazujú èlenom
naverbova celú svoju rodinu
a vetkých priate¾ov.

. . . . .

➭ Je kadá kontrola
myslenia zlá?
Kontrola myslenia, ako som
ju opísal vo svojej knihe, je zameraná na vyuitie poznania
princípov psychiky. Myslím si, e
ve¾a techník kontroly myslenia
(hypnóza, vizualizácia, meditácia,
modlitba, rituály, zmenené dýchanie a pod.) sa môe pouíva
eticky a na prospech èloveka, ak
táto kontrola vychádza z vnútra
jednotlivca a neexistuje skrytý
úmysel podriadi si ¾udí a obráti ich silu na nejakú inú ¾udskú
bytos. Ma pod kontrolou vlastnú myse¾ znamená ma pod
kontrolou vlastné správanie za
úèelom obèasnej reflexie a skúmania a vôbec monosti prístupu k informáciám, ktoré môu
by kritické k vedeniu skupiny.
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V tejto rubrike chceme da priestor Vaim úvahám a postrehom korepondujúcim s aiskovou témou náho èasopisu. Nasledovné zamyslenie je o tom, ako
nás môe nechu k samostatnému rozhodovaniu privies k podriadenosti a
poslunosti autorite  èasto vodcovi sekty.

Pokuenia, ktoré sú v nás
Nedávno som mal monos prednáa v stredných kolách o náboenských sektách. Pri jednej prednáke som tudentom poloil otázku, ko¾kí z nich si myslia, e
sa ich problém siekt netýka a e by nikdy v nijakej sekte nezakotvili. Ruku zdvihla
viac ako polovica z prítomných asi esdesiatich tudentov, ktorí tak dali najavo, e
sekty nie sú pre nich nièím príalivé. Ale je to tak aj v skutoènosti?
Dr. Vojtíek z èeskej Spoloènosti pre túdium siekt a nových náboenských smerov hovorí, e ¾udia, ktorí pod¾ahli niektorej sekte, v skutoènosti pod¾ahli akýmsi
pokueniam, ktorým sme vetci vystavení. Takýchto pokuení je mnoho. Nie je tu priestor pre to, aby sme sa vetkými zaoberali, ale dovolím sa pozastavi u jedného z
nich  u pokuenia prenies rozhodovanie o svojom ivote na niekoho iného.
Ako príklad nám poslúi Cirkev zjednotenia, známa skôr pod názvom moonisti
(pod¾a svojho zakladate¾a reverenda S. M. Moona), ktorá sa do vedomia irokej verejnosti zapísala organizovaním hromadných svadieb. Moonisti si svojho ivotného
partnera nevyberajú sami, vyberá im ho ich vodca, ktorý ako jediný na svete má tie
boské danosti, ktorými je schopný rozpozna, aký partner èi partnerka je pre
adepta enby èi vydaja najvhodnejí. Pripomeòme si v tejto súvislosti, e reverenda
Moona nasledovníci oznaèujú ako pravého otca a spolu s jeho tvrtou manelkou
Vak Ja Han, pravou matkou, zaloili jedinú pravú a dokonalú rodinu na svete.
A s kadým, kto sa k nim pripojí a stane sa ich nasledovníkom, zakladajú novú dokonalú rasu tu na Zemi. Túto novú rasu tvoria prísluníci rôznych národností a etník.
A tak je úplne samozrejmé, e napríklad Slovák si vezme za enu Japonku, Anglièan
Kórejku atï. Novomanelia sa niekedy vidia a v deò svadby a dochádza tak èasto
ku kurióznym situáciám, keï sa manelský pár po slávnostnom obrade odoberie do
pri¾ahlých parkov Olympijského tadióna (v roku 1995 sa takéto podujatie konalo v
Soule) a so slovníkom v ruke zisuje národnos svojho partnera a reè, ktorou hovorí.
Je to absurdné? Je to nieèo, èo sa nás rozhodne nemôe týka? Domnievam sa,
ia¾, e to tak nie je. Polome si otázku, kto z nás rád robí v ivote akéko¾vek rozhodnutia? Asi málokto. Napriek tomu sme nútení robi rozhodnutia, èasto ve¾mi
závané, a výber ivotného partnera takýmto závaným rozhodnutím urèite je.
Neradi sa rozhodujeme a neradi na svojich bedrách nesieme zodpovednos a tak je
pre nás lákavé, ak niekto rozhodne za nás. A ak je ten niekto ete navye èlovek
zoslaný od Boha, radi si necháme od neho poradi. A mnohí náboenskí vodcovia (èi skôr zvodcovia) sa do role výhradného radcu radi dosadia a akéko¾vek
obané a zloité rozhodnutia za nás s poteením urobia.
JIØÍ KOUBEK

PRIESTOR

➭ Èo mám robi, ak mám podozrenie, e èlen rodiny alebo priate¾ je
zapletený do detruktívnej sekty?
Moja najlepia rada je zauja zvedavý, ale opatrný postoj. Nebuïte hysterický, nestavajte sa do opozície alebo
konfrontácie, nepýtajte sa, preèo je ten,
ktorému chcete pomôc, v sekte. Postavte sa do úlohy potenciálneho èlena
a snate sa získa èo najviac informácií.
Pýtajte sa priate¾sky a trvajte na konkrétnych odpovediach. Neuspokojte sa
s globálnymi generalizáciami, zahmlievaním alebo vyhýbavými odpoveïami.
Pýtajte si nejakú literatúru, ale vyvarujte
sa úèasti na ich zhromadeniach bez
adekvátnej prípravy! Opakovane poèúvam o ¾uïoch, ktorí na to doplatili. Ak
je skupina legitímna, obstojí aj pri
pozornom skúmaní. Jej èlenovia prídu
s informáciami sami a tieto informácie
budú zodpoveda skutoènosti. Takisto
nebudú vytvára tlak na ¾udí, aby sa
záväzne zaviazali sekte a vstúpili do nej
pred úplným odhalením vetkých skutoèností a ani nebudú klama èi pouíva
strach ako prostriedok na zotroèenie
nových èlenov. Získavajte informácie,
ostávajte v kontakte, a èo je hlavné,
snate sa zapoji dotyènú osobu do
objektívneho skúmania skupiny. Rozhovory s bývalými èlenmi, najmä s bývalými vodcami, môu by ve¾mi uitoèné.
Detruktívne sekty poniujú bývalých
èlenov, ktorí majú kritický postoj, a
vymý¾ajú príbehy, ktoré ich vykres¾ujú
ako nespo¾ahlivých. A to môe by niekedy dôleitým impulzom k tomu, aby
vá príbuzný èi priate¾ uvidel aj tú skrytú tvár sekty a správne sa rozhodol.
Pod¾a Internetu preloil
DALIBOR PERAIN
(http://www.shassan.com/faq.htm)
4

➸

Jablko sváru  scientológia
Americké ministerstvo zahranièných vecí zaèiatkom roka vo
výroènej správe o dodriavaní ¾udských práv kritizovalo Nemecko
za kroky proti scientologickej cirkvi, ktorá vyhlasuje, e v tejto krajine má 30 000 èlenov. Aj ministerka zahranièných vecí USA Madeleine Albrightová sa poèas návtevy Nemecka zaujímala o tento
spor. Skupina asi troch desiatok hollywoodskych hviezd, medzi ktorými bol napríklad herec Dustin Hoffman, v januári 1997 zverejnila otvorený list kancelárovi Helmutovi Kohlovi, v ktorom obvinila
Nemecko z organizovaného prenasledovania scientologickej sekty
a prirovnala to k nacistickej perzekúcii. Kancelár odmietol na výzvu
reagova. Po minuloroènom oznámení, e sekta bude pod kontrolou rozviedky, scientológovia opä obvinili nemeckú vládu
z pouívania gestapáckych praktík. V tejto afére medzi Washingtonom a Bonnom vak nemecký minister zahranièia Klaus Kinkel
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odmieta výhrady ako bezdôvodné. Pod¾a niektorých pozorovate¾ov ide èiastoène o kultúrny spor, pretoe sekty typu scientológov alebo Svedkov Jehovových, ktoré vznikli v USA, vníma americká spoloènos ako nespochybnite¾ný prejav náboenskej a
individuálnej slobody. Naopak, Európa nerada prijíma psychologicko-manipulaèné techniky týchto cirkví kombinované s významnými finanèno-majetkovými aktivitami. Nemecko sa vak
musí dra medzinárodného práva, to znamená, e bude musie
predloi dôkazy o machináciách scientológov. A aj v prípade
takýchto dôkazov nebude môc zasahova proti sekte ako celku,
ale len proti jednotlivým èlenom. Inak sa bude pobúrenie v USA
nad postojom Bonnu k scientológom stupòova.
ROMAN KEBÍSEK
(Prevzaté z denníka Práca)
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Sekty  fenomén na prahu
t r e t i e h o t i s í c r o è i a (1)
Pojem
Výraz sekta nie je neutrálny, ako keï
sa povie cirkev, alebo náboenská spoloènos. Tento výraz v benom jazyku funguje ako vecné oznaèenie, ale aj ako vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je
zrejmý z toho, e nikto o svojej vlastnej
náboenskej spoloènosti nepovie, e je to
sekta a nikto sám seba neoznaèí za sektára. Ak chceme pouíva tento výraz v serióznych textoch, musíme sa postara o to,
aby nemal funkciu nadávky. Inými slovami, musíme  ak je to moné  presne
vymedzi obsah tohto termínu.
Prvé priblíenie nám môe poskytnú
etymológia. Tu vak nie sú odborníci jednotní, èi je základom latinské sloveso
sequo (nasledujem), alebo seco (reem,
krájam, sekám a pod.). V prvom prípade
by lo o okruh nasledovníkov nejakej
vodcovskej osobnosti, napr. o filozofickú
kolu alebo o politickú stranu, v druhom
prípade by náboenská sekta bola oddelenou èasou väèieho náboenského zoskupenia.
V kadom rozvinutom náboenskom
systéme dochádza k vnútornej diferenciácii. Jednotlivé vetvy sa medzi sebou uznávajú alebo neuznávajú. Aj v prvom prípade (napr. v budhizme) sa niekedy hovorí
o sektách, ale v tomto prípade má to slovo
iný význam ne ten, o ktorom tu chceme
ïalej hovori.

Faloné znaky sekty
Pred uvedením charakteristiky siekt
pomocou znakov premyslených na základe súèasnej odbornej diskusie uvedieme
ako príklady nieko¾ko faloných znakov
sekty. Niektorí ¾udia, bohuia¾, bez ve¾kého premý¾ania pouívajú toto nelichotivé

Boj archanjela Michala s drakom (13. stor.)
slovo na spoloèenstvo, ktoré im z nejakých dôvodov nevyhovuje. Náboenská
spoloènos rozhodne nie je sektou preto,
e je poèetne malá. Sekta môe ma jednotlivých èlenov a môe ich ma stovky
alebo tisícky. Niektorí nazývajú sektami
vetky nové náboenské spoloèenstvá
v svojom okolí, lebo na nich ich náuka
alebo ich praktiky, napr. obrady, pôsobia
dojmom èohosi neobvyklého, a kuriózneho. To je ve¾mi subjektívne a ako pouite¾né kritérium. Sekta môe by nová, ale
môe by na danom území hoci aj dlho prítomná a pritom môe pôsobi ve¾mi vedne. Aj keï to znie absurdne, nájdeme v niektorých textoch ako znak sekty krajinu,
z ktorej do náho prostredia prichádza.
Pri tejto príleitosti je potrebné objasni vzah siekt k fenoménu tzv. nových
náboenských hnutí. Je mylný názor, ktorý
tieto dve skutoènosti stotoòuje. Mnoho z
nových hnutí, ako sa ïalej ukáe, nemá ráz
siekt, a naopak, niektoré sekty majú iný

pôvod: sú napr. deviáciami tradièných
náboenstiev. K novým náboenským hnutiam zaraïujeme rôzne formy kresanskej
(cirkevnej i marginálnej), ale i mimokresanskej spirituality, ktoré sa objavili a objavujú v posledných dvoch a troch desaroèiach. Je to reakcia na agnosticizmus
a skepsu minulých generácií. Tento jav nachádzame najèastejie v najmladej generácii. Niektoré jeho prejavy sa vyznaèujú
irokou ekumenickou otvorenosou, iné sú
uzavreté, autoritárske a fundamentalistické. Je tu treba jemne rozliova.

Skutoèné znaky sekty
Pri zodpovednej mylienkovej práci
na tému siekt sa nám ako prvý typický
znak ukazuje náboenské autoritárstvo.
Niektorí autori sa domnievajú, e je to
jediný a rozhodujúci znak. Keby to tak

. . . . .
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bolo, ¾ahko by sme vytvorili definíciu
sekty. Domnievam sa, e situácia je zloitejia. Ide o to, e prakticky v kadom
náboenstve funguje autorita. No v sekte
jej sila presahuje kadé rozumné hranice.
Prejavuje sa to ïalími doplnkovými charakteristikami, ktoré sú rozvinutím tejto
základnej. Mono tie poveda, e u nejde
iba o autoritu, ale o moc nad ¾uïmi. Sektárska autorita èasto zasahuje priamymi
pokynmi alebo nepriamym vplyvom a do
súkromia ¾udí. Nie je to iba tak, e by
urèovala mravné normy, ale rozhoduje za
èlenov sekty v jednotlivých manelských,
rodinných, obchodných, zamestnaneckých
a iných otázkach. V osobe sektárskeho
vodcu alebo vedúceho skupiny, prípadne
u vodcov niích stupòov sa spájajú dva
typy autority: noetická (autorita znalca) a
deonmtická (autorita éfa alebo velite¾a).
Tieto dve autority bývajú v civilnom ivote od seba oddelené.
Druhým znakom sekty je fundamentalizmus, ktorý môeme charakterizova
ako neúmerné posilnenie autority textu,
èi u nejakej kánonickej knihy alebo nejakého doktrinálneho dokumentu. Zdôrazòuje sa boský pôvod posvätnej knihy
a zabúda sa na jeho ¾udské aspekty. Text
sa chápe v jeho jednoduchom prvoplánovom význame a potreba exegetického
sprostredkovania medzi dobou a prostredím, keï bol text napísaný a naou súèas-

nosou, ostáva nepovimnutá. Zabúda sa,
e text rozvíja vetky svoje monosti a
vïaka hermeneutickej interpretácii.
Fundamentalizmus zodpovedá jednoducho na zloité otázky. Je to èiernobiele
videnie sveta, ktorému pre ivot staèí
nieko¾ko jednoduchých pouèiek a pokynov. Fundamentalizmus v niektorých prípadoch prerastá a do bigotnosti a fanatizmu.
Ïalou aplikáciou náboenského
autoritárstva v sekte je jej uzavretos.
Normálna náboenská spoloènos sa síce
spolieha na pravdivos svojej náuky a verí,
e jej cesta vedie k spáse (èi inak formulovanému cie¾u duchovnej cesty). Sekta
vak zdôrazòuje, e má jedinú a celú pravdu a nikto iný pravdu nemá. Jej cesta je
jediná pravá. Sekta je výluèná a samospasite¾ná. Vetky ostatné smery vedú do
skazy. Jedným slovom, sekta si sama
postaèuje. Uzavretos sekty predstavuje
neschopnos a neochotu vies dialóg.
Druhí nám nemajú èo poveda. Okrem
èisto pragmatických záleitostí býva èasto
jediným kontaktom sektárov so svetom
propagaèná aktivita. No niektoré sekty sú
uzavreté aj voèi novým záujemcom. Nemajú náborovú aktivitu a prípadných kandidátov si vyberajú.
Posledným znakom sekty je selekcia
informácií. Verejnos a niekedy ani èlenovia nedostávajú informácie o vetkých

aspektoch náuky, nemajú prístup na urèité miesta, nepoznajú vyie stupne organizácie. U niektorých siekt nie je známe
ani ich sídlo. Schádzajú sa v súkromí
v hlbokej konpirácii. Typické je, e sekty
nevystupujú na verejnosti pod svojím
menom a nechajú sa zastupova rôznymi
tieòovými organizáciami, ktoré majú
dôveryhodné názvy.
Keï spojíme uvedené prvky  autoritárstvo, fundamentalizmus, uzavretos a
selekciu informácií, vyjde nám analógia
náboenského sektárstva s nieèím, èo
poznáme z mimonáboenskej sféry. Tieto
znaky sú typické pre totalitné politické
hnutia alebo totalitný systém. Môeme
teda poveda, e sekta je totalitná náboenská spoloènos. Ale pretoe fenomén
totalitarizmu bol analyzovaný zatia¾ iba
v politickej oblasti a na náboenské spoloènosti je pouitý iba analogicky, nemôe
poslúi pre vedecky hodnotnú definíciu
sekty. Avak sme si vedomí, e ide
o náboenský extrémizmus a pod¾a tejto
analógie vyhodnocujeme i nebezpeèenstvo
pre ¾udskú duu a nebezpeèenstvo pre spoloènos, ktoré zo sektárstva vyplýva.
ODILO I. TAMPACH, OP
(V budúcom èísle sa autor zameria na
jednotlivé skupiny siekt a nových náboenských smerov a na ich struènú charakteristiku.)

Doc. ThDr. Odilo Ivan
tampach, OP ( 1946)  vytudoval pedagogickú fakultu
a tajne v podzemných kurzoch
teológiu, doktorát získal v Poznani a habilitoval na Teologickej fakulte v Olomouci. Pôsobí
na Jakobe, vyej sociálnopedagogickej a teologickej
kole, na Vyej odbornej
kole publicistiky, Intitúte
ekumenických túdií a prednáa religionistické témy aj na
Pedagogickej a Filozofickej
fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Pôsobil na Katolíckej
teologickej fakulte tejto univerzity a hosoval i na iných
teologických fakultách. Je èlenom mnohých redakèných rád
a stálym prispievate¾om religionistických a teologických
èasopisov, èlenom výboru Èeskej spoloènosti pre túdium
náboenstiev a Spoloènosti
pre túdium siekt a nových
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náboenských hnutí, èlenom
Èeskej sekcie Európskej spoloènosti pre katolícku teológiu
a Èeskej kresanskej akadémie. Napísal okrem iných tieto
knihy: Sekty a nová náboenská hnutí, nadìje a rizika;
Malý pøehled náboenství;
ivot, Duch a vechno (Duchovní proudy nového vìku);
Nástin ekumenické teologie.
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New Age  sen
zrodený
z beznádeje?
Prológ
Dòa 25. apríla 1982 priniesla väèina
amerických denníkov celostránkovú platenú reklamu, ktorej text obsahoval okrem
iného aj toto vyhlásenie: Svet mal dos
hladu, nespravodlivosti a vojen. Je tu
odpoveï na nae volanie o pomoc:
svetový uèite¾ pre celé ¾udstvo, KRISTUS,
JE TU! Propaganda bola sponzorovaná
Tara centrom pod vedením ezoterika Benjamína Creama. Na tlaèovej konferencii ku
svojej kampani Cream povedal, e Maitreya (budhistický titul ezoterického Krista)
sa verejnosti predstaví ete pred príchodom leta.
O pä rokov neskôr prebehla globálna
meditácia. Jej iniciátori jej dali vzletné
meno Harmonická konvergencia. Viac
ako dvadsatisíc stúpencov mylienky
Nového veku (New Age) sa zhromadilo na
posvätných miestach na celom svete k spoloènej meditácii. Entuziazmus zúèastnených pramenil z viery, e vysielaním
spoloènej pozitívnej energie otvárajú
brány pre príchod Nového veku...
Vek, ktorému mala Harmonická konvergencia otvori brány by mal by vekom
ducha, akýmsi novým stupòom vo vývoji
kozmu, v ktorom ¾udstvo na svojej vývojovej pirále dosiahne bod boského
vedomia a kde sa nerieite¾né problémy
vyrieia a ¾udstvo vstúpi do zlatého veku.
Po tejto kozmickej udalosti, vïaka bohatej publicite a prièinením hollywoodskej
hereèky Shirley MacLainovej, ktorá doká-

zala vízie hnutia urobi príalivými pre
iroké masy, sa hnutiu New Age podarilo
vstúpi do povedomia irokej verejnosti.
Lastovièky Nového veku prirodzene
onedlho prileteli aj do Európy, nevynímajúc ani Slovensko. Ako príklad mono uvies redakciu èasopisu Gardénia, ktorá sa
hneï na titulnej strane svojho periodika
vyznáva, e sú jej blízke mylienky hnutia
New Age. Predajne s lieèivými kameòmi, s
ezoterickou literatúrou, ako aj s rôznymi
pomôckami zabezpeèujúcimi kontakt s

Chcem milova svojho
blíneho nie preto, e
ON je JA, ale práve
preto, e ON nie je JA.
G. K. Chesterton
paranormálnym svetom vyrastajú v naich
mestách a mesteèkách ako huby po
dadi. Kadoroène sa v Bratislave koná
ve¾ká Ezoterická konferencia (v Prahe
Transpersonálna konferencia), ktorá má
nemalú publicitu. Takmer vo vetkých
kníhkupectvách môete na pultoch nájs
knihy od popredných osobností hnutia 
Helenou Petrovnou Blavatskou zaèínajúc
a Fritjofom Caprom èi Al Gorom konèiac.
Na zaèiatku 90. rokov prebehol v bývalom Èeskoslovensku novinami aj televíziou

ve¾ký spor týkajúci sa Maharii Mahe Jogiho a jeho svetového velieku  Transcendentálnej meditácie. Spor eskaloval èlánok vo Fórume (týdenníka vtedajieho
Obèianskeho fóra), v ktorom praská hradná komisia varovala pred manipulaèným
pôsobením démona 20. storoèia (èlánok
takto tituloval Mahariiho a jeho vedeckú metódu). Pod¾a spomínaného èlánku
predsedníèka hradnej komisie zomrela na
srdcovú príhodu krátko potom, èo telefonicky ohlásila, e bol na òu vedený útok
nefyzickými silami...
Akoko¾vek, baty komunistického ateizmu okolo nás padli a do otvoreného priestoru demokracie vlietajú akési preèudesné preludy, ktoré akoby sa zrodili
v ere alchymistických laboratórií.
Leto roku 1982 dávno pominulo, Maitreya nepriiel, ezoterický Kristus neprevzal moc nad svetom. Po uliciach vèerajieho dòa vak v ústrety zajtrajiemu
ránu kráèa èoraz viac ¾udí so snívajúcimi
oèami. Svet je znova mladý a zasnený.
Aký sen sa mu to vlastne sníva? Povedie
nás k pravde èi k preludom, k dobru èi
k zlu, k Bohu èi k prázdnote? Podarí sa
tento nový výlet do absolútna? Nezmení
sa nám snový anjel pred oèami znova
na celkom obyèajného démona? Na úvodné otázky odpovie èas, my sa zatia¾
obmedzíme iba na základné odpovede na
otázky, èo chce a èo v skutoènosti je hnutie New Age.
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História hnutia
New Age
Z historického h¾adiska mono hnutie
nazva neognosticizmom. Nadväzuje na tú
meninovú, elitnú a v mnohých obdobiach
skrytú tradíciu, s ktorou sa vyrovnávalo
rané kresanstvo a voèi ktorej sa formulovali základné èlánky starokresanskej
ortodoxie. Tento prameò bol najsilnejí
v gnostických obciach prvých storoèí
a neskôr, v inej forme, preíval v Plotinovom neoplatonizme. V stredoveku bol
oivovaný v mylienkach alchymistov
a v skrytej podobe pretrvával v tajných
bratstvách templárov èi rozenkruciánov.
V období romantizmu il v mylienkach
nemeckých literátov a filozofov. U títo
intelektuáli zaèali objavova svoju mylienkovú príbuznos s duchovnou tradíciou
a s metafyzickými systémami hinduistickej
Indie.
Priamou pramatkou hnutia New Age je
vak a Teozofická spoloènos, ktorú
v Spojených tátoch v roku 1875 zaloila
Ruska Helena Petrovna Blavatská. Dodnes
majú medzi stúpencami hnutia ve¾ký
vplyv knihy jej iaèky Alice Baeyovej. Pravým autorom jej dvadsiatich piatich kníh,
ktoré údajne napísala okultnou metódou
automatického písania, by pod¾a nej mal
by tibetský majster Djhwal Khul. Teozofia
chápe svet ako spirituálnu evolúciu. Evolúcia je riadená skrytou duchovnou hierarchiou a v k¾úèových obdobiach histórie na
svet posiela avatarov  duchovných majstrov, akými vraj boli Moji, Krina,
Budha, Jei Kristus èi Mohamed. Teozofi
oèakávajú externalizáciu hierarchie. Oèakávajú príchod ve¾kého duchovného uèite¾a pre celé ¾udstvo  Maitreyu  Krista.
Vyhlásenie Benjamína Creama citované
na zaèiatku pochádza z týchto prameòov.
V 60. rokoch náho storoèia nala teozofia svojich obdivovate¾ov v deoch kvetov,
ako predtým nazývali prívrencov hnutia
hippies. Tí si zase, inpirovaní svojimi vodcami Timoty Learom, profesorom Alpertom alias Ram Dassom a A. Huxleym, nali
cestu do exotickej Indie, a to práve v èase,
keï hinduizmus zaèal preíva svoju renesanciu v hnutiach rôznych guru. Najprv
cestovali deti kvetov do Indie, potom
zasa guru do Ameriky a Európy. Priekopníkmi hinduistickej misie v západnej civilizácii sa stali Maharii Mahe Jogi
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(známy chví¾u aj ako guru skupiny Beatles) a Swami Prabhupada (zakladate¾ hnutia Hare Krina). Napokon sa potôèiky
alternatívnej subkultúry v 70. rokoch zliali s ve¾kým prúdom Hnutia ¾udského
potenciálu. Americký sen o úspechu, zdraví a bohatstve sa tu spojil s gnostickou
a hinduistickou spiritualitou do mnohofarebného a protireèivého javu, ktorý
napokon dostal meno New Age.

Organizácia hnutia
Zo sociologického h¾adiska je hnutie
priamym protipólom centrálne organizovaných spoloèností, akými sú napríklad
Svedkovia Jehovovi. Hnutie nemá centrum, nemá pyramídovo usporiadanú hierarchiu ani nijakú ohranièenú identitu. Je
zaloené na spolupráci ¾udí, ktorí v niektorých oblastiach môu ma protichodné
názory. Èasto sú za stúpencov oznaèovaní
i ¾udia, ktorí o tom nevedia, a pravdepodobne by s hnutím nechceli ma ani niè
spoloèné. Sociologická tvár hnutia je teda
rozsiahla megasie vzahov  sie sietí spájajúca najrozmanitejie skupiny a jednotlivcov bez toho, aby ich zaväzovala alebo
nejakým spôsobom riadila.

Srí Chinmoy pred Kongresom USA

. . . . .

Vedecká tvár New Age
Hnutie New Age má svoju intelektuálnu
elitnú tvár a má aj svoju ¾udovú primitívnu tvár. Èím sa hnutie stáva ¾udovejím,
tým viac sa elita a masa od seba vzïa¾ujú.
Elita sa stále menej hlási k hlavnému
prúdu, hlavný prúd sa vak o to viac hlási
k elite. Tento rozpor je daný tým, e pre
priemerného stúpenca New Age sú ve¾kým
a nepostrádate¾ným stimulátorom populárno-vedecké teórie. Èlovek oèarený mylienkami tohto hnutia toti potrebuje ma
pocit, e sa ocitol na pici civilizaèného
vývoja.
Veda takmer vo vetkých svojich odboroch naráa na fenomén vedomia ako
nezávislej velièiny pri popisovaní fungovania prírody. Nové vedecké objavy
(napríklad v oblasti nukleárnej fyziky,
genetiky, pri výskumoch pôvodu ivota èi
pri výskumoch mozgu) stavajú vedcov
pred záhadný vesmír, ve¾mi odliný od
naturalistického vesmíru 19. storoèia.
Samozrejme mnohí sa pokúajú z nových
okujúcich vedeckých poznatkov vyvodzova filozofické závery. Jeden zo silných
prúdov filozofie predstavujú práve vedci 
filozofi, ktorým sú blízke mylienky New
Age. Ak pozitivistickí filozofi 19. storoèia
túili dokáza, e vetko je hmota, filozofi
hnutia New Age túia dokáza, e vetko je
vedomie.
Za vetkých tu spomeniem tých najprominentnejích: R. Sheldrek so svojou teóriou morfogenetických polí v knihe Tao
prírody, F. Capra so svojím Tao fyziky,
J. Lovelock so svojou teóriou Gaja. Zatia¾
èo prví dvaja sa radi nechávajú spája
s týmto hnutím, J. Lovelock je hnutím iba
vyuívaný. Teóriu o zemi ako o ivom vzájomne prepojenom organizme odmieta
spája s predstavou, e zem je vedomá
bytos, ktorú treba uctieva ako bohyòu.
(Toti a tam vizionári hnutia New Age jeho nevinnú teóriu posunuli.)
To, ako radi zaratúvajú stúpenci hnutia
medzi svojich ¾udí prominentných vedcov
som zail poèas rozhlasového dialógu venovanému tejto téme. Môj oponent bez zábran vyhlásil, e jedným z najznámejích
predstavite¾ov hnutia bol Albert Einstein.
(Chudák Einstein by sa musel ete raz
narodi, aby to stihol! No ak by zostal
tým, èím bol  vedcom v klasickom zmysle slova  hnutie New Age by z neho ve¾kú
rados nemalo...)
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Okrem prírodných vied sa mylienky
hnutia New Age ve¾mi dobre zakoreòujú
aj v oblasti psychológie a pedagogiky.
V psychológii k nim inklinujú dve ve¾ké
asociácie: Asociácia pre humanistickú
psychológiu a Asociácia pre transpersonálnu psychológiu. Nové prúdy vyrastajú
z odkazu C. G. Junga a A. Maslowa. Oproti freudovskej predstave determinovaného patologického èloveka, transpersonálna psychológia stavia predstavu nedeterminovaného èloveka  potenciálneho
boha. Jedným zo známych predstavite¾ov
tohto prúdu v psychológii je Stanislav
Grof, psychológ èeského pôvodu, ktorý
vytvoril metódu holotropného dýchania.
Pre klasickú vedu tieto nové prúdy
predstavujú výzvu v podobe koncepcie
takzvanej subjektívnej vedy. Veda doteraz verila, e pracuje s objektívnymi faktmi. Objektivitu pozorovaných javov mali
zabezpeèova meracie prístroje. Koncepciu
subjektívnej vedy prvýkrát nastolil Timoty
Leary, keï robil výskum úèinkov LSD a
Meskalinu tak, e ich aplikoval na sebe.
Pozorovania, ktoré takýmto spôsobom získal, interpretoval ako vedecké. Spor medzi
klasickou a subjektívnou vedou je nerieite¾ný. Ak by bol koncept subjektívnej vedy
prijatý vedeckou komunitou, znamenalo
by to koniec vedy v jej klasickom poòatí,
èo sa s ve¾kou pravdepodobnosou nikdy
nestane. Spor medzi vedou a paravedou
bude teda pravdepodobne aj naïalej
pokraèova.

Duchovná tvár New Age
Pristúpme vak k podstate. Èo sa za
touto mnohotvárnou rozmanitosou, ktorou hnutie New Age je, vlastne skrýva? Existuje nieèo, èo majú tieto rôzne prúdy spoloèné? Ak existuje nejaký dôvod pre spoloènú identitu, tak je to predovetkým istý
typ spirituality. Pokúsim sa ju pomenova
nieko¾kými menami: panteistická, monistická, subjektivistická a evoluèná.

...Chcem milova svet nie
ako svoj obraz v zrkadle,
ale ako mu miluje enu,
práve preto, e je odliná.
G. K. Chesterton

Panteistická spiritualita
Význam slova pan je vetko, Theos znamená Boh. Panteizmus je teda viera, e
vetko je Boh. Na rozdiel od idokresanského teizmu, v panteizme neexistuje rozdiel medzi nestvoreným bytím Boha
a stvoreným bytím prírody. Vzah Boha
k svetu nie je analogický so vzahom
sochára k soche èi dramatika k postavám
drámy, vzah Boha k svetu je analogický so
slnkom a jeho lúèmi. U spomínaný Benjamín Cream to vyjadril takto: Z istého
poh¾adu sa dá poveda, e niet takej veci
ako Boh, Boh neexistuje. Na druhej strane vak z iného poh¾adu neexistuje niè
iné iba Boh  len Boh existuje... Vetko je
Boh. A pretoe vetko je Boh, Boh neexistuje.

Monistická
spiritualita
Monizmus sa zasa dá zhrnú do vety:
Vetko je Jedno. Pod¾a tejto teórie svet
nevznikol stvorením a na zaèiatku súcna
nie je pozitívny èin Stvorite¾a, ktorý z lásky vytvoril od seba odliné bytosti a dal
im pozitívnu a reálnu existenciu, ale
tajomná katastrofa vo vnútri Boha. Jediné, boské vedomie, ktoré bolo na poèiatku sa rozpadalo do mnostva oddelených
individuálnych bytostí. Spasenie pre
monistu spoèíva v návrate z iluzórnej
individuálnej bytosti k pôvodnému boskému nedelite¾nému celku. Z tohto
poh¾adu vetky rozdielnosti sú iluzórne:
Vzah Ja a Ty je iluzórny. Swami Vivekananda o tom píe: Ja som tebou, ty si
mnou, preto keï a oslovujem, oslovujem samého seba, a oslovujúc samého
seba oslovujem teba. Rozdiel medzi dobrom a zlom je iluzórny. Sily zla,
hovorí Benjamín Cream, sú samozrejme
súèasou Boha. Nie sú od seba oddelené.
Vetko je Boh.
Najhlbí protiklad ku kresanskej spiritualite predstavuje sebadeifikácia, ku ktorej
kadý monista nezvratne smeruje. Staroindické Upaniády to vyjadrili v krátkej vete:
Môj atman je Brahman. Moje pravé Ja
je Bostvo. Stanislav Grof to zas vyslovil
inak: Boh je boské v èloveku. Tu New
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Age najjasnejie prejavuje svoje gnostické
dedièstvo. O sebaobjavení v antickej gnóze
píe H. J. Ruppert toto: V mnohých antických gnostických spisoch sa stále znovu
zdôrazòuje, e èlovek si uvedomí boskos svojho ja a e v tejto gnóze
(v tomto uvedomení) spoèíva samotné
vykúpenie.
V protiklade k monistickému mystikovi,
kresanský svätec povauje pokuenie k sebazbostveniu za najtemnejí, diabolský
hlas vo svojom vnútri. Jeho duchovná cesta
spoèíva v úniku od kozmickej pýchy sebazbostvenia k spojeniu s Bohom v pravej
láske. Kresanský mystik h¾adá a nachádza
spojenie s Bohom, zúèastòuje sa na Boom
ivote, rodí sa z Boha, prièom jeho individualita nezaniká. Boh zostáva Bohom a èlovek zostáva èlovekom. Jednota, ktorá
medzi nimi nastáva, má meno LÁSKA.
Na druhej strane ku skutoènej láske
v univerze monistického mystika nemôe
dôjs. Chcem milova svojho blíneho
nie preto, e ON je JA, ale práve preto,
e ON nie je JA, píe Chesterton a dodáva: Chcem milova svet nie ako svoj
obraz v zrkadle, ale ako mu miluje
enu, práve preto, e je odliná. Keï sú
due odliné, láska je moná, keï due
sú len jedno univerzálne ja, láska
moná nie je.

Subjektivistická
spiritualita
Spiritualita New Age je teda logicky
subjektivistická. Najlepie to vyjadruje
pre hnutie typická fráza: Kadý je tvorcom svojej vlastnej reality. Èo sa tým
myslí, najlepie ilustruje Shirley Mac
Lainová, keï píe: Právom som mohla
poveda, e som stvorila Sochu slobody,
èokoládové tyèinky, Beatles, terorizmus
èi vojnu vo Vietname. Nemohla som
poveda, èi tieto veci vnímal okrem mòa
ete niekto iný, keïe existovali len
v mojom sne.

. . . . .

...Keï sú due odliné,
láska je moná, keï due
sú len jedno univerzálne
ja, láska moná nie je.
G. K. Chesterton
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Sekty v 2. storoèí:

MÍ¼NIKY DVOCH TISÍCROÈÍ

Táto rubrika encyklopedickou formou
predstavuje najznámejie kresanské
sekty a ich bludné náuky, ktoré sa v
priebehu dvoch tisícroèí írili. História sa v mnohom opakuje, preto táto
prechádzka po minulosti bude iste
zaujímavá a pouèná aj pre súèasnos.

Pre zástancov hnutia New Age sú jediným k¾úèom k pravde skúsenosti nadobúdané v zmenených stavoch vedomia.
Akáko¾vek metóda, ktorá uvádza èloveka
do alternovaných stavov vedomia je legitímna, vrátane drog èi experimentovania
so sexom. V etike sú stúpenci hnutia
príznaène relativistickí. Kadý si tvorí
svoj vlastný autonómny hodnotový
systém. Neexistuje pre nich nijaký mravný zákon nad nami, ako tomu veril svojho èasu Emanuel Kant. Nikto nemá právo
vnucova inému èloveku svoj hodnotový
systém. Treba zdôrazni, e aj v tomto
bode kresanstvo, hlásajúce objektívne
historické zjavenie a objektívny rozdiel
medzi dobrom a zlom, zastáva protikladný postoj.

Montanizmus
Túto sektu zaloil v maloázijskej Frýgii
okolo roku 170 prorocky zanietený Montanus, pôvodne kòaz bohyne Kybely,
ktorý po svojom prestupe na kresanstvo
vystupoval ako paraklét (bol presvedèený, e na òom spoèinul Duch Uteite¾).
Montanisti oèakávali v najbliej budúcnosti nový príchod Mesiáa a pripravovali sa naò prísnou askézou. Ich uèenie vak
vybièovalo apokalyptické nadenie a
k chorobným prejavom. Na rozdiel od
ostatných pokrstených mali ako naplnení
duchom v Cirkvi elitárske postavenie.
Seba nazývali ¾ud duchovný (pneumatici)
a ostatných pokladali za ¾ud duevný
(psychici). Turíce slávili ako hlavný sviatok. Boli nezmierite¾ní k akémuko¾vek
odpadlíctvu a návrat do Cirkvi neumoòovali ani po úèinnej kajúcnosti. Montanizmus, ktorý sa rýchlo rozíril v celej
Rímskej ríi, bol Cirkvou v 3. stor. odmietnutý, avak toto hnutie preívalo v Malej
Ázii a do 5. stor. Ku koncu svojho ivota
ním bol ovplyvnený aj Tertulián.
Adopcianizmus
Adopcianizmus, alebo aj dynamický monarchizmus, bol takisto maloázijského pôvodu.
Jeho prvým známym stúpencom bol Theodotos Skyteus, ktorý uèil, e Boh svojím
Duchom spoèinul na èlovekovi Jeiovi.
Hlavnou tézou adopcianizmu je: Kristus sa
narodil ako psylos antropos. il zbone. Pri
krste v rieke Jordán na neho zostúpil vlastný Kristus ako Duch a dal mu dynamis, silu
na konanie zázrakov. Tým sa vak nestal
Bohom. Nanajvý mono pripusti, e sa
ním stal po vzkriesení. Pre antiochijského
biskupa Pavla zo Samosaty, ktorý neskôr
rozvinul adopciánske uèenie, Kristus nepriiel zhora, nebol inkarnovaným Logom.
Jeho zvlátnos spoèíva v jeho vôli, ktorá
chcela vô¾u Boiu. Preto mu môeme vzdáva boskú poctu, ale len za predpokladu,
e sa Bohom stal, teda e ním od poèiatku
nebol. Cirkev biskupa Pavla v roku 268 v
Antiochii odmietla a o rok neskôr ho zosadila a exkomunikovala. Na západe bol
adopcianizmus odmietnutý v prospech
modalizmu, na východe v prospech christológie Loga. Táto bludná teologická náuka
vak pretrvala a vyvrcholila a v 8. storoèí.

Pod¾a Encyklopédie náboenství a 12 století cirkevních dìjin spracoval B. RAKOVSKÝ

. . . . .
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Evoluèná
spiritualita
Svoju tvár hnutie New Age nezískalo
zo starobylých gnostických ideí, ale zo
svojich evoluèných vízií. Tu sa mylienky
starovekej Indie spájajú s evoluèným
mýtom západnej civilizácie. Okrem u
spomínanej teozofie a jej predstavy
duchovnej evolúcie, ve¾kou inpiráciou
pre vízie hnutia New Age bolo dielo Teilharda de Chardina.

Sny hnutia
New Age
Pod¾a väèiny stúpencov hnutia sa ¾udstvo dnes nachádza v bode megakrízy.
Problémy nahromadené civilizaèným procesom sú z h¾adiska súèasnej kapacity ¾udstva nerieite¾né. Naa generácia stojí na
vrchole ihlanu. Buï sa vrhneme do priepasti, alebo absolvujeme tzv. megaskok
do novej (duchovnej, boskej) sféry existencie. Stúpenci hnutia veria, e ¾udstvo sa do
onoho skoku vymrtí, ak kritické mnostvo ¾udí preije transformáciu vedomia. Potom boské ¾udstvo spojené
v planetárnom vedomí uvo¾ní svoj neobmedzený potenciál a zaène uskutoèòova
svoje najsmelie sny...
Predstava hnutia je spojená aj s astrologickými pekuláciami. Oèakáva sa, e
rok 2000 bude prechodom od veku Ryby

. . . . .

(kresanstva) k veku Vodnára (novej spirituality). Utópia hnutia New Age má
samozrejme aj predstavu globálnej vlády.
Niektorí èakajú charizmatického vodcu
typu Creamovho Maitreyu, iní svetový
parlament. Po skúsenostiach s dvoma utópiami 20. storoèia, faizmom a komunizmom, aj priemerný èlovek dokáe
predpoklada, èo by sa asi stalo, keby sa
nakoniec nejaká skupina pokúsila takúto
utópiu presadi...

Záver
Hnutie New Age sa vzoprelo sladkej
komfortnej beznádeji sekulárneho humanizmu. V mnohom predstavuje priamu
reakciu naò. Oproti objektivizmu vedeckého veku stavia subjektivizmus mysticizmu,
oproti vláde hmoty vládu vedomia, oproti
uctievaniu strojov uctievanie prírody,
oproti èloveku, patologickému ivoèíchovi,
stavia èloveka  boha. Stáva sa, e ak èlovek v ivote narazí na nerieite¾nú
traumatizujúcu prekáku, v noci sa mu
prisní sen, v ktorom ju zdanlivo prekoná.
Hnutie New Age predstavuje kolektívny
sen, ktorý sa zrodil z beznádeje, do ktorej
nás zaviedol sekulárny humanizmus.
Toto snívanie stavia Cirkev pred výzvu:
Èo máme robi, aby sa snívajúci svet neprebudil do ete hlbej beznádeje? Akí
máme by, aby sa svet mohol prebudi do
nádeje krá¾ovstva, ktoré nie je z tohto
sveta?
DANIEL PASTIRÈÁK

*

Mgr. Daniel Pastirèák ( 1959)  absolvent Evanjelickej
teologickej fakulty
UK v Bratislave.
V súèasnosti je
kazate¾om Cirkvi
bratskej v Bratislave. Dlhí èas sa
venuje túdiu svetových náboenstiev a nových náboenských hnutí,
ktoré potom hodnotí z poh¾adu svojho kresanského presvedèenia. Na túto tému obèas prednáa
v kresanských zboroch èi na akademickej pôde.

. . . . . Rozmer

a stáva sa bezbrannejí voèi
vonkajej manipulácii, a teda
aj voèi pôsobeniu siekt (preto
sú vïaènými prijímate¾mi aktivity siekt zvlá mladí ¾udia).
Nepecificky tu vak nepochybne zohráva úlohu aj spomínaná kríza hodnôt, ktorá sprevádza kultúru súèasnej západnej civilizácie.

S krytá, ale

PRAVÁ TVÁR
SIEKT

Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom 
predsedom Psychiatrickej spoloènosti
Slovenskej lekárskej spoloènosti 
o príèinách celosvetovej invázie siekt
a o ich detruktívnych psychologických
praktikách

➭ V súèasnosti sa odhaduje, e poèet aktívne pôsobiacich siekt, nových náboenských smerov a kultov
na celom svete dosiahol
ohurujúce, mnohotisícové
èíslo. Je to odrazom èias,
v ktorých ijeme. Aké sú
pod¾a Vás konkrétne
príèiny nebývalého
rozmachu siekt?
Vo veobecnosti je to najskôr urèité duchovné vákuum,
ktoré sa rozmáha najmä vo
vyspelých západných civilizáciách. Toto vákuum je v znaènej
miere výsledkom ateizácie,
ktorú sprevádza odklon od tradície zaloenej na kresanskom
(idovsko-kresanskom) náboenskom a morálnom kultúrnom dedièstve. Viera v pokrok
 toto náboenstvo moderných
èias  vak nedokáe èloveka
uspokoji, ak je konfrontovaný
s neoèakávanými, no èoraz
zrete¾nejími ved¾ajími úèinkami tohto pokroku  devastáciou ivotného prostredia, zbedaèovaním celých svetadielov,
stratou individuálneho zmyslu
ivota a odcudzením. ivotnému týlu, ktorý mu ponúka
konzumná spoloènos, chýbajú
hodnoty, o ktoré by sa mohol
v krízových situáciách naozaj
oprie. Èlovek prahne po kvalite ivota, ale nevie si vái
samotný ivot, túi po slasti,
ale nechápe zmysel odriekania
a utrpenia, chce maximálnu
slobodu, ale zabúda na zodpovednos. A tak èlovek stráca

orientáciu, bez ktorej vak
ako môe by spokojný. Ak
v takejto vnútornej nespokojnosti stretne niekoho, kto mu
s¾ubuje jednoduché rieenie, je
vo ve¾kom pokuení pod¾ahnú. Najmä ak sa to rieenie
predkladá ako nové. Sme toti
takí zmanipulovaní vierou v
pokrok, e sa èasto ani nezamý¾ame nad tým, èi nové je
aj lepie. Nechceme sa vráti
k tradícii (tá u zlyhala 
sugerujú nám). A to je priestor
pre pôsobenie siekt, nových
náboenských smerov a kultov.

➭ Mohli by ste sa aspoò
v krátkosti zmieni
o metódach, ktoré sekty
pouívajú?

➭ Aké charakterové skupiny ¾udí a v akom psychickom stave sekty najèastejie oslovujú a získavajú do
svojich radov?
Nemyslím si, e by jestvovala dajaká pecifická charakterová truktúra ¾udí, ktorá by
ich predurèovala na to, e
pod¾ahnú sektám. Skôr sa zdá,
e existujú urèité krízové
obdobia ivota èi krízové
ivotné situácie, v dôsledku
ktorých èlovek stráca istotu vo
svojej dovtedajej orientácii

. . . . .
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Bude asi vhodné odlíi typické sekty, ktoré fungujú prostredníctvom priameho kontaktu
svojich èlenov a jasne sa vyèleòujú z ostatného spoloèenstva
ako osobitne vyvolená skupina, aj keï sa zároveò usilujú o
nábor nových èlenov. Pri
nábore nových èlenov spravidla ponúkajú nielen zaruèené rieenie konkrétnych problémov indivídua, ale poskytujú mu aj nevídanú ¾udskú
podporu, hrejivú atmosféru pri
stretnutiach a pocit nezitnej
osobnej zainteresovanosti.
Mnohí èlenovia siekt si na toto
obdobie spomínajú ako na
jedno z najradostnejích období ivota. A neskôr si sekty
èloveka èoraz viac podmaòujú
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rôznymi prostriedkami psychickej manipulácie tak, aby sa
slepo podroboval autoritárskej
mocenskej truktúre sekty
(obvykle so ijúcim charizmatickým vodcom na èele) a jej
rigidným, nemenným pravidlám.

Na druhej strane vak jestvujú ove¾a vo¾nejie fungujúce
sektárske hnutia, ktoré si nárokujú plni funkciu nových celosvetových náboenstiev. Typickým predstavite¾om je v súèasnosti hnutie New Age (Nový
vek). Toto rôznorodé hnutie
bez peciálnej organizaènej
truktúry je z filozofického
a teologického h¾adiska akousi
zmesou panteizmu a zboovania èloveka. Je zároveò
návratom k inovovaným
pohanským tradíciám a kultom, obratom k náboenským
kultom a praktikám Východu,
znovuobjavovaním okultizmu,
mágie a iných zdrojov ezoteriky, prièom sa  vyuívajúc
nedokonalos a neúplnos
vedeckého poznania sveta 
usiluje o zdanie vedeckosti
h¾adaním akýchsi metaforických analógií medzi rôznymi
vedeckými teóriami (napr.
v oblasti modernej fyziky)
a svojou ideológiou. Prispieva
tým k nárastu celkového relativizmu nielen v poznaní, ale
i v hodnotovej orientácii
súèasného èloveka. (Tým nepriamo napomáha aj írenie
iných siekt.) Pri svojom írení
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sa ideológia tohto hnutia opiera navye o metódy masového
ovplyvòovania. Vimnime si
nielen jestvujúcu záplavu ezoterickej literatúry, ale aj pôsobenie masmédií, najmä televízie (filmy s magickou tematikou, s postavami zo záhrobia,
s mimozemanmi, èi s prirodzene nevysvetlite¾nými záhadami  napríklad známy seriál
Akty X). Vytvára sa tým spoloèenská atmosféra alebo mentalita, ktorej aj vzdelaný èlovek
môe pod¾ahnú.
➭ Najèastejím javom, ktorý pozorujeme na ¾uïoch,
ktorí vstúpili do niektorej
zo siekt, je ich akopádna
komunikácia s okolitým
svetom, ba dokonca i s najbliími priate¾mi èi rodinnými prísluníkmi. Takýto èlovek je pohltený sektou,
ktorá sa mu snaí vypåòa a
organizova vo¾ný èas
a o vetko ostatné stráca
ivý záujem. Èo sa s ním
konkrétne deje, aký detruktívny proces napáda
integritu jeho osobnosti?
Je to v znaènej miere
práve dôsledok toho, e sekta
sa mu usiluje vyplni a organizova vetok (nielen vo¾ný)
èas, èo spôsobuje, e èlovek sa
nemá kedy zaobera úvahami
o správnosti toho, èo sa s ním
deje. No je to zároveò aj jedna
z ciest psychickej manipulácie.
Tým, e sa pod¾a urèitého rozvrhu naplánuje správanie èloveka, mení sa automaticky aj
spôsob jeho myslenia a emoèného preívania. Ide o mechanizmus, ktorý je v psychológii
známy z teórie kognitívnej
disonancie  èlovek nie je
schopný dlhodobo zvláda nesúlad (disonanciu) medzi svojím správaním, myslením
(názormi, racionálnym hodnotením skutoènosti) a emóciami
(citovým vzahom ku skutoènosti), teda medzi tými zlokami psychiky, ktoré rozhodujúcim spôsobom determinujú
identitu èloveka. Ak sa zmení
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jedna z týchto zloiek, nastáva
zodpovedajúci posun aj v ostatných dvoch, aby sa zmenil
nesúlad medzi nimi (funguje
tu akýsi nevedomý mechanizmus obrany pred vnútorným,
intrapsychickým konfliktom,
ktorým by tento nesúlad èloveka enormne zaaoval). Hoci
sekty nezanedbávajú ani
ovplyvòovanie myslenia
a emotivity indivídua, ovplyvòovanie správania (napr. aj
vypåòaním a organizovaním
èasu) sa ukazuje ako obzvlá
efektívna metóda jeho manipulácie. Výsledkom je zmena
identity èloveka. Zmenená
identita potom spôsobuje, e
èlovek stráca svoje dovtedajie
sociálne väzby a spôsoby reagovania. Dokonca aj pri komunikácii s bývalými priate¾mi a
príbuznými (ktorých nezriedka
odvrhuje) sa objavujú bariéry,
ktoré pravdepodobne zodpovedajú tomu, èo ste nazvali akopádnou komunikáciou.
➭ Aké ïalie príznaky èi
následky bada na ¾uïoch,
ktorí uverili a naplno sa
oddali sekte?
Azda najzávanejím
následkom je práve zmienená
zmena identity. Jej príznakmi
sú vak nielen komunikaèné
bariéry s okolitým svetom, ale
predovetkým fenomén, ktorý
by sa dal nazva závislosou
od sekty. Svojimi charakteristikami je podobný chorobnej
drogovej závislosti. Vetko sa
prehodnocuje a reinterpretuje
v zhode s indoktrinovanými
poiadavkami sekty, ktoré sa
stávajú centrom a zmyslom
ivota. Práve preto sa niekedy
takéto sekty a kulty oznaèujú
ako detruktívne (detruujú
pôvodnú identitu èloveka a
prostredníctvom novoindoktrinovanej identity ho robia
nato¾ko závislým od sekty, e
èlovek stráca svoju slobodu).
Iným znakom, ktorý charakterizuje prísluníkov detruktívnych siekt je ich nekritickos voèi tomu, e by mohli

by zmanipulovaní, a preto sa
im dá len ve¾mi ako pomôc.
Akéko¾vek naliehanie v tomto
smere ich obyèajne iba utvrdzuje v sektárskom presvedèení a zvyuje ich závislos od
sekty. (Práca s nimi si preto
vyaduje osobitný prístup,
ktorý sa dakedy pomerne príhodne oznaèuje ako deprogramovanie.)
➭ Svetová verejnos bola
u viackrát okovaná správou o masových samovradách èlenov niektorých
siekt. Na základe èoho je
vôbec moné dohna ¾udí
a k takejto absurdite?
Prípady masových samovrád èlenov niektorých siekt
sú ukákou, kam a môe ¾udí
dovies príslunos k týmto
sektám. Pre beného èloveka
je takáto absurdita ako
pochopite¾ná. Ukazuje vak
nielen zvrátenos ideológie
urèitých siekt, ale aj skutoènú
silu psychologickej manipulácie ¾udí.
➭ Èo je to psychokult?
Mohli by ste popísa
základné princípy a techniky niektorých z nich?
Ide o nie celkom výstiné
oznaèenie rozlièných smerov
a hnutí, ktoré s¾ubujú zvýenie
¾udského psychického potenciálu, jeho výkonnosti, zdravia a
pod., a to pomocou praktík,
ktoré sa opierajú o rôzne
umelo navodené duchovné
záitky, osvietenie atï. Hoci
to o sebe vdy netvrdia (ba
niekedy to i popierajú), väèinou sú súèasou rozmanitého
hnutia New Age alebo ezoteriky. Popri niektorých smeroch,
pri ktorých sa dá identifikova
ich kultovno-sektársky charakter bez väèích problémov
(napr. Transcendentálna meditácia), patria sem, ia¾, aj
smery, ktoré sa ocitli takmer
na pôde oficiálnej psychológie èi psychoterapie (napr.
transpersonálna psychológia
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so svojou psychoterapeutickou metódou holotropného
dýchania). Treba sem zapoèíta
aj také smery, ako je Silvova
metóda kontroly mysle, reiki
atï. Ványm nebezpeèenstvom
týchto prístupov je nielen ich
ideologické pozadie (New
Age), ale aj to, e pouívajú
metódy zneuite¾né na psychickú manipuláciu (napr. práca
pri zmenených stavoch vedomia  tranz a pod.).
V spojitosti s týmito smermi a hnutiami povaujem za
potrebné vyslovi varovanie aj
pred rozmanitými prúdmi tzv.
alternatívnej medicíny (napr.
homeopatia, èiastoène i akupunktúra), ako aj pred rozliènými módnymi smermi zaloenými na metódach tzv. pozitívneho myslenia.
Za rozhovor ïakuje:
BORIS RAKOVSKÝ

*

MUDr. Alojz Rakús ( 1947)
 vedúci Katedry psychiatrie
IVZ (Intitútu pre ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov) a prednosta Psychiatrickej
kliniky IVZ, predseda Psychiatrickej spoloènosti Slovenskej
lekárskej spoloènosti, èlen
Newyorskej akadémie vied,
predseda Zväzu kresanských
lekárov a zdravotníkov, èlen
výboru Slovenskej spoloènosti
pre rodinu a zodpovedné rodièovstvo, v rokoch 1990  1992
minister zdravotníctva SR, èlen
Ekumenickej spoloènosti pre
túdium siekt. V roku 1996
poèas pobytu v USA mal monos zaobera sa túdiom siekt
a kultov v tamojom prostredí.
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Mohlo by sa to sta aj mne?

Chcete vedie, èi by sa aj vám mohlo sta, e
by ste boli naverbovaní do sekty? Pokúste sa
odpoveda na tieto otázky:
✧ Myslia si o vás ¾udia, e ste milý?
✧ Nechávate niekedy situácii vo¾ný priebeh
 veï to nejako dopadne?
✧ Zaujímajú vás nové mylienkové smery a
kladiete si otázky o svete okolo seba?
✧ Myslia si o vás uèitelia a priatelia, e ste
typ vodcu?
✧ Navtevujete nejaké mimokolské aktivity?
✧ Dobre spolupracujete s ostatnými v kolektíve?
✧ Keï sledujete svet okolo seba, máte niekedy obavy o svoju budúcnos?
✧ Chcete sa prièini, aby bol svet lepí?
✧ Mávate niekedy pochybnosti o sebe ako o èloveku?
✧ Cítite sa dobre v spoloènosti milovaných ¾udí a zvlá v spoloènosti tých, ktorí vám
dávajú ve¾mi najavo svoju náklonnos?
Ak odpoviete áno na viac ako tri otázky, ste
vhodným kandidátom na nábor do sekty.
Pod¾a psychológov, ktorí sa zaoberajú tematikou siekt, najviac náchylní vypoèu náborových
pracovníkov siekt sme vtedy, keï:
 máme pocit, e potrebujeme nájs odpoveï
na nejaké otázky a potrebujeme ich nájs
rýchlo;
 máme otrasenú sebadôveru nejakou krízou,
 nie sme si príli istí, ako sa v nejakej situácii zachováme;
 nachádzame sa v neistej alebo ináè neobvyklej situácii;
 preívame neistotu o svojich hodnotách
a viere.
Mnoho mladých ¾udí preíva silnú neistotu
v tom, èo vlastne chcú a kto vlastne sú. To, èo
v nich v jednej chvíli vyvoláva pocit astia,
o chví¾u ich nudí a pripadá im to vedné, hlúpe,
trápne alebo ohrozujúce. Ich pocity sa striedajú
ve¾mi rýchlo. Iní sú plní otázok a túia po odpovedi. Keï poèujú, e si musia nájs odpoveï sami,
cítia sa bezradní, ako topiaci sa uprostred jazera.
A aj keï sa udria nad hladinou, nevedia, ku ktorému brehu sa majú vybra a vyèerpávajú sa plávaním tam a spä.
Dospievajúci sa obèas stretávajú so situáciami, ktoré môu ich pocit neporozumeniu svetu,
sebe a neuspokojivosti ivota ete zvýi:
 rozchod s dievèaom alebo chlapcom;
 rozvod rodièov;
 smr kamaráta alebo èlena rodiny;
 presahovanie sa;
 zmena koly;
 prvé opustenie domova.
Nie je náhoda, e náboroví pracovníci siekt

sa zameriavajú na pubertálnu mláde. Pod¾a
výskumu spoloèností, ktoré sa zaoberajú problematikou siekt, mnoho èlenov sa k sekte pripojí
vo veku 16 a 20 rokov. Zhruba polovica èlenov
siekt je vo veku medzi 18 a 25 rokov. Náboroví
pracovníci vedia, e mladí ¾udia túia, aby im
niekto ukázal cestu a to je presne to, èo robia.
Niektorí majú svoju taktiku vypracovanú tak, e
vyh¾adávajú mladých ¾udí práve v období skúok
a predmaturitného stresu.
Dospelí sú viac ohrození náborom do sekty,
keï stratia zamestnanie, v kríze stredného veku
 keï deti odrastajú a ostáva po nich v rodine
prázdno, keï majú po odchode do dôchodku
pocit prázdneho ivota, pri smrti ivotného partnera, zvýení nárokov v zamestnaní, eny po prechode. Mnoho siekt oslovuje túto skupinu s ponukou psychoterapeutických sluieb zvýenia
výkonnosti, duchovných záitkov zmeneného
stavu vedomia, rozvoja lieèite¾ských schopností, kurzov sebazdokona¾ovania a pod.
Rizikovou skupinou sú aj ¾udia, ktorí vyrástli
v dysfunkènej rodine (v rodine je alkoholik, èlovek závislý od hracích automatov, od práce alebo
od nieèoho iného, ve¾mi konfliktný typ atï.).
Pod¾a niektorých prieskumov vye polovica èlenov siekt, ktorí boli ochotní odpoveda na otázky,
pochádza z naruených rodín. Dysfunkèné rodiny
môu skrýva ve¾mi odliné problémy, ale v zásade fungujú na týchto základných princípoch:
 nehovori o svojich pocitoch;
 nepreíva svoje pocity;
 neveri nikomu okrem èlenov rodiny.
Pravidlá, pod¾a ktorých ijú takéto rodiny,
sú ve¾mi podobné tým, pod¾a ktorých ijú sektárske spoloènosti. Pretoe ¾udia z takýchto rodín
sú zvyknutí skrýva pravdu, necítia odpor voèi
vodcom sekty ani vtedy, keï sa ukáe, e svojich
èlenov klamali a podvádzali ich. Povaujú takéto
praktiky za takmer prirodzené.
Mnoho nebezpeèných siekt bolo zaloených
vodcami, ktorých psychológovia nazývajú milovníci obetí. Väèinou v dôsledku nestabilného
detstva sa títo ¾udia nauèia vyuíva iných ¾udí
na svoj prospech a svoju schopnos odhadova
ich potreby zneuívajú na ich ovládanie. Milovníci obetí majú obvykle niektorú z týchto vlastností:
 pocit odcudzenia a odtrhnutia od iných
¾udí;
 strach z akejko¾vek straty;
 potrebu nadvlády nad inými ¾uïmi a okolitým svetom;
 potrebu obviòova zo vetkého ostatných;
 trpia výrazným narcizmom  milujú samých seba a svojej moci a pozornosti
iných nemajú nikdy dos.
Pod¾a knihy KAY M. PORTERFIELDOVÁ: O sektách
spracoval G. MARTINICKÝ

. . . . .
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FÓRUM

Je reinkarnácia
skutoènosou?
A ako je ustanovené, e ¾udia raz
zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus:
raz sa obetoval, aby sòal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví  bez hriechu
 na spásu tým, èo ho oèakávajú.
(Hebr 9, 27-28)

Na tomto mieste sa budeme
venova témam a javom, o
ktorých sa èasto vo verejnosti
diskutuje a ktoré majú vplyv
na ivot a myslenie èloveka

Úvod
Kto z nás má chu a odvahu diskutova s ¾uïmi, ktorí sa hlásia k rôznym relatívne novým duchovným smerom (orientálneho
alebo západného pôvodu), ve¾mi èasto narazí na otázku prevte¾ovania. Dokonca sa zdá, akoby to pre niektorých naich partnerov v diskusii bol hlavný problém. Kto uznáva po tomto pozemskom ivote ïalie ivoty toho istého jedinca, ten vraj kráèa
s dobou, s tým sa dá hovori. Kto tvrdí, e èlovek preíva na tejto
zemi jediný ¾udský ivot, ten je v ich oèiach beznádejný tradicionalista, vèerají èlovek, neschopný vies dialóg. Potrebné je si
uvedomi, e reinkarnaèná koncepcia nie je záleitosou jednotlivcov alebo nejakých izolovaných krúkov ¾udí. Objektívne zistené a exaktne vyhodnotené údaje ukazujú, e toto presvedèenie je
silne zastúpené v populácii a e je intenzívne zastúpené aj medzi
èlenmi kresanských cirkví. Èo je teda reinkarnácia a do akej
miery je v zhode s kresanským uèením?

Vyjasnenie pojmov

Èo prezrádzajú èísla
Prieskum hodnotových orientácií v dvadsiatich piatich európskych krajinách (a na porovnanie aj v Spojených tátoch amerických), ktorého výsledky boli publikované v roku 1993, priniesol prekvapujúci údaj o názoroch populácie na prevte¾ovanie.
V tých krajinách, ktoré mono oznaèi za religióznejie, je vyie
percentuálne zastúpenie ¾udí, ktorí veria, e ¾udská dua sa prevte¾uje. Ako príklady môeme uvies Èeskú republiku s 8 percentami a religióznejie Slovensko, kde reinkarnáciu prijíma 16 percent obyvate¾ov. Rekordné zastúpenie má táto náuka v Po¾sku,
kde sa k nej prikláòa dokonca 32 percent populácie. Keï to
porovnávame s inými údajmi, vychádza to tak, e takmer kadý
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tretí po¾ský katolík sa hlási k tejto koncepcii. Tieto prekvapivé
èísla potvrdzuje prieskum sociálnych a náboenských pomerov
v tyroch tátoch strednej Európy z roku 1992 (ÈR 7 percent a
Slovensko 18 percent). Ete viac prekvapuje vzah medzi náboenskou horlivosou a týmto presvedèením v rámci jednej krajiny.
Z tých, ktorí na Slovensku navtevujú kostol raz do roka a menej,
verí na prevte¾ovanie len 6 percent, z tých, ktorí sa zúèastòujú na
bohoslubách aspoò raz za mesiac, je to u 30 percent. Èísla pre
Èesko sú ve¾mi podobné. Vzniká otázka, èi respondenti rozumeli
výrazom reinkarnácia a prevte¾ovanie. Mohli si ich zameni za
inkarnáciu, resp. vtelenie. Otázky v uvedených prieskumoch boli
kladené odline a výsledky sú podobné. Preto môeme tieto skúmania poklada za relatívne spo¾ahlivé, s tým, e ïalie pozorne
koncipované prieskumy ich môu potvrdi alebo modifikova.

. . . . .

Výrazy reinkarnácia a prevte¾ovanie majú vlastne kresanský
pôvod, a síce ako inkarnácia a vtelenie. To sú termíny na vyjadrenie zvesti, e sa Boh stal èlovekom. Prvé náznaky tejto interpretácie Jeia Krista nájdeme u v Novom zákone. V Prológu
k Jánovmu evanjeliu sa píe o Slove, ktoré bolo na poèiatku u
Boha a bolo Boh, e sa stalo telom (po latinsky: Verbum caro factum est, porov. Jn 1, 1-14). Apotol Pavol vyznáva o Kristovi, e
v òom je vtelená vetka plnos bostva (porov. Kol 2, 9). Cirkev
sa snaila v prvých storoèiach svojho ivota rozvinú tieto biblické náznaky do podrobnejej náuky. Na prvých dvoch veobecných
snemoch formulovala vyznanie. Veta, ktorú poznáme v znení:
Skrze Ducha Svätého prijal telo z Márie Panny a stal sa èlovekom,
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má u v latinskom znení výslovne formuláciu: Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Mylienku vtelenia ïalej rozvíjajú koncily v 5. storoèí. Azda mono poveda, e táto doktrína je spoloèným dedièstvom vetkých kresanských cirkví, èi u tieto ponovozákonné texty pouívajú, alebo nie.
Výraz reinkarnácia by vlastne mal znamena nové vtelenie
Boha. Avak tým, ktorí hovoria o reinkarnácii, ide o nieèo iné.
Predpokladajú, e stála èas ¾udskej bytosti (átman, duch, dua,
Ja a pod.) postupom èasu prijíma opakovaným zrodením na seba
rôzne (iba ¾udské alebo i iné) telá a zas ich v momente smrti
odkladá. Vte¾uje sa teda to, èomu v naom kultúrnom kontexte
vo veobecnosti hovoríme dua. Telo v tomto poòatí nie je
dôsledkom prítomnosti a pôsobenia due v hmote, ale èosi samostatné a hotové. Je to akoby schránka, ktorá môe prija do seba
duu. Pod dnes u zauívaným názvom reinkarnácia sa skrýva to,
èo sa predtým mono vhodnejie oznaèovalo ako metempsychóza èi sahovanie duí. Napriek tomu budú niektorí obraòova
výraz reinkarnácia. Im toti ide skutoène o nieèo iné ako o inkarnáciu. Stály duchovný princíp èloveka je pre
nich v istom zmysle boský. Napríklad v hinduizme brahman ako boský princíp celku
a átman (¾udský duch) sú totoné.
Pretoe sa neráta vdy s trvalým (boským alebo èisto ¾udským) duchovným princípom, ktorý sa vte¾uje, bolo by vhodnejie
hovori o kolobehu ivotov alebo o transmigrácii. Napríklad v budhizme a ním ovplyvnených súèasných smeroch sa telesné a psychické elementy, z ktorých sa èlovek skladá, smrou rozdelia a zloením prvkov zasa vznikne
nový ivot, v ktorom sa prejavujú stopy minulých ivotov. Emil Pále, autor, ktorý sa sám
hlási k reinkarnaènej koncepcii, odliuje
v podrobnej túdii od reinkarnácie palingenézu (Sophia, è. 12-14), teda prenáanie,
návrat èi znovuobjavenie jednotlivých vlastností. Do tejto súvislosti kladie i dediènos,
ktorá je palingenézou na fyzickej úrovni.

chádza dua po smrti èloveka do stavu bezsnového spánku a po
Boom súde, v deò zmàtvychvstania, prejde vzkriesený èlovek
(pod¾a niektorých iba dua) do raja alebo padne do pekla
(podrobnejí výklad: Kropáèek, 1993, s. 82-85). Takzvané prírodné náboenstvá majú rozmanité predstavy o posmrtnom
údele èloveka. Mienka kresanských cirkví je známa. Tieto a ïalie pramene nám umoòujú kontatova v zhode s Encyklopédií
náboenství (s. 303), e z tradièných náboenských smerov,
ktoré sú doposia¾ ivé, sa k nejakej verzii kolobehu ivotov hlási
iba indická tradícia. Je vak pravda, e sa objavuje ako novinka
aj na okraji gréckej a rímskej antiky. Pripúa sa, e orfisti a
pytagorejci prijali tento podnet tie z Indie.
Z dvoch významných smerov indického pôvodu môeme
v hinduizme hovori o reinkarnácii v plnom zmysle tohto slova.
V budhizme ide o kolobeh ivotov. Medzi jednotlivými etapami
je kontinuita podobná prúdu rieky. Niè stále sa od jedného ivota po druhý nezachováva. Avak èasté náznaky, najmä v mahájánových textoch, naznaèujú, e sansára (reazec znovuzrodení)

Výskyt mylienky kolobehu ivotov

nie je v podstate odliná od nirvány, v ktorej nie je nijaké zrodenie ani smr. Kolobeh ivotov je teda skôr javom a podstatou
je prázdnota. Zenový (èchanový) budhizmus v tom ide ete ïalej.
Azda pod vplyvom èínskeho náboenstva o udalostiach pred
týmto ivotom a po òom nehovorí. Dôleité je zai prebudenie
v tomto ivote (podrobnejie o tom Miltner, 1997, s. 178 s odkazmi na iné miesta).
Niektoré nové európske duchovné smery èerpajú svoje presvedèenie o transmigrácii z indických a európskych antických
zdrojov. No zároveò sa dovolávajú reinkarnaèných skúseností,
ktorým sa budeme venova neskôr. Reinkarnaèná koncepcia
podobná hinduistickej, aj keï sa na òu neodvoláva, sa pripisuje
dianetikom a scientológom. Avak treba poveda, e v poslednom èase sa v materiáloch tohto smeru nezdôrazòuje. Samostatné chápanie reinkarnácie so snahou zladi postup pozemských
ivotov s kresanskými impulzmi nachádzame v antropozofii.
Silné dôrazy na toto chápanie sledujeme v hnutí New Age.
Niektoré z novích spirituálnych smerov, napr. Baháí, hnutie
okolo Bô-Yin-Ra, tradièné rozenkruciánstvo, rád Zlatého úsvitu
sa prevte¾ovaním nezaoberajú.

Nekritickým stúpencom reinkarnácie sa zdá, e reinkarnácia
je takmer univerzálne rozíreným presvedèením a e kresanstvo
so svojím chápaním jediného pozemského ivota je vzácnou
výnimkou. Keï si to chceme overi v nezávislých prameòoch,
dozvieme sa, e konfucianizmus mlèí o posmrtnom ivote
(porov. Hooblerovci, 1997, s. 41), e v taoizme neexistuje nijaký
posmrtný ivot v nebeskom krá¾ovstve, ako je to v kresanstve,
ani reinkarnácia èi prevte¾ovanie..., a e sa niektorým taoistickým mudrcom pripisuje telesná nesmrte¾nos (podrobnejie
Hartzová, 1996, s. 61-63). V judaistickom slovníku (Newman,
Sivan 1992, s. 146) v heslách Posmrtný ivot (s. 146) a Neama
(s. 127) sa doèítame, e ¾udská dua sa po smrti vracia k Bohu a
e po vzkriesení màtvych budú ma Izraeliti dodrujúci isté pravidlá a zboní zo vetkých národov podiel na budúcom svete.
Pod¾a niektorých prameòov nachádzame u kabbalistov a chasidov doplòujúce chápanie transmigrácie, gilgal. Pod¾a islamu pre-

Kolobeh ivotov a smrti pod¾a staroindických Véd
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Kresanské chápanie jediného ivota
Kresanské cirkvi vetkých vyznaní sú presvedèené, e èlovek preije na zemi jeden ¾udský ivot od narodenia (resp. poèatia) do smrti a e ho èaká veèný ivot v Boej blízkosti alebo
veèné zavrhnutie. Táto druhá monos pre niektorých z nás znamená definitívne znièenie, pre ostatných je to existencia vo vzdialenosti od Boha. Katolíci, pravoslávni a protestanti sa líia v
tom, ako vidia medzistav medzi smrou èloveka a jeho vzkriesením na konci dejín (oèistec, mytarstva ap.).

Reinkarnácia a Biblia
Kresanská viera je odpoveïou na Boie oslovenie a výzvu.
Záznam Boieho slova vidíme v Biblii. Posolstvo tejto knihy je
pre kresanov záväzné. Treba poveda, e podklady pre mylienku opakovaných ivotov toho istého èloveka vo Svätom písme
nenachádzame. Obèas niekto tvrdí, e tam kedysi také texty boli
a e ich neskôr niekto z Biblie vykrtol. Pravdou vak je, e
medzi fyzicky zachovanými textami z èias medzi 2. a 5. storoèím
máme k dispozícii zvitky a kódexy obsahujúce od zlomkov jednotlivých biblických kníh a po ve¾ké celky Starého a Nového
zákona. Vyskytujú sa na nich tisíce variantov jednotlivých biblických miest. Z týchto podkladov sa pod¾a rôznych pravidiel rekontruuje text tak, aby sa èo najviac priblíil predpokladanému
pôvodnému zneniu. Táto odborná práca je východiskom pre preklad do národných jazykov. Východiskové texty je moné kedyko¾vek preveri v rôznych múzeách a archívoch. Ich faksimile
s podrobnou dokumentáciou je k dispozícii v odbornej literatúre.
Kritické vydanie textu v pôvodných jazykoch (hebrejèine, aramejèine a gréètine) obsahujú odkazy na varianty v rôznych rukopisoch. Kritické vydania Biblie v origináli sú výsledkom práce
rôznych pracovísk, ktoré si v istom zmysle konkurujú. Sotva si
mono predstavi, e by bolo moné nejaký text utaji. Isté je, e
nijaký známy variant neobsahuje náuku o prevte¾ovaní. Väèinou
ide o zámenu slov na základe podobného znenia, o prehodené
poradie slov, o vynechanie slova a podobne. Ani väèie sporné
celky (napr. dvojaký záver Markovho evanjelia, perikopa o ene
pristihnutej pri cudzolostve v Jánovom evanjeliu (porov. Jn 21)
a pod. sa tejto témy ani z dia¾ky nedotýkajú).
Dve miesta, ktoré bezpeène patria do novozákonného kánonu, sa niekedy uvádzajú na podporu reinkarnácie. V rozhovore
pri Cézarei Filipovej (porov. Mt 16, 13-20) uèeníci hovoria Jeiovi, za koho ho ¾udia pokladajú: jedni za Jána Krstite¾a, iní za Eliáa a iní zasa za Jeremiáa alebo za jedného z prorokov (v. 14).
Predovetkým je zrejmé, e tu evanjelista niè netvrdí o prevte¾ovaní. Iba tlmoèí názory nejakých ¾udí. Vyplývalo by z toho nanajvý to, e niektorí z Jeiových súèasníkov verili na sahovanie
duí. To vak nie je prekvapujúce. U sme upozornili, e toto presvedèenie sa v helenistickej kultúre vyskytovalo, aj keï nebolo
masovo rozírené. Okrem toho si pozorný èitate¾ vimne, e Ján
Krstite¾ je nedávno popravený Jeiov súèasník (porov. Mt 14, 9-14).
Nemôe teda ís o prevtelenie. ¼udia, ktorých názory tlmoèia apotolovia, si mohli myslie, e Ján vstal z màtvych. O Eliáovi idia
verili, e nezomrel, ale vystúpil v ohnivom voze vo víchre do
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neba (porov. 2 Kr 2, 1-11). Mohol by sa teda nanajvý vráti. Ján
Krstite¾ sám odmietol mienku niektorých, e je Eliáom; pôsobí
v duchu a moci Eliáovej (porov. Lk 1, 17). Jeremiá bol pod¾a
tradície ukameòovaný v Egypte. Aj on sa mohol pod¾a vtedajích
predstáv vráti zo eolu bez toho, aby ilo o znovuzrodenie. V príbehu o uzdravení slepého od narodenia v Jánovom evanjeliu
(porov. Jn 9, 1-3) sa tie tlmoèí mienka ¾udí. Ak sa mal prípadne
sám prehrei a by potrestaný slepotou u od narodenia, mono
predpokladali, e sa prehreil pred narodením, teda v minulom
ivote. Nesmieme prehliadnu, e Jei to výslovne odmieta spolu
s ïalou mienkou ¾udí, e pyká za svojich rodièov.

Jednota telesnej a duchovnej
podstaty èloveka
Ochota to¾kých kresanov zaèleni do svojho názoru na svet
aj presvedèenie o reinkarnácii má korene vo zvlátnom výklade
vzahov tela a due, ktorý prenikol u v prvých storoèiach do
kresanstva. Jeho stúpenci nachádzajú oporu u v mylne vyloených novozákonných textoch, najmä zo spisov apotola Pavla
(napr. Rim 7, 14; 8, 4; 1 Kor 3, 1 a pod.). Pod¾a tohto chápania
sa èlovek skladá z dvoch samostatných èastí, z duchovnej
due a tela, respektíve má duu a má telo, bez ujasnenia, kto
je tým vlastníkom týchto dvoch zloiek ¾udskej bytosti. Due
bývajú v tele ako èlovek v dome. Spomenuté princípy sú si vraj
cudzie, ba pôsobia jeden proti druhému. Dua je vyia a dokonalejia, telo je niie a nebezpeèné. Duou je èlovek podobný
Bohu a anjelom, telom zvieratám a ostatným prírodným bytostiam. Patrí teda dvom svetom. Keï má èlovek dospie do cie¾a, pre
ktorý je stvorený, musí by telo pokorené, porazené a premoené. Smrou sa dua oslobodzuje zo alára tela. Odtia¾ u nie je
ïaleko k predstave o telách odkladaných a prijímaných v èase.
To podstatné na èloveku je dua, ktorá sa cez jednotlivé ¾udské
osudy prepracúva k Bohu.
Klasický kresanský postoj ráta s tým, e vetko, èo utvára
ivot èloveka, tvorí podstatnú jednotu. Èlovek je jedinou duchovno-telesnou bytosou. Nazerajúc z dvoch rôznych h¾adísk, èlovek
je telo a je dua. Dua potrebuje telo na to, aby konala to, èo jej
je vlastné. Zbavená tela síce pod¾a väèiny kresanov pretrváva,
ale je ochudobnená. Je to stav, ktorý Stvorite¾ nezamý¾al. Telo
bez due prestáva by telom, teda neexistuje. Látka predolého
tela je formovaná v inej veci èi bytosti. Telo je teda jedineèné,
bezprostredne patrí k ¾udskej osobnosti v jej celistvosti a v jej
vzahu k Bohu. Tvárou v tvár Bohu stojí vdy celý èlovek, nikdy
nie iba telo alebo iba dua. A tak aj veèný údel sa týka celku
naej bytosti. Veríme v tela z màtvych vzkriesenie a v ivot
veèný (Apostolikum). Z tohto dôvodu sa nám nejaví moné, aby
dua striedala rôzne telá. Spiritualisticky ladený dualizmus je
v rozpore s biblickým chápaním èloveka a nie je v súlade ani
s dobrou tradíciou filozofického realizmu, ktorý nájdeme u
významných kresanských autorov stredoveku i novoveku.
ODILO I. TAMPACH, OP
(V ïalom èísle ROZMERu sa pokúsime reagova na niektoré vedecké" dôkazy reinkarnácie a upozorni na niektoré
moné psychologicko-sociologické následky prameniace z viery v túto starobylú mylnú náuku.)
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V tejto rubrike sa budeme pravidelne
stretáva s èasto sa vyskytujúcimi argumentáciami siekt, ktorými sa ich protagonisti snaia prispôsobova kresanské
uèenie, ako aj samotného Jeia Krista 
Syna Boieho  na svoj obraz. Jedným
z mnohých takýchto zavádzajúcich tvrdení je, e pravá Biblia sa èasto zmieòuje o reinkarnácii, v ktorú vraj verili
prví kresania...
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Za okolností dodnes zahalených
tajomstvom zakázal byzantský
cisár Justinián na II. carihradskom cirkevnom sneme v roku
553 uèenie o reinkarnácii a vylúèil ho zo vetkých kresanských
spisov. Napriek tomu vak v Biblii zostali isté naráky na sahovanie due...
Jak je to vlastnì v Bibli?, s. 6,
vydalo nakladate¾stvo Lotos pre
Medzinárodnú spoloènos pre uvedomovanie si Krinu

Zasadanie koncilu (miniatúra, 15. stor.)

Odpoveï:
Je nezvratným faktom, e reinkarnácia nikdy nebola súèasou kresanského
posolstva, ale iba súèasou uèenia skupín,
ktoré síce na kresanskej pôde vznikli, ale
sa od kresanstva podstatne vzdialili.
Musíme vak kontatova, e u v
prvých storoèiach sa vyskytovali náuky
príbuzné reinkarnácii. Ide najmä o nasledovníkov gréckych filozofov, najmä
Platóna, ktorí uèili o tzv. transmigrácii
(sahovanie duí), resp. metempsychóze.
V staroveku sa stretávame aj s pojmom
preexistencia, ktorý oznaèuje monos
predchádzajúceho ivota pred fyzickým.
Vieru v prevte¾ovanie vyznávali aj rôzne
gnostické hnutia, ktoré uèili, e existuje
tajný zmysel Svätého písma, zahalený
pred ¾uïmi, ktorý je moné spozna len
zasvätenej elite. Základ gnostického uèenia bol v mnohom synkretický a obsahoval aj prvky okultizmu a hermetických
tradícií. Reinkarnáciu vyznávala aj sekta
manichejcov. Pôvodca tohto mylienkového smeru  Máni (216  276) sa snail
utvori univerzálne uèenie, akúsi zmes
prvkov kresanstva, budhizmu a zoroastrizmu. Spory s manichejcami trvali
pomerne dlho a manicheizmus odsúdil
i pápe Lev I. Ve¾ký (440461).
Názory blízke reinkarnácii nájdeme
aj v diele starokresanského autora Origena (185254). Treba vak uvies, e
sám Origenes vo svojich spisoch uvádza
aj argumenty proti tejto teórii. Bol to
plodný a významný uèenec ranokresanského obdobia, no jeho dielo
obsahuje viaceré tvrdenia, ktoré boli
oznaèené za neakceptovate¾né pre kresanskú vieru. Silnejie hnutie utvorili
Origenovi prívrenci na prelome 4. a 5.
stor., èo malo za následok viaceré spory,

ktoré vyústili do Justiniánovho ediktu
v roku 543 odsudzujúceho 10 téz z Origenovho uèenia. Táto problematika bola
aj èiastkovým predmetom na rokovaní
5. veobecného cirkevného koncilu
(II. carihradského) v roku 553. Preto sa
èasto tvrdí, e to bol tento koncil, ktorý
z kresanskej vierouky vylúèil teóriu
o reinkarnácii.
V istom zmysle mono poveda, e
uèenie o reinkarnácii v nieèom súvisí aj
s pelagianizmom, ktorý tvrdil, e spásu si
èlovek môe zabezpeèi vlastným úsilím a
nepotrebuje na to Boiu milos. Aj keï tu
ide o dve nesúvisiace tézy, treba si uve-

Oèistec (miniatúra od J. Colombeho,
16. stor.)

domi, e pri oèisovaní vplyvom následných prevte¾ovaní (ako to uèí reinkarnácia), je vlastne skrytá prítomná viera
v samospasite¾nos na základe vlastného
úsilia. Samotný pelagianizmus odsúdila
u Kartáginská synoda v roku 418.
Prívrenci teórie reinkarnácie niekedy citujú aj sv. Augustína, najmä jeho
dielo Vyznania (I. kniha, 6. kap.) 
Povedz mi,... Boe..., èi moje detstvo
predchádzal ete nejaký iný môj ivot,
a èi len ten, ktorý som strávil v ivote svojej matky?... Bol som niekde, jestvoval
som u? Treba si tu uvedomi, e sv.
Augustín bol v mladosti prívrencom
manichejcov a uvedené otázky sú skôr
vzdialenou ozvenou na ich uèenie ne
vlastným presvedèením. Napokon, v diele
O Boom meste (10. kniha, 30. kap.) sám
napísal: ...o èo vzneenejia je viera, e
due sa vracajú raz navdy do svojich
vlastných tiel (pri vzkriesení), ne e sa
vracajú znova a znova do rozlièných tiel.
Viera v reinkarnáciu nebola nikdy
integrálnou súèasou kresanského posolstva. Jej výskyt v niektorých herézach
svedèí len o tom, e bola javom okrajovým a podmieneným a e kresanstvo ju
vdy pokladalo za nezluèite¾nú deformáciu, stojacu v protiklade k jedineènosti ¾udského ivota a jeho vyústeniu do
veènej existencie bezprostredne po fyzickej smrti. Ak sa cirkevní predstavitelia
k tejto otázke vyjadrovali v istom konkrétnom èase, neznamená to, e by dovtedy bola pokladaná za správnu, ale len to,
e lo o naliehavú situáciu, podobne ako
sa v aktuálnom èase vyjadrovali aj k iným
herézam (arianizmus, monofyzitizmus,
nestorianizmus, atï.).
ANDREJ BOTEK
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Cirkev
Zmyslom tejto rubriky
je poskytnú základnú
analýzu niektorej zo
známejích siekt èi
nových náboenských
spoloèností.
V tomto èísle to bude:

Jeia Krista svätých

posledných dní

 mormoni

Chodia po dvojiciach, zvonia pri
naich dverách, a predsa to nie sú Jehovovi svedkovia. Napokon, od Svedkov
Jehovových sa odliujú pod¾a toho, e
nosia na prsiach èiernu kartièku z umelej
hmoty, na ktorej majú napísané svoje
meno. Pred ním je vdy uvedený titul
starí (Elder). Keï sa pozorne pozrieme
pod meno, nájdeme tam i oficiálny názov
organizácie, ktorú predstavujú: Cirkev
Jeia Krista svätých posledných dní.
Sami sa vak hlásia bez problémov aj
k ove¾a benejiemu názvu mormoni.
Od Svedkov Jehovových sa líia aj
tým, e spravidla ide o ve¾mi mladých
¾udí. Jednou zo zásad mormonskej cirkvi
toti je, e mladí mui v svojich devätnástich rokoch preruujú túdium a odchádzajú na dva roky na misiu. V tomto období, ktoré si mimochodom kadý sám financuje, nerobia niè iné, len sa venujú íreniu
mormonského uèenia. V prípade, e sa
rozhodne pre misiu aj mormonské dievèa,
nastupuje ju ako dvadsajedenroèná na
osemnás mesiacov.
Aby mohli misionári, ktorí prichádzajú
väèinou zo Spojených tátov, èo najlepie
plni svoju úlohu v krajine, do ktorej sú
vyslaní, ete pred príchodom sa ve¾mi
intenzívne vzdelávajú v príslunom jazyku.
Dlhá tradícia mormonskej cirkvi v organizovaní intenzívnych kurzov desiatok
najrôznejích jazykov iste pomáha
v tom, e sa títo misionári v novom jazykovom prostredí èoskoro ve¾mi úspene
pohybujú. A tak vám títo príjemní mladí
¾udia na úvod väèinou ponúknu tyri
úvodné lekcie o svojom uèení vo vaom
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rodnom jazyku. K dispozícii majú aj potrebnú literatúru v jazyku tátu, v ktorom pôsobia. Týka sa to predovetkým prvotného
písma, na základe ktorého táto organizácia
vznikla. Nazýva sa Kniha Mormon.

Kniha anjela
Moroniho
Tento spis bol prvýkrát vydaný v roku 1830 krátko po tom, èo istý mladý
mu, Joseph Smith, vraj v táte New York
na hore Cumorah naiel zakopané zlaté
dosky popísané egyptským písmom.
Egyptské hieroglyfy tento nevzdelaný syn
farmára vraj do angliètiny preloil pomocou zázraèných kameòov, ktoré naiel
spolu s doskami a poh¾adom cez ne sa mu
pod hieroglyfmi objavil anglický preklad. Týmto spôsobom vznikol text opisujúci dávnu históriu amerického kontinentu, ktorý hovorí aj o tom, e pôvodní obyvatelia Ameriky (Indiáni) prili v dvoch
skupinách z Palestíny a sú vlastne idovského pôvodu. Vykres¾uje aj mnohé bitky
dvoch kmeòov, na ktoré sa títo prisahovalci rozdelili  kladných Nephitov a
záporných Lamanitov. Spomína sa v òom
i to, ako Jei po svojej smrti v Palestíne
odiiel do Ameriky a tam svoje uèenie
odovzdal kmeòu Nephitov. A práve táto
skutoènos dodáva Knihe Mormon základný náboenský význam. Cirkev Jeia Krista svätých posledných dní dokonca verí,
e vetky kresanské cirkvi po Jeiovej
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Joseph Smith
smrti odpadli od pravej viery a tak sa skutoèné Jeiovo uèenie zachovalo iba
v texte Knihy Mormon, ktorý bol po
vyvradení vetkých Nephitov v 5. storoèí
uschovaný Moronim, synom historiografa
Mormona, do schránky v zemi na hore
Cumorah a nájdený a v 19. storoèí Josephom Smithom. Preto mohla na základe
vydania Knihy Mormon vzniknú náboenská organizácia.

Ïalie sväté
knihy mormonov
Okrem Knihy Mormon majú vak
mormoni ete tri ïalie písma. Ïalím
v poradí sú tzv. Náuky a zmluvy. Je to zbierka videní Josepha Smitha, ktorá má

. . . . . Rozmer
základný význam pre organizaènú truktúru mormonskej cirkvi i pre kadodenný
ivot jej èlenov. U v tomto spise nachádzame videnie (è. 107), ktoré urèuje, e cirkev bude vedená tzv. ijúcim prorokom a
jeho dvoma poradcami. ijúci prorok je
potom povaovaný za toho, kto odovzdáva skutoèné posolstvo od Jeia pre dnené èasy. O jeden stupeò niie v hierarchii
mormonskej cirkvi stojí výbor dvanástich
muov, tzv. apotolovia. Ïalím organizaèným stupòom je potom kvórum
sedemdesiatich. Náuky a zmluvy tie
urèujú dvojaké kòazstvo: Áronovské,
ktoré oprávòuje vysluhova krst a Melchizedechovské, ktoré okrem iného oprávòuje ude¾ova Ducha Svätého.
Jednou z najznámejích kapitol tohto
spisu je tzv. Slovo Múdrosti (è. 89), ktoré
uvádza predpisy týkajúce sa jedenia pre
mormonskú komunitu. Tu sa napr. zakazujú horúce nápoje, èo sa väèinou interpretuje ako zákaz pitia èaju a kávy. Zakázané je aj pitie alkoholických nápojov a odporúèané obmedzenie v jedení mäsa.
V tejto kapitole sa zakazuje fajèenie a utie
tabaku.
V tomto spise nachádzame aj popis
troch základných krá¾ovstiev, ktoré sú
pripravené pre ¾udí po smrti (è. 76). Pre
spravodlivých mormonov je pripravené
nebeské krá¾ovstvo, kde budú schopní
nielen prebýva s Jeiom, ale sami sa
stanú bohmi. Tzv. pozemské krá¾ovstvo

je pripravené pre tých, ktorí boli dobrými ¾uïmi na zemi, ale odmietali mormonskú zves, no uverili jej, keï prili na
onen svet. Podzemské krá¾ovstvo èaká na
tých, ktorí neili dobre a nezachovávali
boie prikázania. Obyvatelia vetkých
troch rí budú nakoniec vzkriesení k ivotu. Zvlátne miesto u satana vak èaká na
tých, ktorí za svojho ivota poznali pravdu a odpadli od nej. Tých èaká kruté trápenie a nebudú nikdy privedení spä do
ivota...
V tejto súvislosti sa musíme vyslovi
aj o mnohoenstve, ktorým sa v minulom
storoèí mormoni stali veobecne známi,
pretoe aj táto prax vychádza práve
z Náuk a zmlúv (è. 132). Na prelome
storoèia sa vak vedenie mormonskej
cirkvi rozhodlo, e sa podriadi zákonom
tátu, v ktorom ijú a mnohoenstvo u
nebudú presadzova. Preto sa na konci
knihy dnes tlaèí tzv. Manifest alebo Oficiálne vyhlásenie, ktoré v tomto zmysle
koriguje predchádzajúce nariadenie.
Náuky a zmluvy sa vïaka svojim
praktickým príkazom stali pre ivot mormonskej cirkvi ove¾a podstatnejie a normatívnejie ne Kniha Mormon, ktorá sa
väèinou povauje za základný spis.
(Mimochodom napríklad mnohoenstvo
je v Knihe Mormon zakázané, no napriek
tomu sa na základe Náuk a zmlúv roky
praktizovalo.)

Hlavný chrám mormonov v Salt Lake City v Utahu, USA
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Drahocenná
perla
Tretím písmom je malý spisok nazvaný Drahocenná perla. Pozostáva zo tyroch èastí. Prvým z nich je Kniha Mojiova, v ktorej Joseph Smith popisuje zjavenie, v ktorom mu boli ukázané udalosti
z Mojiovho ivota. Niektoré motívy pripomínajú Jeiovo pokuenie na púti. Ïalia
èas obsahuje zápisy Josepha Smitha, ktoré
popri Smithovej autobiografii uvádzajú aj
opravenú 24. kapitolu Evanjelia pod¾a
sv. Matúa. Do tohto písma patrí i opis trinástich èlánkov viery mormonskej cirkvi,
tak ako ich formuloval Joseph Smith.
Avak najzaujímavejou súèasou Drahocennej perly je Kniha Abrahámova. Tá
je zaujímavá predovetkým tým, e ju
Joseph Smith preloil údajne (takisto ako
Knihu Mormon) z egyptských hieroglyfov.
Na rozdiel od Knihy Mormon, ktorej hieroglyfickú predlohu Smith po preloení
vraj odovzdal anjelovi Moronimu, ktorý
ju odniesol do neba, text, z ktorého prekladal Knihu Abrahámovu sa nám zachoval a môeme teda porovnáva originál
a Smithov preklad.
Prvou skutoènosou, ktorá musí zarazi i laika nezaoberajúceho sa starovekými
jazykmi je to, e Joseph Smith prekladá
zo 46 egyptských znakov celý príbeh
o biblickom Abrahámovi, o tom, ako il
v Egypte, o jeho konflikte s pohanskými
kòazmi i o tom, ako ho Hospodin zázraène zachránil. U len táto disproporcia
medzi originálom a prekladom môe
vzbudzova závané pochybnosti nad
týmto písmom. Tie sa potvrdia, keï zistíme, e v skutoènosti je papyrus, z ktorého
boli tieto znaky prebraté, tzv. Knihou
dýchania  teda egyptským pohrebným
textom. O Abrahámovi a ïalích príbehoch obsiahnutých v mormonskej Knihe
Abrahámovej nie je v originálnom papyruse samozrejme ani zmienka. To vak vôbec
nebráni mormonskej cirkvi, aby naïalej
povaovala Knihu Abrahámovu za súèas
svojich písem a za inpirovaný text. V tejto súvislosti je zaujímavé, e jediné z mormonských písem, ktoré nie je celkom spo¾ahlivé a je predmetom mnohých opráv, je
tvrté mormonské písmo  Biblia.
Pod¾a mormonských èlánkov viery je
Biblia slovo Boie len vtedy, keï je správne preloená. No nemyslí sa tým na skutoèný preklad z jedného jazyka do druhé-
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ho, ale na spo¾ahlivos vlastného textu,
ktorý sa povauje za poruený v priebehu
storoèí. Preto sa v mormonskom vydaní
Biblie uvádzajú zmeny biblického textu,
ktoré boli údajne zjavené Josephovi Smithovi. V istom zmysle je tento odliný
prístup k starovekému textu Biblie na rozdiel od novodobých textov Josepha Smitha pre mormonizmus typický. V tomto
hnutí sa vdy vyzdvihovalo aktuálne nad
tradièným.
To sa prejavuje aj vo vzahu k ijúcemu prorokovi  najvyiemu predstavite¾ovi mormonskej cirkvi. Jeho výroky sú
fakticky nadradené Biblii i ostatným mormonským písmam, pretoe sa povaujú za
novie a teda aj aktuálnejie posolstvá od
Boha. Tým sa otvára monos kedyko¾vek
pod¾a potreby meni uèenie cirkvi. Uplatnilo sa to v prípade zruenia praxe mnohoenstva, i v zmene prístupu k èiernej
rase. Pôvodné uèenie mormonov toti
povaovalo tmavú kou za trest pre tých,
ktorí sa dopustili hriechov v preexistencii,
pred narodením do tohto ivota.
Mormoni sa toti domnievajú, e
kadý z nás je telesne splodený v nebi
Bohom s niektorou z jeho nebeských maneliek. Potom tam ijeme ako synovia a
dcéry Boie a èakáme na poskytnutie tela,
v ktorom by sme mohli prei pozemský
ivot. Èernosi preto vzh¾adom na svoju
nepeknú minulos pred narodením nesmeli by v mormonskej cirkvi ordinovaní na
kòazov. No pretoe v mormonskej cirkvi
nemajú nijakých platených duchovných,
ale kadý chlapec v dvanástich rokoch dostáva kòazské svätenie, odmietnutie kòazstva sa vlastne rovnalo odmietnutiu èlenstva. Keï u toto rasistické uèenie nebolo
v sedemdesiatych rokoch tohto storoèia
udrate¾né a dokonca aj farební portovci
podnikali protestné akcie proti mormonskej cirkvi, vtedají prezident Spencer W.
Kimball dostal v roku 1978 zjavenie od
Pána, e je u moné zanecha toto uèenie
a za kòazov prijíma aj farebných.
Aj tento krok má mormonskej cirkvi
umoni zaradenie do rodiny etablovaných amerických cirkví. Tvár, ktorú v súèasnosti mormonská cirkev nastavuje
svetu sa celkom líi od obrazu pôvodnej
organizácie ako ju poznáme z minulého
storoèia. Vtedy ilo o provokatívnu komunitu tvorenú prevane ¾uïmi z niích spoloèenských vrstiev a z okraja spoloènosti,
o komunitu, ktorá drádila svoje puritánske okolie svojím mnohoenstvom,
pohàdaním vetkými inými náboenstvami
a militantným odporom voèi tátnemu zriadeniu.
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Mormonská cirkev dnes
Mormonská cirkev v súèasnosti predstavuje jednu z najbohatích (nielen cirkevných) organizácií v Spojených tátoch
vôbec. Jej èlenovia sú známi svojou pracovitosou, ve¾kými zárobkami a mnohopoèetnými rodinami, prièom usporiadanos
patrí k jednému z dôleitých náborových
sloganov misionárov. K prestínemu postaveniu tejto cirkvi v Spojených tátoch, ako
aj na celom svete, prispieva práve i jej
bohatstvo a následný konzervatívny politický vplyv. Hmotné prostriedky, získavané
predovetkým z povinnosti vetkých èlenov
odovzdáva desatinu svojho príjmu a
následným podnikaním s týmito financiami, sú okrem iného vynakladané na stavbu
spektakulárnych mormonských chrámov.
Tých je v súèasnosti pädesiat na celom
svete a majú pre mormonizmus základný
význam.

B.Young, nástupca J. Smitha
Ich pomerne malý poèet v pomere
k poètu èlenov (takmer 10 mil.), je daný
skutoènosou, e v týchto chrámoch sa
nekonajú pravidelné bohosluby tak ako
v iných náboenských organizáciách. Tie sa
konajú pravidelne kadú nede¾u v tisíckach
mormonských modlitební. Do chrámu vak
prichádzajú èlenovia mormonskej cirkvi
(neèlenom a nespo¾ahlivým èlenom je
vstup zakázaný) iba pri trojakej príleitosti:
1. V chráme prebieha obrad zasvätenia, keï sa z beného èlena stáva tzv. chrámový mormon. Tieto obrady sú ve¾mi
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tajné, ani mormoni o nich nesmú medzi
sebou hovori, a ve¾mi sa podobajú zasväcovacím obradom slobodomurárov. Niet
divu, veï vetci prví predstavitelia mormonov patrili do slobodomurárskych lóí.
2. Do chrámu prichádzajú aj manelské páry, aby boli speèatené. Pod¾a uèenia mormonov toti takto uzavreté manelstvo je nielen platné a do smrti, ale
manelia budú spolu i vo veènosti, a dosiahnu boský stav.
3. Tretí dôvod vstupu do chrámu
vychádza pod¾a mormonského uèenia
vôbec z najdôleitejej úlohy tejto organizácie tu na zemi. Ide o intitúciu krstu za
màtvych. Mormoni veria, e kadý èlovek,
keï zomrie, má monos sa sta ete mormonom. Avak je potrebné, aby sa niekto
zo ivých mormonov za neho nechal
v chráme zástupne pokrsti. Aby sa zástupný krst mohol uskutoèni, treba pozna
jednak meno, jednak dátum narodenia
a úmrtia dotyèného. Preto mormoni vynakladajú ve¾ké úsilie a finanèné prostriedky
na získavanie týchto údajov o zosnulých.
Navtevujú cintoríny, matriky a archívy
a vetko fotografujú na mikrofilmy a ukladajú do ve¾kého podzemného archívu
neïaleko ústredného mormonského mesta Salt Lake City v táte Utah. Na základe
týchto údajov je potom moné rozmnoi
rady mormonskej komunity o nových èlenov z radov zosnulých.
Avak aj bez oh¾adu na nárast poètu
prostredníctvom týchto netypických èlenov je mormonská organizácia údajne
vôbec najrýchlejie rastúca náboenská
organizácia na svete. Zaiste k tomu prispievajú aj desatisíce mladých mormonských misionárov, vysielaných kadý rok
do celého sveta. Za jedno z najdôleitejích misijných polí po roku 1989 sa teraz
povauje práve postkomunistická stredná
Európa.
(Na Slovensku pôsobí 12 misionárov
mormonskej cirkvi, ktorej strediská sú
v Bratislave, iline a v Trenèíne  pozn.
redakcie.)
Doc. ThDr. Tomá Novotný (*1952),
prednáa na Filozofickej fakulte Ostravskej
univerzity biblistiku
a religionistiku. Na
verejnosti je známy
predovetkým ako
odborník v oblasti
siekt a nových náboenských smerov.
V tomto odbore pôsobí aj ako súdny
znalec.
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O èom

svedèia

alebo
Lesk
a bieda
astrológie

S takzvaným leskom astrológie sa a
príli èasto stretávame u len pri letmom
listovaní v naich novinách a èasopisoch.
Tie si bez horoskopov a astrologických
poradní u vari ani nevieme predstavi.
Mnohých ohúria informácie napríklad
o tom, e návrat astrológie na parísku Sorbonu podporoval aj bývalý francúzsky prezident Mitterand, e hviezda astrológov,
bývalá modelka Elizabeth Theissierová
okrem neho radila aj iným politickým pièkám sveta, e v Indii má kadý, aj ten najchudobnejí svojho astrológa, ktorý mu
radí, kedy má napríklad uzavrie manelstvo, e astrológia je na úrovni vetkých
ostatných vied, alebo e vzorným príkladom uznania astrológie je Izrael, kde astrologická rada pomáha vláde pri rozhodovaniach o dôleitých veciach. Badáme dokonca, e aj vzdelaní ¾udia vítajú usporiadanie
Astrologického kongresu v Prahe (1994)
a neèinne sa prizerajú aktivite zriadi
v meste, kde il Kepler a Brahe na Karlovej univerzite samostatnú katedru astrológie. Takisto na Slovensku sme zaznamenali
podobnú snahu astrológov zaradi túto
vedu ako tudijný odbor na Univerzite
Komenského v Bratislave. Napokon 
preèo nie? Aj v Nemecku existuje kozmobiologická akadémia, ktorú vedie astrológ
prof. Dr. R. Tomaschek (tzv. Aalenská
kola), alebo Katedra astrológie v Erlagene

hviezdy,

(prof. Pfaff). Úspene prosperujú aj rôzne
astrologické centrá po celej Európe, ako
napríklad Telectron (Dachau), alebo koncern Astroflash vo Francúzsku priamo na
Champs Elysées. A koneène, aj v Moskve sa
nachádza Akadémia astrológie a je zaujímavé, e sídli práve v budove bývalej
Vysokej straníckej koly. Takýchto príkladov by sa vak dalo uvies ete mnoho.
Netreba ani zdôrazòova, e astrologický keft svojim mágom prináa do
pokladne astronomicky vysoké finanèné
èiastky. Napríklad len za rok 1993 pätisíc
nemeckých astrológov oficiálne priznalo
obrat vo výke asi 100 miliónov mariek.
Naich hviezdopravcov, predávajúcich
v astrolekárni obyèajný èaj za neprimerane vysoké sumy, alebo ponúkajúcich
tzv. pomocné tabu¾ky na rok za 40 000 Sk
(údajne rieiace problémy manelov pri
poèatí a vo¾be pohlavia dieaa) bude vari
lepie ani nespomína. Vyie uvedené
správy a aktivity, ia¾, verejnos väèinou
automaticky vníma ako urèitý dôkaz vierohodnosti a div nie pravdivosti astrológie. Treba vak hneï na úvod poveda, e
sú to jediné dôvody viery v astrológiu;
skutoèné dôkazy nám toti zatia¾ astrológovia nepredloili.

Konflikt dvoch svetov
Urèite by odborníkom, najmä astronómom, ani nenapadlo s dávno prekonanou astrológiou polemizova, keby ilo iba
o nevinnú zábavu. Ale práve v tom je
háèik. Astrológia toti dnes nepredstavuje
iba nezáväzné zábavné vetenie a bulvárne horoskopy, ale domáha sa akceptácie
svojich nezdôvodnených tvrdení aj v oblasti medicíny, psychológie, kriminalistiky,
pedagogiky i sociológie a kodlivo zasahuje aj do filozoficko-náboenského formovania mladej generácie. Nikoho u neprekvapuje, e astrológia sa stáva integrálnou
súèasou skoro vetkých siekt, ezoterických hnutí a rôznej novodobej mágie. Je
vak zaráajúce, e aj na Slovensku také
mnostvo ¾udí spolu s drvivou väèinou
tlaèe a masmédií celkom dôverèivo a nekriticky prijíma astrologické výmysly a naopak, nerado poèúva protiargumenty vedy
a triezveho rozumu. Pokúsme sa teraz
v krátkosti zhrnú, v èom spoèíva rozdiel
medzi týmito dvoma proti sebe stojacimi
svetmi  medzi vedeckou astronómiou a
paravedeckou astrológiou.

. . . . .
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Astronómia
verzus astrológia
Astronómia v súèinnosti s ostatnými
disciplínami prírodných vied skúma zákonitosti vesmíru: jeho vznik, truktúru, evolúciu a vetky otázky prírodovedného charakteru ako celku i v jeho èastiach. Svoj
výskum robí pod¾a kritérií veobecne platiacich pre celú vedu a okrem iného sa
riadi aj princípom nedávno zosnulého filozofa Karla Poppera  tzv. falzifikáciou
vedeckej teórie, èo znamená, e svoje teórie formuluje tak, aby mohli by overite¾né a v princípe vyvrátite¾né.
Naproti tomu základná téza astrológie
tvrdí, e na osud (minulý i budúci) jedinca, ale aj zvieraa, vecí a intitúcií, má
(malo) vplyv zdanlivé postavenie nebeských telies (dokonca aj hviezd) na oblohe
v èase jeho vzniku (napr. pri narodení èloveka, zvieraa a pod.). Astrológia je postavená aj na ïalích tézach, ktoré sú nevedecké, a ktoré sú vo svojej podstate
výmyslami bez monosti overenia.

Kamene úrazu
Astrológia napríklad narába s celým
systémom záhadných kozmických síl bez
toho, aby ich bliie definovala. Veobecné
tvrdenie astrológov, e vetky deje na
Zemi podliehajú vesmírnym silám je vedná samozrejmos, pretoe Zem i èlovek sú
súèasou vesmíru, avak o aké pôsobenia
ide, to je u dlho predmetom výskumu rôznych peciálnych vedných odborov. Vplyv
kozmu na biosféru (na èloveka) skúma biofyzika. Slneèná fyzika sa zaoberá vzahmi
medzi Slnkom a Zemou, ale aj prenosmi
kozmických vplyvov cez atmosférické
hmoty a ich úèinkami na organizmus a psychiku èloveka. Súèasná prírodoveda pozná
tyri interakcie: silnú, slabú, elektromagnetickú a gravitaènú, avak ani jedna z nich
sa astrológom akosi nehodí do keftu. Ak
by sa aj nakoniec dokázala existencia nejakej novej sily (vylúèi to vopred nemono),
budeme opä v situácii, akú poznáme
napríklad pri pôsobení tyroch známych
síl, alebo pri vplyve Slnka na Zem. My síce
vieme, e Slnko na Zem pôsobí, ale v akom
zmysle to ovplyvòuje indivíduum je zatia¾
len v rovine dohadov. Na niektorých me-
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teorosenzitívnych ¾udí môu napríklad
sprostredkované dôsledky slneèných erupcií pôsobi pozitívne, na iných nie. Tento
výskum je len v poèiatkoch a navye patrí
do vedeckých disciplín ako je heliofyzika,
biofyzika, bioklimatológia a medicína.
Tieto vzahy vedci skúmajú u desiatky
rokov, take aj keby sme vedeli o piatej
sile, z analógie zo slneènej fyziky vyplýva,
e potrvá ve¾a rokov, kým sa aspoò pribline zistí, o aké pôsobenie vôbec ide
a aké závery z toho mono vyvodi.
To je teda zaèiatok biedy a prvý zásadný problém astrológie. Neexistuje toti
nijaký sprostredkujúci èinite¾ (hovorilo sa
tomu aj impetus), ktorý by prenáal
vplyv kozmických telies na ivot èloveka
tak, ako si to predstavuje astrológia. Ale ak
by sme prijali to, èo vlastne astrológia
tvrdí, e ide o gravitaènú interakciu,
potom sú tu protiargumenty fyziky a zvlá
astronómie. Gravitaèná interakcia, aj keï
má teoreticky nekoneèný dosah, je zo vetkých tyroch interakcií oèividne najslabia.
Astrológia èasto narába aj s aspektáciou planét (napr. trigón, sextil, opozícia,
konjunkcia), èo je triviálny astronomický
pojem kontelácie. Kontelácia je vak iba
zdanlivé postavenie planét voèi Slnku
alebo Zemi a nemôe ma na to, èo tvrdí
astrológia, nijaký vplyv.

slneènej sústavy je taký malý, e napríklad
vplyv Marsu na novorodenca je preto 6-násobne mení (slapový úèinok dokonca
nepredstavite¾ne viac) ako vplyv 70-kilového pôrodníka, alebo prítomnej sestrièky.
A to ete nehovoríme o vplyve hviezd,
ktoré sú nepomerne ïalej ako Mars. Vzdialenos najbliej hviezdy od nás je pribline 10 000-krát väèia ako vzdialenos
Pluta. Aj keï sú hviezdy gravitaène pôsobivejie ako planéty (sú omnoho hmotnejie), ich Hillove sféry (oblasti okolo telies,
ktoré sú gravitaène najpôsobivejie) siahajú tie iba do vzdialenosti nieko¾kých
násobkov ich polomerov od ich stredu.
Takto by sme mohli z poh¾adu astronómie a fyziky rozobera aj ostatné
pochybné tvrdenia astrológov. Nejde teda
o handicap, ale o celú sple nezmyslov,
z ktorých sa nedá vycúva. Preto je sympatickejie, keï u niektorí astrológovia
hovoria o premenovaní astrológie na astromantiu, teda na vetenie z hviezd,
a kadý vie, e ide o zábavu, resp. o akési
umenie háda.

Ïalím kameòom úrazu pre astrológiu
je otázka, èi rozhodujúcim okamihom na
vytvorenie horoskopu jedinca je jeho poèatie, alebo a narodenie. Tento rébus je
celkom absurdný, pretoe ak pripustíme,

Astrologická vetba stojí
drachmu a je o drachmu
predraená.
Quintus Ennius
e tým rozhodujúcim okamihom je narodenie, èo potom ovplyvòuje ivý plod
v matkinom tele poèas deviatich mesiacov
tehotenstva? A naopak, ak je tým momentom poèatie, preèo sa výrobcovia horoskopov pýtajú na detaily o termíne narodenia? Na dovàenie tohto zmätku treba
uvies, e niektorí astrológovia sa snaili
tento problém obís tzv. pravidlom Hermovej váhy, ale neúspene.
Je nevyhnutné pripomenú aj nejednotnos astrológov v tom, èo je okamih
narodenia. Má to by moment prvého nádychu (J. Quingley), prestrihnutie pupoènej
núry (C. Aubierová), alebo prvý plaè dieaa? Okrem toho gravitaèný vplyv telies
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Horoskopy
Lene astrológia sa zamotáva do ïalích nerieite¾ných problémov u pri
samotných vlastných definíciách. Jej
základný produkt je horoskop. Pre jeho
prípravu sú vak nevyhnutné 4 základné
body (èiary): ascendent, oproti ktorému
leí descendent a medium coeli (stred
neba) na opaènom konci ktorého je imum
coeli (hlbina neba). Lene tieto prvky sú
definované tak (kulminujúci stupeò ekliptiky, ktorý práve pretína miestny poludník, a pod.), e napríklad za polárnym kruhom neexistujú (rovina ekliptiky splýva
s rovinou horizontu). Take Eskimáci sa
na horoskopoch nemôu ani pobavi...

. . . . . Rozmer
Astrológov sa môeme opýta aj na
iné veci bez toho, e by sme dostali nejakú uspokojivú odpoveï. Napríklad ako
vysvetlia rôzne osudy dvojèiat, pätorèiat
alebo naopak spoloèný krutý osud ¾udí,
ktorí zahynuli pri leteckých neastiach
a ivelných katastrofách? Ako zostavia
horoskop napríklad na zvalených planétach (Urán, Venua) v súvislosti s obrovským sklonom ich rotaènej osi? Skoro
kadá planéta pripraví pre astrológov
nejaký nerieite¾ný problém (nepoèíta sa
s vplyvom Zeme, Merkúr má deò dlhí ako
rok, atï.). Výrobcovia horoskopov naráajú aj na problém, ako napr. zostavi
horoskop pre deti narodené v kozmickej
lodi, alebo vo vesmírnych kolóniách.
Takto by bolo moné pokraèova ete
ve¾mi dlho, no ani napriek mnohým snahám astrológie vyk¾uèkova z takýchto
námietok sa jej to nepodarilo a ani nemôe podari. Keïe astrológia nemá
s vedou niè spoloèné, je skoro zbytoèné
argumentova proti astrológii z poh¾adu
vedy. Èo vak zmysel má, je zamyslie sa
nad tým, preèo sa to¾ko ¾udí nadchýna
falonými vetbami astrológie a v èom je
táto paveda nebezpeèná?

Novodobý bôik
Úspenos astrologických výpovedí,
obyèajne ve¾mi rafinovane formulovaných,
je viac záleitosou psychológie a sociológie ne samotnej astronómie. Tzv. kalifornský test je dnes vo svete povaovaný za
jeden z najsilnejích argumentov proti astrológii a zvlá proti astropsychológii. Profesor Eysenck v òom okrem iného dokazuje (èo si nakoniec môe vyskúa kadý
sám), e ak v horoskope zameníme zásadné pojmy, bude dotyèný rovnako s pravdivosou horoskopu spokojný, ako keby
sme horoskop nechali v pôvodnom stave.
Vo Francúzsku urobili nieèo podobné.
Namiesto objednaných osobných horoskopov rozposlali klientom horoskopy dvadsiatich masových vrahov, ktorí vetci skonèili pod gilotínou. Spokojnos klientov so
svojím horoskopom bola 80 percentná!
Podobne v tej istej krajine sa pokus opakoval s horoskopmi 150 masových vrahov
(experiment viedli astrológovia  manelia
M. a F. Guaquelinovci) a spokojnos klientely vzrástla a na 94 percent. V Austrálii
zamenil G. Dean v horoskopoch 22 pojmov za úplne opaèné významy a spokojnos bola opä skoro absolútna. Existujú
vak aj iné objektívne metódy (testy), ako

preetri i pravdivos predikcie osudov
z horoskopov. Takýchto testov bolo vykonaných vye sto. Najznámejími sa stali
testy fyzika S. Carlsona, ktorý podrobnou
analýzou 116 horoskopov zistil ich 34 percentnú úspenos, alebo analýzy astronómov A. R. Cluvera a P. Ianna, ktoré odhalili sotva 20 percentnú úspenos súboru
troch tisícov horoskopov! Keï si uvedomíme, e aj vetenie z usadenín kávy, padajúceho lístia a iných púových atrakcií
môu teoreticky dosahova aj 50 percentnú úspenos, dáva to nepekné svedectvo
o astrológii a astrológoch, ktorí zrejme
zabudli u aj háda... Take keï sa niekto
pýta, preèo to astrológom vychádza, odpoveï je jednoduchá: vôbec to nevychádza, aspoò nikdy nie nad hranicu obyèajnej
tatistickej náhody.

Nástrahy
a nebezpeèenstvá
pani astrológie
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(i dospelých) ¾udí niekedy aj s tragickým
koncom. Spomeòme si na nedávnu skupinovú samovradu tyridsiatich èlenov
sekty Nebeská brána, ktorí sa 26. marca
t. r. v kozmickej lodi skrytej v chvoste
kométy Hale-Bopp chceli dosta èo najrýchlejie do astnej budúcnosti (samozrejme po reinkarnácii)! Ide o typickú
ukáku, keï spojenie absolútnej nevedomosti (napríklad o povahe komét), sektárskeho teroru jednotlivca a náboenskej
úchylky vedie k tragickému koncu.
(Poznámka: Údajná kozmická loï bola
obyèajná, prakticky u nesledovaná hviezda podobná námu Slnku, oznaèená
v hvezdárskom katalógu ako SAO 141894.)
Pre nedostatok priestoru uvediem u
iba dve ïalie oblasti, v ktorých sa prejavuje kodlivý vplyv astrológie, a aj to iba
heslovite. Medicínska oblas: manipulácie
s operáciami, navádzanie na netandardné
lieèebné metódy a pod. Pedagogicko-poradenská oblas: výber ivotného partnera,
zamestnania a pod.

Záver

Zamyslie sa treba aj nad tým, v èom
spoèíva nebezpeèenstvo astrológie. Astrológia toti nie je iba nepravdivá, ale aj
vysoko amorálna, ba spoloèensky kodlivá. Mono najviac sa to prejavuje vo svetonázorovej oblasti, keï jej prenikanie do
vedomia najmä mladých ¾udí podporuje
rast iracionality a bludárstva s následkom
rastu viery v alternatívny a virtuálny svet
vidín a príklonu k niektorým výstredným
filozofickým koncepciám postmoderny.

Astrologickochiromantické zobrazenie ruky

S tým súvisí aj náboenská oblas, keï sú
astrologické výmysly ivnou pôdou pre
povery rôzneho druhu, tvrdý fundamentalizmus, rôzne pseudonáboenstvá a duchovné prúdy pochybného charakteru.
Integrácia kozmických bludov do rôznych
sektárskych zoskupení prináa èasto ako
napravite¾né morálne deformácie mladých

Výstiné je preto tvrdenie pápea Pia
XII., e najväèím nepriate¾om kresanstva je nevedomos veriacich a pravdu
má aj otec moderného konzervativizmu
E. Burke, keï hovorí, e k víazstvu zla
staèí, ak sluní ¾udia budú mlèa. Je preto
povinnosou kadého odborníka upozorni na klamanie verejnosti nielen zo strany astrológov, ale aj zo strany propagátorov rozlièných paranormálnych javov.
Avak potrebný je v tejto súvislosti aj rozhodnejí postoj Cirkvi, pretoe pre usmernenie veriacich ojedinelé hlasy naozaj
nestaèia.
IGOR KAPIINSKÝ
RNDr. Igor Kapiinský, CSc., (*1947) 
samostatný výskumný pracovník na Astronomickom ústave
Slovenskej akadémie vied (v oddelení medziplanetárnej hmoty vo
výskume jej najjemnejej zloky 
kozmického prachu). V oblasti popularizácie sa orientuje na interakcie vedy s náboenstvom, vierou a hlavne
na konflikty vedy s prejavmi akejko¾vek
pseudovedy.

. . . . .
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NÁZOR

. . . . . Rozmer

Zakladate¾
a základné
princípy
homeopatie

Uvedomujeme si, e ku vetkému mono zauja súhlasný alebo odmietavý postoj.
Nie vdy je jednoduché vybra si a stotoni sa s tým správnym názorom u
aj preto, e súèasná veda nám neposkytuje dostatok presvedèivých argumentov
potvrdzujúcich alebo vyvracajúcich danú teóriu. V rubrike NÁZOR chceme da
priestor práve takým hranièným témam, ktoré v súèasnosti v spoloènosti
vzbudzujú polemiku a rozde¾ujú ¾udí na tých, ktorí sú za a tých, ktorí sú proti.

Homeopatiu zaloil ako novú lieèebnú
disciplínu nemecký lekár CH. F. S. Hahnemann (1755 - 1843). U od zaèiatku ju
povaoval za protiklad klasickej medicíny,
ktorú nazval alopatia a ktorú úplne zavrhol. Samotný názov homeopatia mal
vyjadrova, e ide o lieèenie podobného
podobným, teda o opak alopatie. Hahnemann sformuloval aj základné princípy
homeopatie, na ktorých táto metóda stojí
u dvesto rokov.
Homeopatia vychádza z predstavy, e
¾udský organizmus je ovládaný duchovnou ivotnou silou - Dynamis, ktorá
riadi hmotné telo a ktorej porucha sa prejaví v tele ako choroba. Homeopatická
lieèba sa snaí ovplyvni túto duchovnú
ivotnú silu v predstave, e tak následne
nastane uzdravenie aj fyzického tela.
Homeopatická teória odmieta, e by príèina choroby mohla ma materiálny pôvod.
Za pravých pôvodcov ochorenia povauje
tzv. miazmy, inak povedané duchovné
zneèistenie. Hahnemann veril v existenciu
troch základných duchovných chorôb:
duchovného svrabu, duchovného syfilisu a
duchovnej kvapavky, od ktorých sa vraj
odvíjajú vetky iné ochorenia. Vetky cho-

roby sú pod¾a neho len prejavom týchto
základných duchovných, miazmatických
chorôb. Homeopatia preto nekompromisne odmietla poznatky o tom, e niektoré
choroby sú infekèné, vyvolané mikroorganizmami, a neskôr odmietla aj ïalie objavy o hmotných príèinách chorôb. Ochorenia ¾udí nie sú spôsobené nijakými
látkami, ani nezdravou matériou choroby, ale sú iba naruením duchovnej sily,
oivujúcej ¾udské telo, napísal Hahnemann. Aj dnes mnohí homeopati vidia
v konkrétnych chorobách tela iba prejav
základnej duchovnej choroby  duchovného svrabu.
Základným princípom homeopatickej
lieèby je princíp podobnosti, ktorý hovorí, e látka vyvolávajúca u zdravého èloveka urèité príznaky vraj dokáe lieèi
chorého, ktorého choroba sa prejavuje
podobnými príznakmi. Tento zákon
nadväzuje na staroveké a stredoveké
mystické a magické náuky, ktoré sa pred
Hahnemannom snaili vyuíva u napríklad pohanskí kòazi a lieèitelia. Sám Hahnemann naò údajne priiel takto: pri
poití chinínovej kôry, ktorá sa pouívala
pri lieèbe malárie, spozoroval, e vyvola-
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la podobné príznaky, akými sa táto malária prejavuje. Toto pozorovanie si, pravdepodobne inpirovaný okultnými vedami, mylne vysvetlil, zoveobecnil a na
tomto omyle potom zaloil svoju metódu.
Cie¾om homeopatov je nájs tzv. similimum, látku, ktorá u èloveka po podaní
vyvolá príznaky, ve¾mi podobné príznakom choroby daného pacienta.
Druhým homeopatickým zákonom je
princíp nekoneène malých (tzv. infinitezimálnych) dávok. Pod¾a tohto zákona je
homeopatický prípravok tým úèinnejí,
èím menej pôvodnej úèinnej látky
obsahuje, to znamená, èím je viac zriedený. Homeopatiká sa väèinou pripravujú
a také zriedené, e u neobsahujú ani
jednu molekulu pôvodnej úèinnej
látky. Tento princíp vychádza z predstavy, e vlastným nosite¾om úèinku homeopatika je nehmotná, duchovná esencia,
ktorá ovplyvní duchovnú ivotnú silu
èloveka. Èím menej hmoty pôvodnej
látky je prítomnej, tým menej má by
úèinok tejto duchovnej esencie hmotou
ruený a tým silnejie vraj homeopatikum pôsobí.

. . . . . Rozmer
Potenciácia
a dynamizácia
Súvisí to s ïalími dvoma princípmi
homeopatie  potenciáciou a dynamizáciou, ktoré spoèívajú v tom, e homeopatiká sú pripravované postupným stupòovitým riedením (potenciáciou) vdy s následným potrasením (dynamizáciou). Riedenie sa nazýva potenciáciou preto, e sa
ním má zvyova, potenciova úèinok a
potrasenie  dynamizácia má uvo¾ni
duchovnú esenciu z látky. Táto esencia
je vraj v nedynamizovanom stave v látke
zviazaná hmotou. Hahnemann o tom
píe: Homeopatické lieèebné umenie
rozvíja na maximum vnútorné, duchovné lieèivé sily surových substancií prostredníctvom pecifického postupu... Toto
spracovanie sa nazýva dynamizácia,...
potriasaním sa v nich uvo¾òujú pecifické lieèivé sily skryté v ich vnútri... daná
matéria sa prostredníctvom takejto dynamizácie nakoniec celkom rozpustí na
vlastnú duchovnú podstatu. Homeopatia
tak priamo nadväzuje na alchýmiu, ktorá
sa taktie snaila o uvo¾nenie duchovnej
esencie látky a vypracovala postupy jej
zu¾achtenia. Alchymisti hovorili o tzv.
kvintesencii. Najznámejí alchymista Paracelsus sa dokonca touto kvintesenciou snail lieèi na základe princípu podobnosti.
Preto ho homeopati nazývajú aj Hahnemannovým predchodcom.

Homeopatia
a gnóza
Základom týchto homeopatických
princípov sú gnostické predstavy o nadradenosti ducha nad hmotou, pod¾a ktorých
je duch zajatý a spútaný v hmotnom
tele v dôsledku pádu prvého èloveka.
Gnostici preto povaovali hmotu u zo
svojej podstaty za zlú a hrienu. Preto
sa sami snaili o únik z hmotného sveta.
Homeopatické zákony o nekoneène malých dávkach, dynamizácii a potenciácii sú
len aplikáciou gnózy a ich cie¾om je
vydoby, uvo¾ni ducha z hmoty a poui ho na lieèenie. Myslenie gnózy môeme zrete¾ne sledova v úvahách o ivotnej
sile, ovládajúcej hmotné telo, snahe odh-

motni duchovnú podstatu látky dynamizáciou a potenciáciou i v pekuláciách o
nehmotnom pôvode choroby. Sám Hahnemann bol, pod¾a homeopatických prameòov, gnózou ovplyvnený a o vzahu
homeopatie ku kresanskej gnóze sa
hovorí i v kurzoch Klasickej homeopatie.
Ïalí tie významný homeopat Kent, na
ktorého sa dnes homeopati odvolávajú,
bol nadeným obdivovate¾om uèenia prírodovedca Swedenborga, ktorého gnostické mylienky mono nájs v Kentových
prácach.

U nebudem poèúva znalecké
posudky..., u sa nebudem klaòa pred autoritami slávnych
mien, ale naopak budem h¾ada úplne blízko seba, kde sa
musí nájs ten prostriedok, na
ktorý nikto nepomyslel, pretoe
bol ve¾mi jednoduchý... 
Sammuel Hahnemann

Homeopatiká
 ich úèinnos
a uívatelia
Dnes sú homeopatickí pacienti pod¾a
svojich fyzických a psychických dispozícií
a povahových vlastností rozdelení do nieko¾kých typov (kontitúcií). Kadému
zodpovedá urèitá homeopatická substancia, na ktorú vraj tento typ pri lieèbe najlepie reaguje. Túto teóriu vytvoril na
základe astrológie a mytológie známy
homeopat Vannier. Taktie homeopatické
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obrazy liekov sú èasto odvodené z astrológie a alchýmie a nestoja na nijakom
odbornom podklade. Mnohé v homeopatii pouívané látky dokázate¾ne
neprejavujú úèinky, ktoré im homeopati
prisudzujú a ich pouívanie vychádza iba
z ich predstáv. Tak napríklad kovové
zlato (Aurum metallicum) je celkom nereaktívne a jeho prijatie ústami nedokáe
vyvola nijaké úèinky, no napriek tomu je
dôleitým liekom v homeopatii, lebo
napríklad u ambicióznych pacientov,
ktorí majú snahu by perfektní, dominujúci a pod., ale tieto ich sklony nie sú
korunované úspechom, vedú k depresiám
a samovraedným sklonom èi vysokému
krvnému tlaku. V astrologických a alchymistických predstavách je toti zlato symbolom pre Slnko, ktoré je dominantné
v celej slneènej sústave. Tieto predstavy
sú v homeopatii prenesené na èloveka
typu Aurum a na údajný úèinok zlata.
V skutoènosti akáko¾vek súvislos medzi
kovovým zlatom a spomenutými chorobami nebola nikdy odborne dokázaná.
Podobných prípadov existuje v homeopatii ve¾a.
Vetky základné princípy homeopatie sú v rozpore s vedeckými poznatkami
a navye odporujú prírodným zákonom.
Ani jej praktická úèinnos a prínos pre
pacientov neboli nezávislými odborníkmi dokázané. V klinických túdiách sa
nepodarilo vierohodne preukáza úèinnos homeopatík oproti placebu. Homeopati predloili ve¾ké mnostvo klinických
túdií, ktoré mali dokáza úèinnos
homeopatík, avak tieto túdie boli vonkoncom zle pripravené. Závané chyby
v ich vypracovaní tak mohli zásadne
ovplyvni výsledky, take závery týchto
prác sú celkom nepresvedèivé. Existujú
mnohé práce, ktoré nedokázali nijakú
úèinnos homeopatík. Hodnotením klinických túdií sa zaoberali dve preh¾adné práce, z ktorých jedna (Kleijnen
a kol., 1991) uzatvára, e predloené
dôkazy nie sú dostatoèné pre definitívny
záver, èi sú homeopatiká úèinné alebo
nie. Druhá práca (Hill a Doyon, 1989),
ktorá hodnotila iba najkvalitnejie, najlepie vypracované túdie s homeopatikami, jednoznaène kontatuje, e nebola
dokázaná nijaká úèinnos homeopatie
proti úèinkom placeba.

. . . . .
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Homeopatia
verzus veda
Homeopati sa èasto pri obhajobe
princípov homeopatie odvolávajú na
práce, ktoré nemajú s homeopatiou niè
spoloèné. Sú to napríklad výskumy z oblasti imunológie, alergológie, endokrinológie, molekulárnej biológie èi fyziky.
Z posledného obdobia mono uvies
práce Bonavida, Bastidovej èi Wijka a
Wieganta z univerzity v Utrechte. Tieto
práce pritom nenapåòajú ani jediný homeopatický princíp a vlastnou homeopatickou lieèbou sa nezaoberajú.
Vetky odborné lekárske spoloènosti
v rozvinutých západných krajinách homeopatiu odmietajú ako metódu nevedeckú a pomýlenú. Napríklad predstavitelia
Európskych farmakologických spoloèností
v roku 1992 formulovali k homeopatii
jednoznaène negatívne stanovisko a
okrem iného v òom upozoròujú aj na
nezanedbate¾né riziká pouívania homeopatie. Takisto po dôkladnej analýze
homeopatiu odmietajú napríklad predstavitelia vedeckej rady Nemeckej spolkovej
lekárskej komory, odborníci Britskej
lekárskej spoloènosti, Stály výbor lekárov
Európskeho spoloèenstva alebo odborníci
Americkej lekárskej spoloènosti.
Neèudo, veï Hahnemann sám oficiálnu vedu zavrhol a svoju metódu postavil
na vede s celkom protichodnými názormi.
Mono preto, e sa angaoval v rôznych
duchovných smeroch, bol aktívnym slobodomurárom a obdivovate¾om Konfúcia,
boli jeho ambície predovetkým duchovné. Napísal, e homeopatia je boská
metóda, ktorú oznaèil za spásonosnú
pravdu. Povedal, e ten, kto ju pouíva,
priamo nadväzuje na bostvo, na Stvorite¾a sveta. Homeopatiu mu vraj zjavil
sám Boh: Bolo naèase, aby múdry a dobrotivý Stvorite¾ a udrovate¾ èloveka urobil koniec týmto hanebnostiam (myslené
na prax klasickej medicíny) a vyjavil lieèite¾ské umenie, ktoré je opakom u spomenutého... Bol najvyí èas, aby dobrotivý Stvorite¾ dovolil objavi homeopatiu.
Aj iné ezoterické lieèebné smery majú
k homeopatii ve¾mi blízko. Sú to predovetkým mesmerizmus a Kresanská
veda. Mesmerizmus  ivoèíny magnetizmus  Hahnemanna priamo inpiroval pri
úvahách o ivotnej sile a je èasto citovaný
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v Hahnemannových prácach. Hahnemann
dokazuje, e mesmerizmus pôsobí rovnako ako homeopatia. Uvádza, e najlepie
výsledky mono dosiahnu kombináciou
oboch týchto metód. O mesmerizujúcej
osobe napísal: je... schopná dobrotivého
entuziazmu, èi dokonca jeho deviácie,
bigotnosti, fanatizmu, mysticizmu alebo
blúznenia, ale súèasne dokáe túto silu
i koncentrova a spôsobi tak aj zdanlivý zázrak. Van Galen uvádza, e Mesmer
i Hahnemann ovplyvnili neskorie metafyzické hnutia. Medzi tieto hnutia bezpochyby patrí aj Kresanská veda, sekta, ktorej zakladate¾ka Mary Bakerová-Eddyová
bola mesmerizmom údajne uzdravená
a poèas svojho ivota homeopatiu sama
pouívala na lieèenie.

Homeopatia
verzus kresanstvo
Z poh¾adu kresanskej vierouky sú
duchovné východiská homeopatie v rozpore s posolstvom Biblie, aj napriek
tomu, e homeopati sa na Krista a Bibliu
opakovane odvolávajú. U Hahnemann
sám sa Jeiovi Kristovi vysmieval, zdôrazòoval svoju nenávis k nemu a na jeho
miesto staval Konfúcia. Vo svojom bádaní bol zrejme ovplyvnený slobodomurárskymi náukami a predovetkým gnosticizmom, o ktorom sa Sväté písmo zmieòuje ako o klamlivom poznaní (porov.
1 Tm 6, 20). Gnostické chápanie bezvýznamnosti a hrienosti hmoty odporuje
biblickej náuke o tom, e stvorite¾om
hmoty je Boh, nie satan (ako tvrdia gnostici) a e kresania majú oslavova Boha aj
svojimi telami. Jei pod¾a Biblie prelial
svoju krv na odpustenie hriechov. Oproti
tomu gnostické predstavy o hmote vedú
k úplne inému chápaniu oslobodenia, spasenia. Kým kresanstvo chápe spasenie
ako odpustenie hriechov a prijatie nového ivota skrze obe Jeia Krista, jeho
smr a vzkriesenie, gnóza sa usiluje
o oslobodenie od hmoty a prechod do
duchovného, nehmotného sveta. Tieto
gnostické predstavy viedli známeho
homeopata Dethlefsena k popretiu výkupnej moci hmotnej obeti Kristovej krvi.
Veèeru Pána potom povauje za odhmotnené, homeopatické podanie Kristovho
tela a krvi na princípe podobnosti.
Kontituèná lieèba, o ktorej u bola
reè, je odvodená z astrológie. Túto prí-
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buznos pripúajú vetky homeopatické
koly. Biblia vak pred astrológiou varuje
(porov. Dt 18, 9-22).
Napokon mono pripomenú príslunos homeopatie do tzv. holistickej,
celostnej medicíny, ktorá vidí organizmus ako celok, ovládaný z duchovného
centra napríklad Vesmírnej inteligencie,
Kozmickej Múdrosti, èi pod¾a niektorých
homeopatov síl Vesmírneho Poriadku.
V základoch tejto medicíny je moné
znova zrete¾ne rozpozna gnostické predstavy a rôzne prvky, prevzaté z pohanských náboenstiev.
ALE FRANC, VLADIMÍR BÍBA

?

!

Mgr. Ale Franc (*1968) je magister farmácie a bývalý èlen
Homeopatickej spoloènosti od jej zaloenia. Je výskumným pracovníkom
oddelenia lieèiv Výskumného ústavu
Lachema Brno. Pracuje v oblasti formulácie pevných liekových foriem a ich zavádzaní do výroby.
Dr. Vladimír Bíba (*1967) je doktor farmácie a odborný
pracovník tátneho
ústavu pre kontrolu
lieèiv v Prahe. V rokoch 1994  1997
bol èlenom WHO
pracovnej skupiny
pre Anatomickoterapeuticko-chemickú klasifikáciu lieèiv pri WHO centre
v Oslo (Nórsko).
Poznámka:
Citácie uvedené kurzívou sú prevzaté
z homeopatickej literatúry. Pouitá bola
odborná homeopatická literatúra, predovetkým knihy Hahnemanna, Kenta, Dethlefsena, Rýcu, Èehovského, Petrociho,
Cousseta, Jouannyho a periodiká British
Homoeopathic Journal, Journal of American Institute of Homoeopathy, Journal of
Homoeopathy, Homeopatie, The Homoeopath, Folia Homeopathica Bohemica,
Homoeopathic Links.
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Homeopatia, clusterova medicína a
antroposofická medicína, J. Hert a kolektív,

enským systémom. Zvlátna pozornos je tu venovaná vzahom
homeopatie k postmodernizmu a antiscientizmu. Teoretické a
praktické vzahy majú k homeopatii aj niektoré ïalie metódy
alternatívnej medicíny. Vzh¾adom na to, e niektoré z nich sa prezentujú ako vedecké metódy, je tu uvedená tabu¾ka umoòujúca
rýchlu orientáciu porovnaním hlavných charakteristík vedeckej
i alternatívnej lieèby.
Druhá èas tejto knihy sa venuje tzv. clusterovej medicíne
a jej tretia èas antroposofickej medicíne.
Na záver k celej tejto monografii treba uvies, e po obsahovej
i formálnej stránke je ve¾mi dobre a preh¾adne spracovaná. Z odborného h¾adiska sa musí oceni, e sa v nej cituje 178 väèinou
recentných publikácií, èo èitate¾ovi umoòuje ïalie túdium príslunej problematiky a súèasne garantuje aj úroveò daných informácií. Prispieva to k tomu, aby sa v myslení i v skutkoch odde¾ovali objektívne poznatky od subjektívneho voluntarizmu.
Nechcem tu vak homeopatiu súdi a svojím odsúdením
ovplyvòova èitate¾a. Chcem len kontatova, e v tejto monografii je dostatok presvedèivých informácií, ktoré isto postaèia, aby si
svoj kritický súd o homeopatii a alternatívnej medicíne urobil
èitate¾ sám.
ZDENÌK MODR

RECENZIA

Nakladate¾stvo Lidové noviny, Praha 1997, 393 s.

1/98 . . . . .

Táto kniha sa zaoberá kritickým hodnotením homeopatie,
clusterovej medicíny a antroposofickej medicíny, ktoré sa v nej
uvádzajú ako hlavní predstavitelia alternatívnej medicíny. Okrem
nich je tu krátka zmienka aj o niektorých ïalích alternatívnych
metódach a o prípravkoch pouívaných prostredníctvom nich.
Alternatívna medicína sa v posledných rokoch stala populárna aj v naej republike: medzi laikmi predovetkým vïaka masovokomunikaèným prostriedkom, medzi lekármi a farmaceutmi
vïaka rôznym koliacim akciám i vïaka mnostvu publikácií o homeopatii. No v porovnaní s tým existujú práce, ktoré sa touto problematikou a kritickým hodnotením alternatívnej medicíny
z vedeckého h¾adiska zaoberajú zatia¾ len ojedinele. O vyplnenie
medzery sa pokúa táto monografia. Bola zostavená kolektívom
autorov pod vedením profesora J. Herta.
Hoci v tejto recenzii problematiku alternatívnej medicíny
nemono bliie analyzova, dá sa na òu upozorni, a tak sprístupni prísluné informácie tým, ktorí ich potrebujú. Sú to toti
nielen lekári a farmaceuti, ktorí sa s homeopatikami alebo s inými
alternatívnymi prípravkami dostávajú do styku, ale i laici, ktorí
majú pod¾a niektorých súèasných názorov teraz sami rozhodova
o spôsobe, ktorým si elajú by lieèení.
Prvá èas tejto monografie je venovaná homeopatii. Tematicky je rozdelená na dvadsa kapitol. V prvej z nich sa uvádzajú príèiny súèasného rozvoja alternatívnej medicíny. V ïalej kapitole
sa rozoberá jej história, najmä história homeopatie. Tá toti ukazuje, e niektoré homeopatické princípy boli známe u v staroveku a stredoveku. Ïalej sa tu uvádza ivotopis zakladate¾a homeopatie Samuela Hahnemanna a vývoj homeopatie po Hahnemannovi, keï vznikajú rôzne od seba sa odliujúce homeopatické
koly, predovetkým anglo-americká a francúzska kola. Konkrétna pozornos sa tu venuje aj vývoju homeopatie v Èesku.
Základný význam má kapitola zhrnujúca teoretické princípy
homeopatie, tak ako ich formuloval Hahnemann a jeho nasledovníci, predovetkým vyie uvedené koly. Z nich kola angloamerická sa ortodoxne pridriava Hahnemannovho uèenia, zatia¾
èo francúzska kola, aj keï väèinou repektuje Hahnemannove
princípy, prijala niektoré pravidlá vedeckej medicíny. Spor medzi
týmito dvoma kolami prebieha aj u nás.
V ïalích kapitolách sú podrobnejie rozoberané a hodnotené hlavné princípy, o ktoré sa homeopatia opiera. Popri nich sú
tu uvedené aj niektoré ïalie homeopatické pojmy, napríklad
miazmy a ich význam pre vznik a lieèenie chorôb, individualizácia homeopatickej lieèby, kontitúcia a citlivý typ, holizmus,
homeopatické zhorenie, zásada jedného lieku v jednom èase,
repertorizácia a i.
Z týchto prevane teoretických údajov sú v ïalích kapitolách
rozoberané hlavné námietky proti homeopatickej diagnostike a
lieèeniu a je spochybòovaná úèinnos homeopatických prípravkov. Ïalej je podrobnejie vysvet¾ovaný úèinok homeopatie z h¾adiska vedeckej medicíny, ktorá tu zdôrazòuje predovetkým existenciu placeba a placeboreaktorov. Potom sú tu uvádzané a hodnotené pozitívne i negatívne úèinky homeopatík, predovetkým
riziká spojené s ich podávaním, èo ukazuje, e homeopatiká nie
sú a tak absolútne bezpeèné lieky, ako to stúpenci homeopatie
zvyknú tvrdi.
Závereèné kapitoly sú venované duchovnej povahe homeopatickej medicíny a jej vzahom k rôznym duchovným a nábo-

Kninica ROZMERu
Na tomto mieste chceme èitate¾ov pravidelne informova
o knihách, ktoré sa zaoberajú témami príbuznými námu èasopisu. Väèinou si ich môete zakúpi v predajniach s náboenskou
literatúrou (napr. v predajniach Dobrá kniha, Frantiek, Okno,
Art fórum, prípadne v predajniach vydavate¾stiev SSV, Lúè, èi Tranoscius a iné). V tomto èísle ROZMERu uvádzame iba menný zoznam niektorých zo základných titulov, ktoré by nemali chýba vo
Vaej kninici, pretoe sú to publikácie popisujúce najznámejie
sekty, duchovné prúdy èi náboenské a psychologické javy súèasnosti:
1. M. ELSER, S. EWALD, G. MURRER: Encyklopedie náboenství
(vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydøí
v r. 1997, 408 strán)
2. RICHARD KVAØIL: Had leze z víry (vydalo nakladatelství Talpress v r. 1995, 208 strán);
3. STEVEN HASSAN: Jak èelit psychické manipulaci zhoubných
kultù (vydalo nakladatelství Tomáe Janeèka v r. 1994,
288 strán);
4. RONALD ENROTH a dalí: Prùvodce sektami a novými náboenstvími (vydalo nakladatelství Návrat domù v r. 1995,
182 strán);
5. REINHART HUMMEL: Reinkarnace (vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydøí v r. 1997, 112 strán);
6. JOACHIM KEDEN: Takzvané mládenícke sekty a okultná vlna
(vydalo vydavate¾stvo Lúè v r. 1990, 182 strán);
7. DOUGLAS R. GROOTHUIS: Tváøí v tváø New Age (vydalo nakladatelství Návrat domù v r. 1995, 186 strán);
8. MYRTLE LANGLEYOVÁ, JOHN BUTTERWORTH, JOHN ALLAN: Viery a
vyznania (vydalo vydavate¾stvo Slovart v r. 1994, 200 strán).
9. KAY M. PORTERFIELDOVÁ: O sektách (vydalo nakladatelství Lidové noviny pod odbornou zátitou Èeskej asociácie pracovníkov liniek dôvery v r. 1997, 175 strán).
10. JAMES W. SIRE: Za novými svìty  prùvodce svìtovými názory
(vydalo vydavate¾stvo Návrat v r. 1993, 164 strán).
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Prostredníctvom tejto èitate¾skej prieskumnej ankety aj Vy
môete rozhodnú o tom, akú tvár (a akú cenu) bude ma ná
nový èasopis. Preto prosíme vetkých, ktorým na ROZMERe záleí, aby nám do redakcie poslali svoje predstavy a pripomienky,
ktoré budú iste vhodnou inpiráciou pre nau ïaliu prácu.
1. Aké rubriky Vás v tomto èísle ROZMERu najviac oslovili?
2. Aké príspevky Vás v ROZMERe najviac zaujali?
3. Èo Vám v ROZMERe chýba?

Aby sme odmenili Vá záujem o èasopis ROZMER a Vau
ochotu s ním spolupracova, pripravili sme pre Vás túto malú
èitate¾skú súa o tri hodnotné kniné ceny. Ak ste pozorne
èítali jednotlivé príspevky, bude pre Vás jednoduché odpoveda na nasledovné otázky:

ANKETA

A ký by ste chceli
V á  ROZMER?

1. Ktoré dve miesta z Nového zákona prívrenci reinkarnácie najèastejie citujú na podporu tejto mylnej teórie?
2. V ktorom roku sa konala globálna meditácia zvaná Harmonická konvergencia?
3. Ako sa volal anjel, ktorý Josephovi Smithovi zjavil
Knihu Mormon a v ktorom roku to bolo?
4. Vymenujte tyri základné body, ktoré sú potrebné pre
tvorbu horoskopu.
5. Kto je tvorcom novej lieèebnej metódy  homeopatie 
a akej bol národnosti?
Vae odpovede posielajte na adresu:

4. Chcete plnofarebný ROZMER za vyiu cenu?

5. Aká cena by pod¾a Vás zodpovedala úrovni a rozsahu súèasného ROZMERu?
6. Chceli by ste sa sta prispievate¾om ROZMERu? Uvede konkrétnu oblas, tému.

7. Napíte svoje predstavy, prípadne pripomienky, ktoré voèi
ROZMERu máte.
8. Máte u nejakú skúsenos s náborovými pracovníkmi nejakej
sekty?

Pre nau lepiu orientáciu uveïte prosím nasledovné údaje:
Vek:

Pohlavie:

Povolanie:

Odpovede posielajte spolu so súanými odpoveïami na
adresu redakcie najneskôr do 31. marca 1998.
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Redakcia èasopisu ROZMER, Palisády 48, 811 06 Bratislava

Pomôte ROZMERu!
V súèasnosti Ekumenická spoloènos pre túdium siekt,
ktorá sa podujala vydáva tento èasopis, nemá nijaké pravidelné finanèné zdroje èi dotácie. Obraciame sa preto na vetkých, ktorým záleí na príprave a vychádzaní ïalích èísel
ROZMERu, aby pod¾a svojich moností prispeli na jeho ïalie vydávanie. Veríme, e v krátkej budúcnosti sa redakcii
podarí oslovi takých sponzorov a podporovate¾ov, ktorí
pomôu k tomu, aby sa ROZMER mohol sta pravidelným a
hodnotným príspevkom v oblasti objektívneho a odborného
informovania o ivote a pôsobení èasto detruktívnych siekt
a nových náboenských smerov. Tých, ktorí by chceli u
teraz ROZMER finanène podpori, prosíme, aby tak urobili
prostredníctvom potovej poukáky vloenej vo vnútri èasopisu. tedrým darcom redakcia vopred vyslovuje svoju
úprimnú vïaku!
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