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Falošní proroci

„Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo 
mnohí prídu v mojom mene a povedia: »Ja som 
Kristus«. A mnohých zvedú. Budete počuť vojno-
vý ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa ne-
preľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. 
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo 
proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a ze-
metrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Potom 
vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všet-
ky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 
Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udá-
vať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných 
prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmno-
ží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však 
vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 24, 4–13)
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UFOKULTY

Starneme. S vekom pribúdajú šediny, starosti, ale aj choroby. Málo ľudí
 poznám, čo ich nemá, a pritom každý chce byť zdravý. Čo ale v prí-

pade, ak sa človek dozvie, že trpí nevyliečiteľnou chorobou? Vieme sa
vžiť do jeho situácie? Vieme pochopiť, čo sa v ňom odohráva, aký boj
so svojou psychikou zvádza? Naša ľútosť a súcit mu príliš nepomôžu,
a tak sa niektorí obrátia na „zázračných“ liečiteľov.

Tých ustavične pribúda. Sú medzi nimi ľudia úprimní, ochotní ne-
zištne pomôcť darmi prírody a svojou vrodenou schopnosťou liečiť, no 
bezpochyby sa nájdu aj takí, čo si na beznádeji druhých vybudovali svoj 
prosperujúci biznis. Aby vzbudili dojem serióznosti a vedeckosti, pou-
žívajú odbornú terminológiu, a aby väčšmi upútali pozornosť, vkladajú 
do nej nádych tajomnej ezoteriky a prastarej múdrosti. Jedno aj druhé 
poslúži, len nech pacient nadobudne pocit, že práve ich geniálna me-
tóda je schopná ho uzdraviť. A nemusí ísť pritom len o ťažko chorých. 
Spoločnosť trpí mnohými civilizačnými chorobami. Nemalou záťažou pre 
dnešných ľudí sú rozvody, strata zamestnania, osamelosť, pocit prázdno-
ty atď. Obavy o budúcnosť, neistota a potlačená sebadôvera sú príčinou 
depresií a ďalších vážnych psychických onemocnení. A tak sa k liečite-
ľom pridávajú i početní psychoterapeuti, ktorí, nezriedka bez akéhokoľ-
vek hlbšieho akademického vzdelania, ponúkajú dôverčivým klientom 
svoje služby. A tie, verte, nie sú vôbec lacné. Zdravie sa stáva výnosným 
artiklom, za zdravie treba platiť!

Prečo ale tejto téme venujeme v aktuálnom čísle takú pozornosť? Za-
iste preto, lebo mnohé súčasné alternatívne metódy čerpajú okrem iné-
ho i z náboženských a filozofických systémov, najmä východných, a z ich 
okultných a ezoterických praktík. Postrádajú síce racionálne jadro, ale čo 
na tom, veď kritické myslenie nie je v súčasnosti príliš v móde. Nahrá-
dzajú ho povery, mystično, transcendentno. Človek podľahol ilúzii, že 
tam, kde zlyháva klasická medicína, nahradí ju všemocná kozmická ener-
gia, alebo uveril, že príčinu terajších problémov treba hľadať v niekto-
rom z jeho početných minulých životov. A postmoderna svojou názoro-
vou bezbrehosťou a hodnotovou relativizáciou mu v tom rada pritakáva. 
Možno sa potom ešte čudovať, že všakovakým alternatívcom sa tak roz-
právkovo darí? A čo my? Nachádzame dôvody, prečo racionálne mysle-
nie čoraz očividnejšie pokrivkáva? Usilujeme sa vo svojom okolí šíriť sku-
točné poznanie, alebo sa uspokojíme s konštatovaním, že dnešná doba 
je už raz taká?          BORIS RAKOVSKÝ
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REPORT
Scientológovia dostali vo Francúzsku 
pokutu, v Holandsku budú bez daní
FRANCÚZSKO – Francúzsky najvyšší od-
volací súd v stredu potvrdil rozsudok 
z roku 2009, podľa ktorého má Sciento-
logická cirkev zaplatiť státisícové poku-
ty za „organizovaný podvod“ v podobe 
zneužívania slabostí svojich nasledov-
níkov. Kasačný súd v Paríži pritom ne-
uznal argumenty organizácie, ktorá 
považuje verdikt za porušenie nábožen-
ských slobôd. Centrála cirkvi v Los An-
geles rozhodnutie skritizovala, pričom 
obvinila francúzsku vládu z „protiná-
boženského extrémizmu“ a upozornila, 
že záležitosť posunie na „medzinárod-
nú úroveň“. Scientológovia už dávnej-
šie naznačili, že rozsudok sú priprave-
ní napadnúť aj na Európskom súde pre 
ľudské práva.

Proces vo Francúzsku sa týkal takzva-
ného Celebritného centra scientológov 
a ich kníhkupectva v Paríži, ktoré majú 
zaplatiť spolu 600-tisíc eur za finančné 
vykorisťovanie svojich prívržencov v 90. 
rokoch. Francúzske úrady pritom ne-
uznávajú scientológiu za náboženstvo, 
ale iba za jeden z kultov. Jednotlivcov 
hlásiacich sa k cirkvi už vo Francúzsku 
stíhali aj predtým, rozsudok z roku 2009 
však predstavuje prvý prípad, keď orga-
nizácia založená v 50. rokoch v USA če-
lí postihu ako celok.

Naopak holandský odvolací súd roz-
hodol, že amsterdamská vetva Sciento-
logickej cirkvi je dobročinná organizácia, 
a teda scientológovia nemusia platiť da-
ne. Zrušil tak výrok súdu nižšej inštan-
cie, podľa ktorého Scientologická cirkev 
má platiť dane, pretože od svojich prí-
vržencov vyberá peniaze za prednášky. 
Uviedla to agentúra AP. Odvolací súd 
dospel k záveru, že scientologické pred-
nášky sa zvlášť nelíšia od toho, čo robia 
alebo môžu robiť iné duchovné organi-
zácie. Poznamenal tiež, že od platenia 
prednášok sú zbavení členovia Sciento-
logickej cirkvi, ktorí na to nemajú pe-
niaze.

Scientologická cirkev vzbudzuje vo 
svete rozporuplné reakcie. Niekde je 
uznávanou cirkvou, v iných krajinách ju 
označujú za sektu nepriaznivo ovplyv-
ňujúcu myslenie ľudí a za bezohľadnú 
hospodársku organizáciu.

http://www.pluska.sk, 17. 10. 2013

V očakávaní Krista

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
 nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh ne-

poslal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. (Jn 3, 16–17)

Už čoskoro si pripomenieme Ježišov príchod na túto zem. Aj keď sa 
tá udalosť stala relatívne dávno, slávenie Vianoc nám dáva znova prí-
ležitosť uvedomiť si, že Boh tak miloval (a neustále miluje) svet, že 
neváhal k nám poslať svojho milovaného Syna.

Dnes sú mnohí, ktorí pochybujú, či je láska vôbec možná. Azda 
preto, lebo hľadanie lásky je založené na svetských meradlách a tiež 
na myšlienke, že by sme mali milovať ľudí len do tej miery, do akej 
oni milujú nás. Alebo, že sami dostatočne nepoznáme a nepociťuje-
me Ježišovu lásku k nám. Je pre nás preto osožné položiť si otázku: 
Máme k Ježišovi úprimný, osobný vzťah? Skutočne sme v neho uve-
rili? Za koho ho vlastne pokladáme? Nestal sa pre nás len historickou 
postavou, morálnou cestou alebo vzdialeným, ľahostajným božstvom? 
Je ľahké prepadnúť takémuto zmýšľaniu, no problém spočíva v tom, 
že naša schopnosť milovať jeden druhého, či už si to uvedomíme ale-
bo nie, súvisí s naším vzťahom k Ježišovi. Keď pochopíme, ako veľmi 
nás miluje, oveľa ľahšie je potom milovať svojich blížnych.

Ak ale chceme spoznať pravú Božiu lásku, musíme poznať evanje-
lium, ktoré nám o nej hovorí aj takto: Boh od samého začiatku chcel, 
aby ho každý človek miloval a žil s ním naveky. Chcel nám dať mi-
losť, aby nám pomohol byť blízko pri ňom a byť s ním. To, čo nás 
ale od Boha vzďaľuje, je hriech. Ten spôsobuje, že sme od neho odlú-
čení. Ak žijeme v hriechu, zakorení sa v nás pýcha a skrze ňu mnohé 
veci začíname vnímať inak, ako by sme mali. Postupne sme priťaho-
vaní ľuďmi, ktorých zmýšľanie je bludné a scestné. Niekedy to nedo-
kážeme ihneď postrehnúť, pretože na prvý pohľad hlásajú ušľachti-
lé a všeobecne akceptovateľné idey, no každá pretvárka a lož sa skôr 
či neskôr odhalí. Tak ako túžba po pravde človeka očisťuje, túžba po 
hriechu ho zase od nej ženie preč. A výsledok sa časom zákonite do-
staví: nedokážeme sa postaviť voči zlu, alebo mu dokonca pritaká-
vame a ospravedlňujeme mnohé pochybné veci, ktoré sa okolo nás 
a v spoločnosti dejú. Sme vlažní. Nevieme správne rozlišovať, lebo ne-
vieme ani správne milovať. A tak sa náš obraz Boha postupne defor-
muje. Začína sa prispôsobovať našim skutočným názorom a túžbam, 
tak, aby sme sa nemuseli prispôsobovať my. A nielen to. Nechávame 
sa vťahovať do rôznych svetských špekulácií, ktoré Ježiša vykresľujú 
ako nejakého avatára či guru, ďalšieho zo zástupu osvietených du-
chovných majstrov. Alebo ako nejakého humanistu či diplomata, kto-
rý by, ak by dnes medzi nami žil, zrovnoprávnil všetky náboženstvá. 
Určite by podľa tých, ktorí tieto špekulácie rozširujú, nebol fanatik 
a mal väčšie pochopenie pre naše ľudské slabosti. Toleroval by snáď 
i mnohé, konzervatívnymi cirkvami odmietané „diskriminované menši-
ny“, veď čo na tom, že sú vo svojej podstate zvrátené a obhajujú zlo. 
A tak sa vynára otázka: Veríme ešte v Ježiša z evanjelií, alebo v Ježi-
ša, ako nám ho predstavuje svet? Očakávame pravého Spasiteľa, kto-
rý prinesie Božie kráľovstvo, alebo niekoho, kto nastolí svetsky chá-
panú spravodlivosť, blahobyt a mier?

Písmo hovorí, že hoci mal Ježiš božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa 
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého a vzal si priro-
dzenosť sluhu. Ježiš, ktorý je Bohom, rozhodol sa podriadiť ľudskému 
životu so všetkými jeho obmedzeniami, pretože nás tak veľmi miluje. 
Nemali by sme preto viac ako seba a tento svet omnoho pozornej-
šie počúvať, čo nám chce aj dnes povedať?   JOZEF TRSTENSKÝ

BIBLICKÉ SLOVO



RÓBERT SARKA

Association of Sananda and 
Sanat Kumara

V roku 1954 sa podarilo americké-
mu sociálnemu psychológovi Leono-
vi Festingerovi (1919 – 1989) a jeho 
spolupracovníkom preniknúť do jed-
nej skupiny vyznávačov mimozem-
ských civilizácií. V nej predpovedali, 
že 21. decembra 1954 postihne Se-
vernú Ameriku veľká pohroma, avšak 
malá skupinka sa zachráni v kozmic-
kej lodi. Aj napriek tomu, že sa to-
to katastrofické proroctvo nenaplnilo, 
sekta sa rozrástla a jej členovia sa eš-
te väčšmi upevnili vo viere v mimo-
zemšťanov. Profesor Festinger o tom-

to fenoméne napísal knihu When 
Prophecy Fails (Keď zlyhá proroctvo, 
1956), v ktorej odhalil, že v pozadí
proroctva stála sestra Thedra (vl. 
menom Dorothy Martinová, 1900 – 
1992).1

Sestra Thedra začala svoju du-
chovnú kariéru ako médium, ktoré 
malo mať údajný kontakt s mimo-
zemšťanmi v americkom štáte Illinois. 
Konkrétne šlo o obyvateľov planéty 
Clarion, ktorí jej formou automatické-
ho písania (channelingu) dopodrobna 
opísali spomínanú katastrofickú uda-
losť. Keď sa však proroctvo nevypl-
nilo, médiá voči Martinovej skupine 
kontaktérov nešetrili negatívnymi re-
akciami. Navyše Martinovej hrozilo

väzenie, respektíve psychiatrická lieč-
ba, a tak sa s hŕstkou svojich verných
stúpencov – na podnet svojho mimo-
zemského duchovného vodcu Sanan-
du, ktorý bol údajne na Zemi známy
ako Ježiš Kristus – presťahovala do
Peru. Tam nadviazala kontakt s ame-
rickým etnológom a kultúrnym antro-
pológom Georgeom Huntom William-
sonom (1926 – 1986), ktorý v spojení
s Georgeom Adamským (1891 – 1965)
založil pri jazere Titicaca Bratstvo sied-
mich lúčov.

Pobyt v Latinskej Amerike bol pre 
Martinovú časom rastu v presvedče-
ní o jej ideách. V roku 1961 sa ale 
na prianie jej vesmírnych duchov-
ných majstrov vrátila do USA, kde 

Myšlienka, že vo vesmíre nie sme sami a že ten je obývaný omnoho vyspelejšími civilizáciami ako je
 naša, priťahuje ľudí od nepamäti. Minimálne od polovice minulého storočia, keď prvý človek vzlie-

tol do vesmíru. Obzvlášť výrazne rezonuje v početných ufokultoch, v ktorých učení zastáva nezastupiteľ-
né miesto. A nielen to. Viacerí ich stúpenci sú presvedčení, že práve oni sú vyvolení, s ktorými mimozem-
šťania komunikujú a ľudstvu skrze nich odovzdávajú naliehavé posolstvá. Varujú nás tak pred blížiacou sa 
pohromou, sebazničením a poúčajú nás, ako skvalitniť a zduchovniť náš doterajší život. A podaktorí do-
konca majú pre nás pripravené už i evakuačné plány.

UFO: Špehujú
nás mimozemšťania?      (2)
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v roku 1965 založila združenie Asso-
ciation of Sananda and Sanat Kuma-
ra, ktoré sa krátko nato presťahovalo
do Mount Shasta v Kalifornii. Mar-
tinová založila i Melchizedechovu 
univerzitu. Prostredníctvom sestry 
Thedry prijímali mnohí jej stúpen-
ci posolstvá od mimozemských maj-
strov. Po jej smrti v roku 1992 sa už 
neobjavil taký silný kontaktér, ktorý 
by dokázal mať rovnaký vplyv ako 
ona.

Zaujímavý bol aj osud Williamso-
na, ktorý sa, fascinovaný Adamským, 
usiloval prostredníctvom vešteckej 
pomôcky ouija a automatického pís-
ma nadviazať kontakt s mimozem-
šťanmi. Podobne ako Adamski aj on 
neoprávnene používal titul profesor 
a venoval sa publikačnej činnosti.2 
Svojimi názormi pravdepodobne in-
špiroval i von Dänikena, pretože tvr-
dil, že to boli mimozemšťania, ktorí 
podnietili vznik judaizmu a kresťan-
stva, pričom ich vtedajší pozemšťa-
nia pokladali za bohov.

Williamson zmenil v roku 1969 
svoje meno na Michael D‘Obenovic
tvrdiac, že je to jeho skutočné srb-
sko-americké meno po rodičoch mig-
rantoch. Tým sa ale jeho duchovná
avantúra nekončí. Roku 1971 ho bis-
kup Liberal Catholic Church (Libe-
rálnej katolíckej cirkvi) vysvätil za
kňaza. O tri roky neskôr nedovolene,
avšak platne prijal z rúk pravosláv-
neho biskupa Johna Mariona Stan-
leyho dokonca biskupské svätenie.
Druhýkrát ho za biskupa vysvätili aj
v nestoriánskej Svätej apoštolskej 
katolíckej asýrskej cirkvi Východu,
kde Williamson potom pôsobil v ma-
lom zbore v kalifornskom meste San-
ta Barbara. Napriek týmto transfor-
máciám niekoľkokrát ešte prednášal 
pod svojím novým menom o UFO.3 
Avšak práve jeho prelietavosť budí 
podozrenie o tom, nakoľko to bola 
vyrovnaná osobnosť.

Mark-Age

Jedným z najpopulárnejších ufokul-
tov z polovice minulého storočia je 
Mark-Age. Zrodil sa v roku 1960 po-
čas stretnutia dvoch médií: Fra Mar-
ka (Charles Boyd Gentzel, 1922 – 
1981) a Yolandy (Pauline Sharpeová, 
1925 – 2005), ktoré sa skontaktova-

li s Hierarchickým telom. To údajne 
vládlo štyridsať rokov (1960 – 2000) 
nad našou Zemou, aby pripravilo 
prechod z Veku Rýb do Veku Vod-
nára. Dvojica sa kontaktovala i s ďal-
šími médiami, prevažne z Teozofickej 
spoločnosti, pričom tvrdili, že sú ve-
dení Nanebovzatými majstrami. Me-
dzi nimi, samozrejme, nechýbal ani 
Sananda – Ježiš.

Dôležitou bola udalosť, keď sa 
s Fra Markom spojilo ďalšie médium
– Gloria Leeová (1926 – 1960), za-
kladateľka nadácie Cosmos Research
Foundation (1959). Táto pôvodne le-
tuška sa stala propagátorkou Oahspe, 
tzv. novej Biblie, ktorú automatickým
písmom napísal americký dentista
John Ballou Newbrough (1828 – 1891).
Leeová o sebe tvrdila, že má spojenie
s duchovnou entitou J. W. prebýva-
júcou na Jupiteri, ktorej posolstvá 
mala jej nadácia šíriť. Posolstvá boli 
zhrnuté v knihách Why We Are Here!
(1959) a The Changing Conditions of 
Your World! (1962), ktoré vyšli po Lee-
ovej smrti.

Leeová od J. W. prijala inštrukciu, 
aby sa presťahovala do Washingto-
nu, konkrétne do Hotela Claridge. 
Dostala nákres kozmickej lode, kto-
rú mala dať postaviť vláda USA a
z ktorej sa malo šíriť posolstvo sveto-
vého mieru. Jej požiadavka však bo-
la odmietnutá, a tak, opäť na pokyn 
J. W., Leeová 13. septembra 1962 vy-
hlásila protestnú hladovku, pri ktorej 
pila len ovocné šťavy. O šestnásť dní
nato však náhle skolabovala, upadla 
do kómy a zomrela. Stúpenci ufo-
kultov ju preto vnímajú ako muče-
nicu. Tým sa však jej príbeh neskon-
čil. S novozélandskou skupinou sa 
zosnulá Gloria Leeová údajne spojila 
prostredníctvom média Verity. Pred-
stavila sa, že je súčasťou Koman-
da Ashtar vedeného samým Ježišom 
Kristom.

Takisto skupina Mark-Age nadvia-
zala s Leeovou údajný kontakt. Na-
svedčuje tomu i fakt, že učenie tohto 
ufokultu je veľmi podobné s tým, čo 
hlásala Leeová. Podľa ich predstáv 
lietajúce taniere nie sú materiálne, 
ale éterické lode, pričom aj Sananda 
– Ježiš, ktorý prebýva na orbite Ze-
me, má éterické telo, ktoré sa však 
stane znova materiálnym, len čo sa 
ľudstvo priblíži k Veku Vodnára.4

Aetheriova spoločnosť

Špiritizmom je inšpirovaná aj Aethe-
riova spoločnosť (Aetherius Socie-
ty). V roku 1955 (resp. 1954) ju za-
ložil Angličan George King (1919 
– 1997), ktorý tvrdil, že tak učinil
na výslovný príkaz svojho duchovné-
ho majstra Aetheria. Misiu začal ro-
ku 1954 v Londýne a to zhromažďo-
vaním svojich prívržencov; druhým 
centrom šírenia jeho náuky sa stal
Hollywood. Roku 1958 mu údajne 
Majster Ježiš nadiktoval nové evan-
jelium – Dvanásť blahoslavenstiev. 
King sa dal vysvätiť Nezávislou li-
berálnou katolíckou cirkvou za bis-
kupa a nechal sa oslovovať Eminen-
cia. Je to podľa všetkého narcistická 
osobnosť, ktorá nemala problém ku-
mulovať ďalšie tituly a vyznamena-
nia. Literárne bol veľmi plodný, napí-
sal množstvo kníh a jeho spoločnosť 
dodnes vydáva periodiká Cosmic Voi-
ce a Aetherius Society Newsletter.

Ústredným pilierom ideológie a
obradnej praxe kultu je presvedče-
nie, že Nanebovzatí majstri pomá-
hajú ľudstvu zaviesť Nový vek mie-
ru a osvietenia. Sám King vystupoval 
ako sprostredkovateľ Medziplanetár-
neho parlamentu, ktorý je podľa ne-
ho najvyšším orgánom Galaxie a je-
ho misiou je záchrana Zeme pred 
samovražedným počínaním jej vlast-
ných obyvateľov. King ľudstvu opa-
kovane sprostredkúval posolstvá, tzv. 
kozmické transmisie Majstra Aetheria 
a iných duchovných majstrov zo Sa-
turnu, Marsu, Venuše a iných planét.5 
Údajne bol vyvolený, aby sa stal mé-
diom pre celé ľudstvo.

V Kingovom učení ide o kombi-
náciu jogy, tantrizmu, alternatívnej 
medicíny, ufológie a ideí pochádza-
júcich z rôznych náboženstiev, najmä 
z budhizmu, hinduizmu, kresťanstva 
a teozofie. Jeho podstatnou súčas-
ťou je i viera v karmu a reinkarnáciu 
a presvedčenie, že inteligentný život 
možno nájsť vo všetkých častiach 
vesmíru. Neodmysliteľným bodom 
náuky je aj princíp ovplyvňovania du-
chovnej energie v prospech liečby ľu-
dí. King taktiež hlásal, že Matka Zem 
je živý organizmus (tzv. hypotéza Ga-
ia) a očakával príchod Majstra, ktorý 
nastolí Nový vek. Nešpecifikoval ale, 
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kedy a kde sa to presne uskutoční, 
iba lakonicky konštatoval, že „až na-
stane ten pravý čas“.6

Dôležitou doktrínou kultu je takis-
to tvrdenie, že naša Zem trpí pravi-
delnými pohromami, ktorých príčiny 
sú jednak vnútorné, jednak vonkaj-
šie. Ako príklad sa v jeho literatú-
re uvádzajú viaceré ataky zo strany 
zlých mimozemských síl, ako aj na-
padnutia, ktoré King odvrátil, pričom 
mu vraj výdatne pomáhali mimozem-
šťania so záujmom o blaho a rozvoj 
ľudskej rasy.7 Okrem Aetheria chrá-
nia Zem pred katastrofami a mimo-
zemskými votreleckými inváziami tak-
tiež iní dvaja majstri žijúci na Zemi, 
ktorí našu planétu nabíjali pozitív-
nou duchovnou energiou. Dňa 8. jú-
la 1964 mala byť totiž údajne Zem 
pripravená na iniciáciu Nového ve-
ku a za veľkého Majstra bol vyhlá-
sený aj King.

O rok nato mala Zem prežiť svo-
je najhoršie ohrozenie, keď ju údajne 
mal napadnúť android vytvorený mi-
mozemšťanmi. Iba značnému množ-
stvu tzv. adeptov, medzi ktorými bol 
aj Majster Saint Germain, sa podarilo 
poraziť tohto nebezpečného votrelca. 
Roku 1967 museli adepti takto do-
konca čeliť i samému Satanovi, kto-
rého vyznávači kultu vnímajú ako niž-
šiu astrálnu silu. Adepti neskôr odišli 
na planétu Gotha, aby aj tu odrazi-
li útok votrelcov. Rovnako sama Emi-
nencia King s adeptmi musel v roku 
1972 odraziť podobný útok.8

Aetheriova spoločnosť každý týž-
deň a tiež pri významných pamät-
ných príležitostiach koná vo svojich 
chrámoch náboženské rituály zahr-
ňujúce nedeľné obrady a modlitbo-
vé stretnutia s cieľom uzdraviť ne-
prítomné osoby. Počas obradov sa 
zúčastneným prehrávajú Kingove 
prednášky alebo správy od rôznych 
planetárnych bytostí. Podporuje sa 
na nich aj cvičenie jogy, meditácia 
a recitácia mantier.9

Príslušníci kultu veria, že môžu 
napĺňať priestor liečivou energiou. 
Sú presvedčení, že energiu modlit-
by možno zhromaždiť v tzv. kryšta-
lických batériách, ktoré sa môžu po-
užiť  na nabíjanie určitých miest na 
Zemi tzv. dobrou energiou. Takto bo-
lo napríklad v rozmedzí rokov 1959 – 
1961 počas operácie Starlight nabi-

tých až devätnásť vybraných vrchov 
duchovnou energiou. Kult však prak-
tizuje i opačné akcie, keď sa usilu-
je odstrániť, vybiť negatívnu energiu 
(operácia Bluewater v roku 1963). 
Okrem toho sa jeho členovia občas 
pokúšajú pomocou energie vyvolanej 
hodinami modlitby odvrátiť prírodné 
katastrofy a pod.

Zdá sa, že popri bohu ako abso-
lútnu stúpenci kultu veria aj v men-
ších „bohov“, ako nazývajú od člo-
veka vyvinutejšie bytosti. V podstate 
ide o transformáciu teozofického 
učenia o Nanebovzatých majstroch,10 
okolo ktorého Aetheriova spoločnosť 
vybudovala svoje učenie a obra-
dy, pričom tie z nej urobili unikát-
ne ufologické náboženstvo. Nejde 
ale o masové učenie, triezve odhady 
(z roku 1993) hovoria len o približ-
ne 650 členoch.11 Kult má však sta-
bilnú štruktúru a hierarchiu a taktiež 
istý internacionálny charakter.

Akadémia vied Unarius

Universal Articulate Interdimensional 
Understanding of Science (Unarius)
je nezisková organizácia, ktorú v roku
1954 založil americký špiritista Ernest 
L. Norman (1904 – 1971) s pomocou 
svojej budúcej manželky Ruth (1900 – 
1993). Norman, ktorý predvídal život
na duchovných planétach, o sebe tvr-
dil, že sa narodil ako zázračné die-
ťa s nadmerne veľkou hlavou, takže
už v detstve nosil klobúk pre dospe-
lého.

Cieľom spoločnosti Unarius je 
napomôcť intelektuálny a duchovný 
rast ľudstva. Norman z tohto dôvo-
du údajne udržiaval kontakt s mimo-
zemskými duchovne vyspelými enti-
tami z Marsu, Venuše a iných planét, 
od ktorých prijímal posolstvá. Neskôr 
ich zhrnul do šesťdesiatich knižných 
zväzkov. Manželia Normanovci riadi-
li svoju organizáciu prostredníctvom 
tzv. parapsychického čítania a vydáva-
nia nových publikácií s lekciami o svo-
jej „štvordimenzionálnej vede“.12

Norman sa časom sám začal po-
kladať za reinkarnáciu Krista. Bol zná-
my mnohými bizarnými tvrdeniami, 
napríklad, že čínska kultúra vznikla 
z mimozemských migrantov z Mar-
su a pod. Po jeho smrti v započatom 
diele pokračovala Normanova man-

želka, ktorá vyhlásila, že má kontakt 
s intergalaktickou konfederáciou. Ne-
skromne o sebe tvrdila, že priviedla 
ku konverzii dokonca aj samého Sa-
tana. Po smrti svojho manžela vystu-
povala pred médiami či v početných 
televíznych programoch v trblieta-
vom šate bohyne ako archanjel Uriel. 
S prispením svojich žiakov založila 
stredisko kultu v kalifornskom mes-
te El Cayon, kde sa konali stretnutia 
a semináre.

Podľa učenia Unariusu sú na ze-
mi štyria inkarnovaní archanjeli: Ra-
fael (Ernest Norman), Muriel (Nor-
manova sestra Esther Nielsová, ktorá 
zomrela ako 23-ročná roku 1927), 
Michael (Nikola Tesla) a Uriel (Ruth 
Normanová). Stúpenci kultu veria 
v reinkarnáciu, pričom Norman mal 
byť nielen prevtelený Kristus, ale aj 
faraón Amenhotep. Ruth mala byť 
zase matkou Leonardovej Mony Lí-
zy, alias La Giocondy. Ponúkala mož-
nosť poznať svoje minulé životy, čím 
do kultu lákala nových prívržencov. 
V sedemdesiatych rokoch prišla spo-
ločnosť s predpoveďou, že nadvia-
zala kontakt s tzv. vesmírnymi brat-
mi. Tí údajne prisľúbili, že na Zemi 
pristane veľkokapacitná vesmírna loď 
a každá kozmická loď, ktorá bude jej 
súčasťou, privezie so sebou tisíc inte-
ligentných bytostí. Tie budú spoločne 
s ľudstvom pracovať na spáse sve-
ta a na duchovnej transformácii Ze-
me a táto významná udalosť sa sta-
ne počiatkom Nového veku mieru. 
Ruth vyhlásila, že v roku 2001 pri-
stane 33 korábov, aby vytvorili naj-
vyššiu univerzitu, kde sa bude vyučo-
vať unariánska veda.13 Napriek tomu, 
že sa toto proroctvo nenaplnilo, osla-
vujú členovia Unariusu každý október 
príchod Medziplanetárnej konfederá-
cie sprievodom a inými slávnosťami 
a naďalej sú skalopevne presvedčení 
o jeho pravdivosti.14

V diele The Infinite Concept of 
Cosmic Creation (1956) naznačil Nor-
man akési krédo spoločnosti, ktoré
sa dá zhrnúť do nasledovných bo-
dov: všetko je energia; energiu ne-
možno vytvoriť ani zničiť, ona len 
mení svoju formu; vy ste energia, 
a preto nikdy, podobne ako ona, ne-
môžete byť zničení; ako nezničiteľná 
energia máte dušu, ktorá zazname-
náva dáta z minulých životov; všetko, 
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čo sa s vami deje, je výsledkom dát 
z minulých životov; aby nastal po-
krok, je potrebné byť viac pozitív-
nejší ako negatívnejší; existujú vrstvy 
fyzického sveta, ale aj iné, v ktorých 
prebývajú bytosti vyššieho a nižšie-
ho sveta.

Unarius má v súčasnosti približne
40 miestnych členov a hoci je niekoľ-
ko tisíc ľudí zapísaných v ich koreš-
pondenčných zoznamoch, iba malá
skupinka sa skutočne aktívne sto-
tožňuje s doktrínami kultu. Satelit-
né študijné skupiny sú podporované
niektorými mestami v Severnej Karo-
líne, Kanade a Nigérii.15

Raeliáni

V roku 1973 založil francúzsky špor-
tový novinár a spevák Claude Voril-
hon (1946) Raeliánske hnutie po tom, 
ako sa od 13. decembra 1973 údajne 
šesť dní stretával neďaleko Clermont-
-Ferrandu v strednom Francúzsku 
s „návštevníkmi“ z planéty Elohím. 
Onedlho nato prijal meno Rael (Po-
sol) a vydal knihu Le Livre qui dit la 
vérité (Kniha, ktorá hovorí pravdu, 
1974). Jeho hnutie je ateistické, pri-
čom sám Rael tvrdí, že hmota je več-
ná. Podľa neho nič nevzniká ani ne-
zaniká, iba sa premieňa. V roku 1989 
Rael otvorene vyhlásil, že raeliáni sú 
ateisti a boha i život na Zemi vytvo-
rili vyspelí mimozemšťania.

Tí údajne prišli na našu plané-
tu pred 25-tisíc rokmi a ľudia vznik-
li klonovaním a genetickou manipu-
láciou. Ak túto zvesť Rael rozšíri do 
celého sveta a ak založí hnutie, ktoré
bude dostatočne propagovať tieto 
myšlienky, tak títo ľudia z iných pla-
nét prídu na Zem a pomôžu ľud-
stvu rozvíjať sa a napredovať. A aby 
naplnili svoj sľub, hoci ľudstvo ne-
chali slobodne sa vyvíjať, udržiavali 
s ním permanentný kontakt prostred-
níctvom prorokov ako Mojžiš, Je-
žiš, Budha, Mohamed, Joseph Smith 
a iní. Rael sám seba pokladá za ich 
nástupcu, keď tvrdí, že taktiež on je 
jedným z poslov Elohím. Podľa ne-
ho sa v biblickej Knihe Genezis pô-
vodne nenachádzalo slovo Boh, ale 
slovo Elohím, ktoré sa uvádza vždy 
v tvare množného čísla a v skutoč-
nosti znamená „tí, čo zostúpili z ne-
bies“.

Rael taktiež tvrdí, že 7. októbra 
1975 osobne navštívil planétu mi-
mozemšťanov, kam ho mimozem-
šťania prepravili lietajúcim tanierom 
a kde strávil celý jeden deň. Privíta-
la ho tam rajská príroda, v ktorej sa 
preháňali ružové a modré veveričky. 
Rael opisuje, ako sa tam stretol so 
spomínanými prorokmi a inými vý-
znamnými osobnosťami a ako s nimi 
spoločne stoloval. Atletickí mladí mu-
ži servírovali vyberané jedlá a krás-
ne nahé ženy tancovali. Na planéte 
je vraj učenie zbytočné, keďže sa ve-
domosti vštepujú chirurgicky a leká-
ri pravidelne obyvateľom prehliada-
jú mozgy. Na záver návštevy Elohím 
požiadal Raela, aby na zemi vybu-
dovali pre nich veľvyslanectvo, čo je 
údajne podmienkou, aby zostúpili na 
Zem a odovzdali nám svoju vyspelú 
technológiu a vedomosti. Raeliáni by 
ho radi vybudovali neďaleko Jaruza-
lema, ale ich pokusy izraelská vláda 
opakovane odmietla. Aby predišli to-
mu, že Židia by znova neprijali me-
siáša Raela, dohodli sa raeliáni na 
rezervnom pláne vybudovať takéto 
miesto kdekoľvek inde vo svete.

Raela jeho stúpenci pokladajú za 
novodobého mesiáša, ktorého úlo-
hou je pripraviť ľudstvo na príchod 
Elohím. Tí prídu v mieri, ale iba vte-
dy, ak ich ľudia prijmú dobrovoľne. 
Ich poslaním je ustanoviť novú sve-
tovú vládu riadenú géniokraciou. Rael 
v tejto súvislosti poznamenal, že cie-
ľom ľudstva je vypracovať sa na takú 
úroveň, aby mohlo byť prijaté do in-
tergalaktickej federácie civilizácií. Jej 
členom sa však môže stať iba vtedy, 
ak na Zemi zavládne múdrosť, láska 
a všeobecný mier. Ľudstvo má záro-
veň i ďalší cieľ, a to vedecky stvoriť 
iný život na iných planétach niekde 
vo vesmíre. Rael tiež hovorí o tom, 
že čoskoro naša pozemská veda do-
siahne taký stupeň, že si budeme 
vedieť predĺžiť svoj život pomocou 
techník klonovania a génového inži-
nierstva a nebudeme už musieť pra-
covať, pretože všetko za nás odpra-
cujú roboty, a tak budeme mať čas 
venovať sa rôznym športom, umeniu 
a jeden druhému.16

Rael ďalej hlása, že svetový hlad 
môžu vyriešiť technológie, ako na-
príklad geneticky upravované potra-
viny, alebo že nanotechnológie oslo-

bodia ľudstvo od všetkých dnešných 
problémov, ako sú práca, choroby 
či krátky život, ba dokonca pomôžu 
poraziť i samotnú smrť. Je zástan-
com eugeniky, eutanázie a klonova-
nia a nabáda k vytvoreniu nového 
politického systému, spomínanej gé-
niokracie, v rámci ktorej môžu vlád-
nuť len ľudia s veľmi vysokým inte-
lektom, a kde volia len tí, ktorí majú 
úroveň vyššieho nadpriemeru v inte-
ligenčných testoch.17

Raeliáni majú veľmi liberálne ná-
zory na manželstvo, ktoré považujú 
za prekonané a sami propagujú ma-
ximálnu sexuálnu slobodu. Všetko je
dovolené. Styk v trojke, štvorke, ale
aj homosexuálne či heterosexuálne
styky. Rael na margo toho údajne vy-
hlásil: „Ako byť katolíkom, keď uzur-
pátor z Vatikánu odsudzuje homose-
xuálov?“ V roku 1976 vznikla firma
Clonaid so sídlom na Bahamách. Ve-
die ju Brigitte Boisselierová, ktorá ro-
ku 2003 tvrdila, že vyklonovali prvé 
dieťa. Dôkaz ale chýba. Podľa všetké-
ho šlo len o reklamný ťah sekty.18

Rael svoje zážitky z vesmírnej ces-
ty opísal v akomsi interview s mimo-
zemšťanom.19 V dnešných časoch sa 
vedecký dôkaz dá zabezpečiť sve-
dectvom pri dodržaní nasledov-
ných krokov: zachytiť dáta (čas, ho-
dina), odfotiť či nahrať. Rael a jeho 
mimozemšťania sa takýmito „drob-
nosťami“ neobťažujú.20 Mimozem-
šťan mu interpretuje rozličné miesta 
z Biblie, ktoré opisujú zásahy mimo-
zemšťanov do vývoja ľudstva. Člo-
vek je podľa neho produktom vedec-
kej skupiny mimozemšťanov Elohím, 
ktorí doteraz kontrolujú jeho vývoj.21 
V Knihe Genezis (Gn 6, 1–2) to podľa 
tvrdenia Raela boli mimozemšťania, 
ktorí si brali najkrajšie ženy a urobi-
li z nich svoje manželky. Manna (Ex 
16, 14–15) zase bola „chemická po-
trava vyrobená práškovou syntézou 
na povrchu zeme...“22 A tak už snáď 
ani nikoho neprekvapí, že tí istí mi-
mozemšťania Raelovi hovoria o po-
užití jadrovej bomby v dávnoveku, 
alebo že Rael vykladá Ježišovo po-
dobenstvo o rozsievačovi ako naráž-
ku na pokusy vytvoriť život na iných 
planétach.23 V jeho fantáziách je ba-
dať evidentný vplyv von Dänikena.

Rael niekoľkokrát vyhral súdny 
spor s novinármi, ktorí ho obvinili zo 
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získavania peňazí z prostitúcie, por-
nografie a predaja drog. Kvôli zhor-
šujúcej sa situácii raeliánov vo svo-
jej vlasti musel opustiť Francúzsko 
a odsťahoval sa do Kanady, kde žije 
dodnes, hoci veľa cestuje po celom 
svete a šíri svoje idey vo všetkých 
krajinách. Sídlom hnutia je Qubec, 
ale svoje pobočky má až v 50 kraji-
nách po celom svete (najmä v Kana-
de, vo Francúzsku, v Japonsku, Južnej 
Kórei a Austrálii) a podľa niektorých 
zdrojov sa k nemu údajne hlási až 
40-tisíc členov.24

Fiat Lux

Fiat Lux je ďalším známym ufokul-
tom, ktorý v roku 1980 založila – 
údajne na priamy popud Ježiša Kris-
ta – Erika Bertschinger-Eicke (1927), 
alias Uriella, manželka exkatolícke-
ho kňaza Kurta Wartera prezývané-
ho Uriello.25 Komunita sídli južne od 
Schwarzwaldu v Nemecku. Centrá má 
v Ibachu a Strittmatte neďaleko mes-
ta Waldshut-Tiengen. Hoci ide o ne-
veľkú skupinu, ktorej „vnútorný kruh“ 
tvorí približne 135 plnohodnotných 
členov, má takmer 800 nasledovní-
kov a ďalších 2 000 sympatizantov. 
Pozornosť nemeckých médií vzbudi-
la najmä súdnymi spormi súvisiacimi 
s neplatením cla a daňovými únik-
mi, a tiež s predajom „duchovných“ 
liekov a tekutín. Životný štýl členov 
kultu je striktne regulovaný a navo-
nok sa podobá rehoľnému životu: 
stúpenci dostávajú nové meno, ma-
jú predpísaný čas na modlitbu, nosia 
biely odev, dodržiavajú celibát a sú 
vegetariáni. Ich rád navyše prevádz-
kuje menší projekt humanitárnej po-
moci nazvaný Adsum.26

Uriella je nielen zakladateľkou a
charizmatickou vodkyňou hnutia, ale, 
pochopiteľne, aj jeho hlavným mé-
diom. Táto bývalá sekretárka a pre-
kladateľka pôvodom zo švajčiarskeho 
Zürichu o sebe tvrdí, že je obdare-
ná božskými schopnosťami, napríklad 
jasnovidectvom, a že je jediným tran-
skanálom a hovorkyňou boha v sú-
časnosti, pričom svoje ezoterické 
posolstvá prijíma priamo od Ježiša, 
v niektorých prípadoch aj od jeho 
matky Márie. Uriellino učenie je syn-
kretickou zmesou kresťanstva, židov-
skej apokalyptiky, gnózy, východných 

náboženstiev (najmä budhizmu), ezo-
teriky, astrologickej kabaly, špiritizmu, 
archaickej mystiky, alternatívnej me-
dicíny, ekológie a ufologických ideí. 
Súčasťou náuky je aj viera v reinkar-
náciu a nanebovzatie duše, čo je ty-
pické pre súčasné ezotericko-ufolo-
gické skupiny.

Uriella hlása apokalyptické uče-
nie o prírodných katastrofách, o kon-
ci časov. Podľa jej predpovedí budú 
určité časti zeme zničené veľkými cu-
nami, asteroidmi, sopečnými výbuch-
mi a inými katastrofami a nevyhneme 
sa ani hrozivej svetovej vojne, v kto-
rej budú použité nacistické lietajú-
ce taniere ukrývajúce sa momentál-
ne v Antarktíde. Zem má zasiahnuť 
na tri dni temnota. Iba jedna treti-
na ľudstva prežije tento čas temna. 
Týmto vyvoleným pomôžu medzipla-
netárne bytosti vedené Ježišom Kris-
tom tým, že ich prevedú v malých 
guľovitých vesmírnych lodiach do 
materskej lode. Tí však, čo nebudú 
na to duchovne pripravení, nebudú 
môcť nastúpiť. Evakuácia potrvá tri 
týždne. Na lodi prebehne duchovné 
prebudenie a očista pozemských du-
ší a Zem bude pretvorená do podo-
by rajskej entity nazvanej Amora. Na-
vrátia sa do nej pradávne potopené 
kontinenty a bude na nej mierna klí-
ma a nová fauna a flóra.

Na Amore budú nasledovať tisí-
ce období mieru, harmónie a jedno-
ty. Zostúpi na ňu Kristus, ktorý bu-
de vládnuť spoločne s Máriou, jin 
a jang tak bude v rovnováhe. Ľudia 
budú mať viditeľný kontakt s an-
jelmi a inými duchovnými bytosťa-
mi. Prevládnu kreatívne sily a budú 
sa smieť používať výhradne zelené 
technológie. Pôvodne to malo pre-
behnúť v roku 1988, avšak v prie-
behu roka Uriella vyhlásila, že vďa-
ka modlitbám, ktoré vytvorili veľkú 
energiu, Boh daroval čiastočný od-
klad tohto trestu a čas milosti. Je 
pravdepodobné, že v budúcnosti 
Uriella ohlási ďalšie konečné apoka-
lyptické termíny. V súčasnosti sa ale 
Fiat Lux väčšmi zameriava na straté-
giu prežitia a na odmietanie sveta 
a spoločnosti. To dodáva stúpencom 
kultu nový zmysel života, pretože sa 
koncentrujú výhradne na nadchádza-
júci Zlatý vek, ktorý charizmatická za-
kladateľka predpovedala, a na očistu 

duše v rámci malej skupinky vyvole-
ných.27

Svätomichalské združenie

Svätomichalské združenie (St. Mi-
chaelsvereinigung) je voľné zdru-
ženie, pri ktorého zrode stál v roku 
1964 švajčiarsky záhradník a obchod-
ník Paul Kuhn (1920 – 2002) udržu-
júci kontakty s médiom Máriou Gal-
latti (1920 – 1988). Protestant Kuhn 
s katolíckym médiom založili naj-
skôr Ekumenické centrum, kde pri-
jímali posolstvá archanjela Michae-
la. Opäť tu ide o synkretickú náuku, 
v ktorej sa hlása reinkarnácia, pričom 
sám Kuhn sa pokladal za prevtelenie 
apoštola Pavla. Skupina ďalej verí na 
preexistenciu Panny Márie, ktorá má 
pozíciu takmer božstva. V apríli roku 
1988 ohlásil Kuhn, že priletia „mami-
ne člny“, ako poeticky nazval lietajú-
ce taniere, a odnesú do neba vyvo-
lených, zvlášť deti, aby ich zachránili 
pred prírodnou katastrofou. Predpo-
vede sa chopili bulvárne médiá, kto-
ré tým vyprovokovali ataky na hnu-
tie. Tento scenár predpovede veľmi 
pripomínal film Proroctvo (Knowing, 
2009), kde tak isto mimozemšťania 
odniesli na novú planétu najmä deti, 
aby ich zachránili pred kataklizmou.

Súčasťou učenia kultu je aj lieče-
nie vierou, ktorého základom je tzv. 
vedomá autosugescia (metóda vy-
užívajúca autosugesciu a hypnózu), 
ktorú vyvinul francúzsky psychológ 
a lekárnik Émile Coué (1857 – 1926). 
Združenie má ultrakonzervatívne in-
klinácie, ktorých prejavom je i špeci-
fická forma mariánskeho kultu, vďa-
ka ktorej hnutie získava priaznivcov 
z radov konzervatívnych kresťanov. 
Dokonca svojho času udržiavalo kon-
takt aj s francúzskym protipápežom 
Klementom XV. (1905 – 1974).

Svätomichalské združenie má cen-
trum vo švajčiarskom Dozwile (kan-
tón Thurgau), mieste svojho vzniku 
a v súčasnosti sa k nemu hlási pri-
bližne 3 000 stúpencov. Okrem Švaj-
čiarska pôsobí aj v južnom Nemec-
ku a Rakúsku.28

Nebeská brána

Posledným ufokultom, o ktorom sa 
v tomto príspevku zmienime, je Ne-
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beská brána (Heaven‘s Gate). Zalo-
žil ju Marshall Applewhite (1931 –
1997), ktorý tvrdil, že je tisícročnou
bytosťou z inej planéty žijúcou na 
Zemi. Prívrženci Nebeskej brány 
dodržujú celibát, mužskí členovia 
sa údajne podrobujú kastrácii ako 
prostriedku k nesmrteľnosti. Odmie-
tajú alkohol a uctievajú počítače. Cie-
ľom sekty je dosiahnuť ideálny stav 
androgýnnych bytostí. Sekta zauja-
la v roku 1997, keď v San Diegu 39 
jej členov na čele s vodcom spácha-
lo hromadnú rituálnu samovraždu. 
Jej dôvodom bolo zbaviť sa fyzic-
kých tiel, aby mohli stúpenci kul-
tu, presvedčení o tom, že sú anjeli
dočasne prebývajúci v ľudských te-
lách, odcestovať kozmickou loďou 
do vyšších vesmírnych dimenzií. Prí-
let tohto kozmického telesa mal byť 
údajne spojený s priblížením Hale-
-Boppovej kométy.29

Pre zaujímavosť ešte doplníme, 
že podobný pokus s cieľom cesto-
vať mimozemskou loďou na duchov-
ne vyspelejšiu planétu urobila aj sku-
pina Centrum najjasnejšej Isis, ktorú 
založila nemecká psychologička Hei-
di Fittkau-Gartheová (1941). Tridsať-
dva členov tohto kultu, vrátane pia-
tich detí, vystúpilo 8. januára 1998 na 
Kanárskych ostrovoch na jednu z hôr, 
aby tam spoločne požili jed. Hoci sa 
pokus nevydaril a Fittkau-Gartheovú 
zadržali, o päť dní neskôr sa o sa-
movraždu pokúsila skupina devätnás-
tich jej nasledovníkov.30

Kritické zhodnotenie

Najčastejšou kritikou pseudovedec-
kého prístupu je, že je vedecky ne-
dôsledný. Vedecká metóda postavená 
na faktoch postupuje v nasledujúcich 
krokoch: 1. pozorovanie a zhromaž-
denie faktov; 2. formulovanie hypoté-
zy usilujúcej sa vysvetliť fakty, pričom 
by mala byť logicky možná; 3. ove-
renie hypotézy – v prípade návštevy 
mimozemšťanov na Zemi potvrde-
ná nejakým nálezom, ktorý by však 
nemal byť ojedinelý. Vedecká me-
tóda predpokladá, že zvyčajne naj-
jednoduchšie riešenie je to pravdivé. 
Dianie vo svete vysvetľuje pomocou 
prirodzených síl, bez zásahu nadpri-
rodzených či mimoriadnych síl (Boha, 
ducha, mimozemšťana a pod.). Däni-

ken a jemu podobní autori skutoč-
ne nevťahujú do svojich teórií Boha, 
avšak často pomocou údajných fak-
tov a vedeckým slovníkom vysvetľu-
jú niektoré nie celkom jasné javy po-
mocou zásahu mimozemšťanov. Už 
takýto prístup sám je problematic-
ký, pretože porušuje princíp najjed-
noduchšieho riešenia: prečo hneď za 
všetkým nevysvetliteľným vidieť zá-
sah mimozemšťanov?

Tak napríklad vo filme Botschaft 
der Götter (Posolstvo bohov, 1976) 
Däniken sprevádza divákov po roz-
ličných kútoch sveta, poukazujúc pri-
tom na rozličné umelecké či archi-
tektonické diela ako na pamiatku po 
návšteve mimozemšťanov, pričom ig-
noruje archeologický a historický vý-
skum, ktorý sa k daným pamiatkam 
viaže. Apriórne komentuje tieto ar-
tefakty ako vytvorené mimozemskou 
metódou. Želanie je u Dänikena ot-
com myšlienky. Vysloví napríklad hy-
potézu (a nie originálnu) o tom, že 
človek vznikol genetickou manipulá-
ciou mimozemšťanov, ktorých si ako 
svojich tvorcov začal uctievať ako 
bohov.31 Alebo uvádza, že vraj ma-
pa tureckého admirála a kartogra-
fa Piriho Reisa z roku 1513, kde je 
okrem iného zakreslená aj Antarktída, 
je presná, a teda musela byť zosta-
vená z obežnej dráhy. Stačí však bež-
ný pohľad laika, aby videl, že mapa 
obsahuje vážne nepresnosti a miesta-
mi len odhad, čo je v geografických 
mapách neprípustné. Ak by bola tvo-
rená z kozmického priestoru, takéto 
nepresnosti by neexistovali.32

Däniken taktiež tvrdí, že kres-
by v Nasce sú pristávacími plocha-
mi mimozemšťanov. Kritický autor 
sa ale pýta, prečo by vyspelá mimo-
zemská civilizácia potrebovala pristá-
vacie dráhy, ak už aj človek dokázal 
vytvoriť plavidlá s kolmým štartom? 
Okrem toho tamojšia pôda je mäk-
ká, čo by iste sťažovalo pristátie ta-
kejto kozmickej lode. Ide o nevhod-
né miesto na letisko. Niektoré pruhy 
a obrazce sú osem kilometrov dlhé 
na hrboľatých kopcoch a viditeľné 
len cez deň. V noci by bolo preto 
pristávanie veľmi obťažné a na hr-
boľatom teréne nepohodlné a azda 
i nebezpečné. Nenašli sa žiadne žia-
rovky, ktoré by umožňovali nočné 
pristátie, takže hovoriť o pristáva-

cích plochách je nezmysel.33 Podob-
ne mali byť dielom mimozemšťanov 
i sochy na Veľkonočných ostrovoch, 
a to napriek tomu, že bolo dokáza-
né, že tieto obrovské monumenty 
postavili domorodci.34 Niekoľkokrát 
sa preukázalo, že podobné údajné 
paleoastronautické pamiatky po mi-
mozemšťanoch majú pozemský pô-
vod, alebo existuje pre ne logické vy-
svetlenie.35

Ďalšou Dänikenovou nedôsled-
nosťou je, že neakceptuje teologický, 
religionistický a ani historický výskum 
ohľadom posvätných kníh jednotli-
vých náboženstiev. Je to hrubé ig-
norovanie poctivého vedeckého prí-
stupu. No azda najťažším hriechom 
autorov typu Däniken je, že u nich 
prevláda predsudok podceňovať 
predchádzajúce generácie ľudstva 
ako nevedomé a hlúpe, a teda ne-
schopné vytvoriť technicky podivu-
hodné stavby, vynálezy a pod., hoci 
v súčasnosti existuje dostatok rekon-
štrukcií, že aj tzv. primitívne a staro-
veké národy vedeli postaviť pyramí-
dy, veľké sochy a iné megastavby. 
Nepotrebovali na to nijakú mimo-
zemskú pomoc.

Uznávaní vedci zastávajú vo veci
existencie vesmírnych civilizácií ag-
nostické stanovisko. Sú síce agnos-
tickí, pokiaľ ide o uznanie inteligent-
ných civilizácií vo vesmíre, avšak v ich
radoch čoraz väčšmi narastá presved-
čenie, že život na Zem prišiel z ves-
míru. Podľa britského fyzika Paula
Daviesa (1946) nemožno vylúčiť, že 
život vznikol zázrakom na jednom 
mieste vo vesmíre a odtiaľ sa rozší-
ril do mnohých ďalších planetárnych 
sústav.36 Zatiaľ sa zo strany vedy 
predpokladá skôr existencia mikro-
organizmov teoreticky cestujúcich na 
kométach, než nejaká civilizácia ob-
darená inteligenciou.

Kriticky tiež treba poznamenať, že 
nie sú dostatočne vysvetlené ani tzv. 
kruhy v obilí a javy s nimi spojené. 
Niektoré z nich akoby skutočne ob-
sahovali kódovanú správu, ale stačí 
to ako dôkaz pre existenciu mimo-
zemských civilizácií? Prečo tieto by-
tosti nekomunikujú s nami priamo?

Ak v 19. storočí existovali pred-
stavy, že okolité planéty slnečnej sú-
stavy sú obývané, v súčasnosti vďa-
ka technickým prostriedkom vieme, 
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že mimozemské civilizácie na oko-
litých planétach nie sú. Niektorí vý-
znamní skeptici ufológom vyčítajú, že 
nie je technicky možný život na Ve-
nuši, ako to tvrdia niektoré ufokulty. 
Podmienky na Venuši zahŕňajú atmo-
sférický tlak na povrchu planéty, kto-
rá je 92-krát väčšia ako Zem, mraky 
zložené z kyseliny sírovej a priemer-
nú povrchovú teplotu 461,85 °C. 
Z toho vyplýva, že žiadny pozem-
šťan by nemohol prežiť na povrchu 
takejto planéty bez vysoko vyvinutej 
technológie. Rovnako existujú dôka-
zy, že fotografie kozmických lodí sú 
podvody (zväčšená žiarovka predsta-
vovaná ako loď a pod.).

O psychologické riešenie feno-
ménu UFO sa pokúsil Gustav Carl 
Jung (1875 – 1961). Jeho vysvetle-
nie je zhruba takéto: súčasný západ-
ný svet prežíva krízu kresťanstva, čo 
viedlo k oslabeniu idey Prostredníka. 
Volanie po ňom je však nevedecké 
a iracionálne, preto tu ostal voľný 
priestor, ktorý vyplnilo UFO.37 Pod-
ľa tohto známeho švajčiarskeho psy-
chiatra ide o spontánnu odpoveď, 
projekciu nevedomia na momentál-
nu vedomú situáciu vo forme mo-
derného mýtu.38 Podľa neho dôvo-
dom je strach z bezvýchodiskovej 
situácie jednotlivca či spoločnosti.

Javy okolo mimozemských civili-
zácií možno vysvetliť aj teologický-
mi dôvodmi. Pre mysliaceho teológa 
môžu byť takéto pokusy znamením 
ľudskej túžby po komunikácii s nie-
kým väčším než je človek. Tento ne-
pokoj je prameňom náboženské-
ho hľadania odpovedí na základné 
otázky človeka. Nesmierne priestory 
vesmíru v súčasníkovi vyvolávajú ne-
istotu, ktorá prebúdza nádej, že nie 
je v ňom sám. Teologickým riešením 
môžeme nadviazať na riešenie psy-
chologické. Ním môže byť aj túžba 
po Bohu, ktorá sa projektuje a vedie 
k zvýšenej senzibilite pre mimozem-
ské civilizácie. Toto riešenie by mohlo 
potvrdzovať taktiež vznik kultov spo-
jených s mimozemskými civilizáciami 
(Aetheriova spoločnosť a pod.), ktoré 
majú svojich „apoštolov“ (Dänikena, 
Hesemanna, Kinga, Meiera a iných), 
pútnické miesta (Roswell, Semjasi-
novo meditačné centrum, miesta, 
kde sa vyskytujú tzv. kruhy v obilí) 
a pod.39

Tvrdenie o existencii či neexisten-
cii mimozemských civilizácií zostáva 
naďalej otvorenou otázkou, ktorú 
by ufokulty nemali svojou skalopev-
nou istotou zneužívať pre balamute-
nie ľudí. Vedecký dôkaz o existencii 
takýchto civilizácií neexistuje, avšak 
vedci, ktorí sú naklonení v ne veriť, 
majú neutešenú víziu, že v prípade, 
ak by aj existovali nejaké inteligent-
né bytosti, ktoré by dosiahli svoji-
mi technickými prostriedkami Zem, 
kontakt s nimi by sa odohrával skôr
ako vojenská konfrontácia vo filme 
Indepenedence Day, než romantický 
E. T. mimozemšťan. Väčšina ufokultov 
totiž mimozemšťanov prezentuje ako 
dobrákov.   
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BORIS RAKOVSKÝ

Pán profesor, ako popredný skep-
tik dlhodobo upozorňujte na 
všetky formy alternatívneho lie-
čenia v českej spoločnosti. Prečo 
sa tento neduh rozširuje, keď sa 
hrdíme toľkými vedecko-technic-
kými úspechmi? Kde sa podelo to 
potrebné kritické myslenie?

Príčin tohto nezdravého javu je ve-
ľa, určite niekoľko desiatok. Vyme-
nujem len niektoré. Predovšetkým 
je zrejmé, že napriek akémukoľ-
vek nespornému pokroku nie je 
medicína schopná vyliečiť každú 
chorobu a zabrániť smrti. Ťažko 
chorý pacient sa preto chytá hoca-
kej i nepravdepodobnej možnosti 
vyliečiť sa. A kde je dopyt, tam je 
i ponuka, najmä keď ide o nové, 
„sofistikované“, módne alebo exo-
tické metódy, údajne lepšie než 

liečebné prostriedky klasickej medi-
cíny. Úlohu v záujme o alternatívnu 
medicínu hrá aj istá pretechnizo-
vanosť a dehumanizácia dnešnej 
medicíny. Kým liečiteľ spravidla 
ponúka čas i vľúdny ľudský prístup, 
lekár nemá čas, aby sa pacientovi 
venoval, namiesto toho ho posiela 
na sériu vyšetrení, ktoré choré-
ho zaťažujú. K liečiteľovi zavedie 
pacienta často i jeho charizma, 
suverenita a nezodpovedné sľuby 
vyliečenia. Taktiež ostrá až nená-
vistná kritika vedeckej medicíny 
zo strany niektorých lekárov (napr. 
Jana Hnízdila v jeho početných 
knihách a článkoch) ženie pacien-
tov priamo do náručia šarlatánov.

Častým dôvodom záujmu o al-
ternatívnu medicínu je i to, že 
dnešná veda má okrem pozitívnych 
stránok i množstvo negatív (zbrane, 
ničivé vojny, ničenie prírody a i.). 

Je tiež príliš zložitá a pre laika ne-
jasná. Ten dáva prednosť jedno-
duchému, pre neho zrozumiteľné-
mu vysvetleniu. Významný je i vplyv 
postmoderného myslenia, ktoré na-
miesto racionality preferuje spiritua-
litu, zdôrazňuje relativitu a pluralitu 
poznania a je vyslovene antiscien-
tistické. Istú úlohu hrá nepochyb-
ne i nedostatok kritického myslenia 
ako dedičstvo po totalitnom systé-
me a skôr na fakty zameraná škol-
ská výchova. Nezanedbateľný podiel 
na šírení alternatívnej medicíny má 
i nedostatočné vzdelanie novinárov 
v médiách, ktoré dnes umožňujú jej 
zástancom masívne šíriť nepravdivé 
informácie o liečebných metódach.

Vravíte, že ani klasická medicína 
nepozná recept na liečbu via-
cerých chorôb. Môžeme teda ne-
vyliečiteľne chorému pacientovi 

Je alternatívna medicína
skutočnou alternatívou?

10

Podľa výskumov každý piaty český lekár (podobne to bude asi aj na Slovensku) v praxi používa nie-
 ktorú z početných metód alternatívnej medicíny. Aj to svedčí o tom, že táto forma liečby je v našej 

spoločnosti čoraz etablovanejšia napriek tomu, že sa verejnosť z médií občas dozvie o rôznych podvod-
ných praktikách „zázračných“ liečiteľov. O tom, kde hľadať príčiny tohto znepokojujúceho javu sme sa 
pozhovárali s popredným členom českého klubu skeptikov Sisyfos, lekárom a profesorom anatómie Jiřím 
Heřtom, ktorému v marci Česká lekárska komora udelila za jeho doterajšiu vedeckú prácu a morálnu in-
tegritu najprestížnejšie ocenenie Rytier českého lekárskeho stavu.
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zazlievať, ak zúfalo hľadá útočis-
ko u liečiteľov? Neočakáva od 
nich skôr nádej a pochopenie, 
ako reálnu pomoc?

I ťažko a nevyliečiteľne chorí on-
kologickí pacienti väčšinou veria 
v reálnu pomoc, teda vo vylieče-
nie. To je síce v ich prípade nemož-
né, ale liečba u liečiteľa im mô-
že priniesť aspoň subjektívnu úľavu 
a útechu. Nemali by sme ich pre-
to od návštevy liečiteľa alebo „al-
ternatívneho“ lekára odhovárať, ale 
vždy im treba jasne povedať: Tro-
chu sa vám možno uľaví, ale je po-
trebné, aby ste pokračovali v lieč-
be navrhnutej lekármi podľa zásad 
vedeckej medicíny. Tá má pod-
statne viac prostriedkov, aby cho-
rým odstránením bolestí a depre-
sií uľahčila odchod zo života.

Spomenuli ste neosobný prístup 
lekára k pacientovi. To je dosť 
častou výhradou stúpencov holis-
tickej (celostnej) liečby voči kla-
sickej medicíne. Sťažujú sa, že 
jednotliví špecialisti si ich navzá-
jom „posúvali“ ako inventár bez 
toho, aby prejavili aspoň mini-
málny záujem o ich ľudské či du-
chovné problémy.

To je, bohužiaľ, smutná skutoč-
nosť spôsobená nedostatkom ča-
su lekárov zavalených enorm-
nou administratívou. Nie je to však 
všeobecný jav. Väčšina praktic-
kých alebo rodinných lekárov, azda 
všetci psychiatri a mnoho inter-
nistov sa obetavo venuje pacien-
tom k ich spokojnosti. Iné je to, 
žiaľ, u niektorých špecialistov hna-
ných nutnosťou čo najpodrobnejšie 
pacienta vyšetriť a navrhnúť ďalšie 
laboratórne a prístrojové vyšetre-
nia, ktoré pacienta unavujú, a zvlád-
nuť pritom aj to „papierovanie“.

Ľudí znepokojujú aj informácie 
o škodlivých vedľajších účinkoch 
rôznych chemických liečiv. Nie je 
preto pochopiteľné, že čoraz väč-
šmi tu rezonuje téma návratu 
k prírode, z čoho ťaží práve al-
ternatívna medicína, ktorá na 
tomto záujme vybudovala pro-
sperujúci biznis?

Neexistuje liečivá metóda alebo 
jej prostriedok, ktorý by nemo-
hol mať (a aj má) pri nevhodnom 
alebo nadmernom požití vedľajšie 
nepríjemné alebo dokonca škod-
livé účinky. Strach z takých účin-
kov v pacientoch zámerne pestujú 
zástancovia alternatívnej medicí-
ny, ktorí bez akýchkoľvek zábran 
ponúkajú lživé prostriedky „bez 
vedľajších účinkov“, prírodné, „bez 
chémie“, lacné a pritom vysoko 
účinné. Žiaľ aj v mnohých médiách 
a publikáciách (napr. knihy prof. 
Anny Struneckej) sa riziká liekov 
a iných chemických látok zveličujú 
alebo vyhlasujú, hoci bola ich bez-
pečnosť jednoznačne potvrdená.

Nemyslím si, že by boli rôzne prí-
rodné bioprodukty lacné. Skôr 
naopak. Nie je vám čudné, že 
ľudia propagujúci zdravý životný 
štýl a návrat k prírode sú na dru-
hej strane hnaní túžbou po čo 
najväčších ziskoch z predaja často 
predražených produktov?

V porovnaní s väčšinou moder-
ných liekov na liečbu vážnejších 
chorôb sú niektoré homeopatiká 
skutočne lacnejšie, ale máte 
pravdu, vzhľadom na to, že 
postrádajú akúkoľvek účinnosť,
sú až extrémne predražené. 
Rozpor v konaní liečiteľov nevidím, 
pretože o poctivosti ich propagandy 
možno oprávnene pochybovať. 
Propaganda väčšiny z nich je
takisto nepoctivá, ako aj ich výrob-
ky a metódy. Prečo by neklamali, 
keď záujem o ne to zvyšuje?

Rozprávame sa o alternatívnej 
medicíne, ale ako autor knihy 
zameranej na túto problematiku 
najlepšie viete, že za týmto 
pojmom sa skrýva množstvo rôz-
nych metód. Situáciu navyše 
komplikujú liečitelia zneužívajúci 
zúfalstvo a beznádej pacientov. 
Ako možno najlepšie rozpoznať 
šarlatána a podvodníka?

Podľa jeho správania to možné nie 
je. Šarlatán nikdy neprizná a nikdy 
mu s istotou nedokážete, že klame 
a podvádza. Jeho šarlatánstvo od-
halíme len podľa registra jeho me-

tód. Odhliadnuc od toho, že nie 
všetci lekári a liečitelia, ktorí metódy 
alternatívnej medicíny používajú, sú 
šarlatáni. V účinnosť týchto metód 
z neznalosti, hlúposti alebo naivi-
ty veria a úprimne sa snažia ľuďom 
pomáhať. Napokon na tom príliš 
nezáleží, či vás lieči šarlatán alebo 
poctivý hlupák, dôležitý je len jeho 
liečebný arzenál a jeho správanie.

No stávajú sa i prípady, keď na 
nezodpovednosť liečiteľa doplatí 
klient životom. Je súčasná legisla-
tíva dostatočne účinná, aby tomu 
zamedzila? Alebo je naša spoloč-
nosť ľahostajná k tragédiám spô-
sobeným takýmto konaním?

Legislatíva je pripravená dobre, 
lenže sa nedostatočne aplikuje. 
Je chybné dokazovať liečiteľom, 
že pacienta poškodili úmyselne. 
Stačí predsa potrestať a odsúdiť 
ho za neúmyselné poškodenie je-
ho zdravia alebo úmrtie. Ak chce 
niekto pracovať ako liečiteľ, mal by 
si osvojiť aspoň základné poznat-
ky o rizikách ním použitej metódy 
a tiež o príznakoch vážnej choroby.

Ak zlyhá lekár, je možné obrátiť 
sa na Úrad pre dohľad nad lekár-
skou starostlivosťou. Čo ale robiť, 
ak zlyhá liečiteľ? Kto preukáže 
jeho vinu a bude ho brať na zod-
povednosť?

Každý, komu liečiteľ poškodil zdra-
vie, sa môže obrátiť na súd, kto-
rý má právo ho stíhať za ujmu na 
zdraví z nedbalosti. Do právomoci 
Českej lekárskej komory liečiteľstvo 
nespadá. Podotýkam, že spoluvinní-
kom je vždy i pacient, pretože keby 
chcel, tak informácie o rizikách al-
ternatívnej liečby môže ľahko získať.

Vo vašej publikácii sa zmieňujete 
o mnohých liečebných metódach, 
no najviac priestoru venujete ho-
meopatii, akupunktúre a parapsy-
chologickým metódam. Čím sú 
tieto metódy také nebezpečné?

Priame nebezpečenstvo tu nehrozí. 
Homeopatiká obsahujú len čistú 
vodu alebo cukor, žiadnu účinnú 
látku. Akupunktúrne body, dráhy či 
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energia čchi neexistujú a pichnutie 
do kože je neškodné. Duchovné 
parapsychologické „sily“ patria do 
oblasti fantázie. Nebezpečnosť 
týchto metód vidím ale v tom, že 
majú dlhú históriu a tiež bohatú 
literatúru, čo je pre mnoho ľudí 
zárukou, že ide o teoreticky zdô-
vodnené a praxou overené metódy. 
Sú teda dôveryhodnou alternatívou 
klasickej liečby, ktorú pacienti od-
mietnu alebo prerušia často s fatál-
nymi následkami. Homeopatia má 
okrem toho dokonale prepracovanú 
techniku propagácie. Homeopati 
sa cielene obracajú na významné 
osobnosti, umelcov, vojenských ve-
liteľov, politikov (Napoleon, Gándhí, 
Mark Twain, Reagan, v súčasnosti 
princ Charles a i.), ktorí väčšinou 
nie sú prírodovedecky vzdelaní 
a ľahko podliehajú tlaku homeo-
patov a sú tak skvelým príkladom 
nasledovania pre laickú populáciu. 
Akupunktúra zase okrem tisícročnej 
tradície a bohatého knižného fondu 
ťaží z toho, že sem prišla z Orientu 
a opiera sa o duchovné princípy. 
I parapsychológia je plná módnej 
ezoteriky a mystiky, čo priťahuje 
najmä mladšiu generáciu. Podstatné 
je tiež to, že Česká lekárska komora 
schválila homeopatiu i akupunktúru 
a že ich praktizujú mnohí lekári.

Možno ešte bizarnejšími ako
alternatívne metódy sú ich
diagnostické postupy. Môžete 
spomenúť aspoň niektoré z nich?

K starým podivuhodným diagnos-
tickým metódam patrí napríklad 
veštenie z vnútorností kurčiat 
alebo z kávovej usadeniny, novšia 
je diagnostika z dúhovky oka či 
rôzne psychotronické metódy, ako 
je diagnóza obyčajným hlbokým 
pohľadom na chorého alebo zo 
zaslaného vlasu, eventuálne od-
tlačku prsta. Rovnako bizarná je 
i diagnostika pomocou Vollovej 
elektroakupunktúry, ako aj iné prí-
strojové metódy predpokladajúce 
existenciu rôznych hypotetických 
žiarení či akúsi biorezonanciu, ktorú 
fyzika nikdy nepreukázala. Posled-
ným hitom, ktorý k nám prenikol 
z Ruska cez Slovensko, je prístroj 
AMP pre tzv. neinvazívnu analýzu 

z krvi, ktorý snímaním infračerve-
ného žiarenia z piatich miest na 
povrchu tela údajne dokáže zme-
rať 115 metrických i chemických 
parametrov ľudského tela a určiť 
diagnózu pacienta. Jeho praktizo-
vanie bolo našťastie čoskoro Minis-
terstvom zdravotníctva zakázané.

Viaceré metódy využívajú tzv. 
kozmickú energiu (čchi, pránu) 
tvrdiac, že má moc uzdravovať 
a harmonizovať organizmus. Dá 
sa táto energia odborne defino-
vať, alebo z vedeckého hľadiska 
nemá racionálny podklad?

Fyzika pozná len elektromagne-
tickú, gravitačnú a silnú a slabú 
jadrovú energiu. Žiadna iná (fyzi-
kálna) energia neexistuje. Nie je 
ani duchovná energia, lebo pod 
týmto termínom rozumieme schop-
nosť konať prácu. Duch to nevie. 
Naši predkovia správne vytušili, 
že všetko, teda svet, existencia 
človeka i jeho choroby musia mať 
príčinu a že všetko musí byť ne-
jako riadené. To „niečo“ (zrejme 
silu) poznať nemohli, ale chceli ju 
aspoň pomenovať. Zvolili termíny 
čchi, prána, mana a pod. Až dnešní 
vykladači namiesto nekonkrétnej 
predstavy o akejsi energii veria, že 
sa za týmito termínmi skrývajú iné, 
zatiaľ nepoznané kozmické sily.

Ako vedcovi vám iste nie je po 
vôli, že mnohí liečitelia si vypo-
máhajú vedeckou terminológiou, 
pričom jednotlivým pojmom čas-
to vkladajú abstraktný až ezote-
rický podtón a deformujú ich pô-
vodný význam. Môže aj to byť 
spôsob, ako prilákať klienta a za-
maskovať svoju neodbornosť?

Liečiteľ má dve možnosti, ako zvýšiť 
príťažlivosť svojej metódy. Jednou 
je zdôrazňovanie zásadnej odliš-
nosti alternatívneho prístupu od 
vedeckej medicíny, ktorú kritizujú, 
druhou je naopak snaha priblížiť 
sa k nej a dokázať, že aj ich me-
tóda je vedecká, a teda správna. 
Preto ju opisujú vedeckou, žiaľ, zle 
pochopenou terminológiou. Že ide 
o nezmyselný a nelogický slovný 
guláš však spozná len odborník.

Nemálo pojmov, ktoré metódy 
alternatívnej medicíny používajú, 
vychádza z východných náuk 
a ezoteriky. Prečo je podľa vás 
takéto spojenie také bežné?

Mnohí ľudia ovplyvnení postmoder-
nou filozofiou a módnymi duchov-
nými prúdmi, nespokojní so súčas-
ným svetom – racionálnym, 
realistickým, materiálnym – a tomu 
zodpovedajúcou medicínou hľadajú 
alternatívu, ktorú vidia v spiritualite 
a ezoterike. Práve taký obraz sveta 
poskytujú orientálne náboženské 
a filozofické náuky a z nich vychá-
dzajúca čínska, thajská alebo indic-
ká medicína.

Okrem liečiteľských postupov sa 
populárne stávajú i mnohé psy-
choterapeutické metódy. Niektoré 
z nich (tzv. regresné) sú tiež zalo-
žené na filozofických doktrínach 
typických pre východné nábožen-
stvá – konkrétne na reinkarnačnej 
teórii. Čím sú podľa vás scestné?

Regresné metódy vychádzajú
z predstavy, že pacient si návratom 
do svojej mladosti alebo dokonca 
do minulých životov uvedomí sku-
točné príčiny svojich ťažkostí. Pod 
vedením liečiteľa ich potom pre-
hodnotí a vyrovná sa s nimi. Je to 
však omyl. Spomienky sa totiž nikdy 
nevybavujú v pôvodnej podobe, 
lebo mozog ich ustavične prepracú-
va a môžu byť celkom klamlivé. 
Navyše nevhodná terapia môže vy-
volať i tzv. falošné, neexistujúce 
spomienky, čo môže mať vážne 
dôsledky pre pacienta i jeho rodinu. 
Úplne scestné sú metódy vychádza-
júce z predstavy o existencii minu-
lých životov a o prenose karmy do 
súčasnosti. Život je konečný, žiadny 
minulý sme nemali, karma je len 
náboženská predstava. Všetky biolo-
gické procesy, biochemické i psy-
chické, sú jednosmerné, nemôžu 
prebiehať spätne.

Niektoré alternatívne psychotera-
pie vedú ľudia bez akademického 
vzdelania. Vynára sa otázka, či 
ich účastníkom pomôžu, alebo 
skôr ublížia?



4/2013

13

Tieto metódy nemajú s racionál-
nou vedeckou psychoterapiou veľa 
spoločného. Príkladom je apliko-
vaná kineziológia, liečba objatím, 
„novým zrodením“ či transper-
sonálna psychológia. V mnohých 
prípadoch však môže i taká laická 
„psychoterapia“ pomôcť. Vieme 
totiž, že väčšmi než na použitej 
metóde záleží na ľudskom prístupe 
a charizme liečiaceho. Niekedy stačí 
len kontakt s úprimným a citlivým 
liečiteľom alebo s kolektívom iných 
pacientov pri skupinovej liečbe, aby 
nastalo zlepšenie psychického stavu 
chorého. Rizikom ale je vytvore-
nie závislosti pacienta od liečiteľa 
a oslabenie jeho samostatnosti, 
a rovnako nebezpečné je i zane-
dbanie racionálnej terapie, najmä 
keď sú psychické ťažkosti spôsobe-
né organickou mozgovou chorobou.

Ak tomu správne rozumiem, tak 
podľa vás nelieči chorého len
liečebná metóda, ale aj jeho viera 
v jej úspech – tzv. placebo efekt?

Základom terapie je, samozrejme, 
správne volená liečebná metóda 
s účinnými medikamentmi, ale 
placebo je významným doplnkom. 
Placebo efekt je v podstate auto-
matickou autosugestívnou reakciou 
na láskavé ľudské zaobchádzanie, 
na príjemné prostredie a na cha-
rizmu liečiaceho. Je prejavom viery 
v úspech liečby, vlastnej každému 
jej spôsobu, vedeckému i alterna-
tívnemu. Môže priaznivo ovplyvniť 
hlavne subjektívne pocity pacienta, 
z časti i jeho funkčné ťažkosti. 
Proti závažným organickým cho-
robám však zasiahnuť nemôže.

Ak by sme to všetko chceli zhr-
núť, ako by ste charakterizovali 
hlavný rozdiel medzi vedeckou 
a alternatívnou medicínou? Je
vôbec možné vzájomné zlúčenie 
oboch prístupov?

Túto možnosť jednoznačne vyluču-
jem pre úplnú odlišnosť paradigiem 
vedeckej a alternatívnej medicíny. 
Prvá je založená na znalosti, fak-
toch, druhá na viere. Prvá vychá-
dza z vedeckého poznania príčin, 
priebehu i spôsobu liečby chorôb, 

druhá je charakterizovaná absenciou 
týchto pre liečbu nevyhnutných 
podmienok, opiera sa o vieru 
v existenciu nedokázateľných du-
chovných princípov, o fantázie 
a absurdné výmysly. Účinky metód 
vedeckej medicíny sú dokázané, 
kým účinnosť metód alternatívnej 
medicíny štandardnými vedecký-
mi metódami dokázaná nebola. 
Spolupráca medzi lekárom a lie-
čiteľom preto nemôže fungovať. 

Možno aj to bol dôvod, prečo 
klub skeptikov Sisyfos vlani vy-
zval Vedeckú radu Českej lekárskej 
komory, aby sa vyjadrila proti 
alternatívnej medicíne a varovala 
pacientov. Aká bola reakcia?

Jednou z príčin existencie a rozvoja 
alternatívnej medicíny u nás je ne-
schopnosť alebo nechuť štátnych 
zdravotníckych inštitúcií, minister-
stva zdravotníctva, lekárskych spo-
ločností i Českej lekárskej komory 
zaujať jasné kritické stanovisko 
k takým metódam a verejne ho
šíriť. Preto sme sa rozhodli ich vy-
zvať, aby sa vyjadrili k ich účinnosti 
a aby o svojom stanovisku informo-
vali verejnosť. Väčšina oslovených 
inštitúcií žiaľ reagovala odmietavo 
alebo vôbec nie. Isté lekárske fakul-
ty odpovedali dotknuto s tým, že 
predsa vyučujú len vedeckú medi-
cínu. Zrejme sa domnievajú, že je 
to dostačujúce a že o existencii
alternatívnej medicíny a jej povahe 
a rizikách nemusia študenti počuť 
ani slovo.

Môže byť aj nedostatočná osveta 
príčinou, že sa názory na jednot-
livé alternatívne metódy (napr. 
homeopatiu) v laickej, ako i od-
bornej verejnosti rozchádzajú?

Nedostatočná osveta je nesporne 
významnou príčinou rozdielnych 
názorov na alternatívne metódy 
v odbornej i laickej verejnosti, ale 
ani zďaleka nie je jedinou. Názory 
týchto ľudí ovplyvňujú aj všetky 
faktory, ktoré som už uviedol. Isté 
tiež je, že na tieto faktory reaguje 
každý iným spôsobom podľa svojej 
povahy, sklonov a typu vzdelania. 
Na jednej strane bariéry zostáva-

jú ľudia s logickým, racionálnym, 
kritickým myslením a tiež s príro-
dovedeckým vzdelaním, na druhej 
sú ľudia s nižším intelektom, ľudia 
buď nevzdelaní alebo vzdelaní, ale 
len v humanistických odboroch, 
potom ľudia labilní, neurotickí, 
naivní a sugestibilní, často mladé 
ženy. Títo ľahko podliehajú sľubom 
charizmatických liečiteľov alebo 
všadeprítomným reklamám. Riadnou 
osvetou by sa, samozrejme, situácia 
mohla rýchlo zmeniť k lepšiemu. Už 
výchova a vzdelávanie od základnej 
až po vysokú školu zamerané na 
kritické myslenie, jasné a verejne 
proklamované stanoviská štátnych 
i zdravotníckych orgánov či vyššie 
vzdelanie novinárov by iste veľa 
občanov presvedčili o neúčinnosti 
aj rizikách metód alternatívnej me-
dicíny. Ešte chcem dodať, že vždy 
boli a budú existovať chronické 
a nevyliečiteľné choroby a ľudia 
budú túžiť po zdraví. A vedecká 
medicína nikdy nebude všemocná. 
Preto liečiteľstvo a alternatívna 
medicína boli, sú a budú trvalým 
sprievodcom ľudskej spoločnosti.

Čo by ste na záver ako lekár od-
kázali tým, pre ktorých byť zdra-
vý je často jediným želaním? Má-
te pre nich radu, ako sa vyhnúť 
sklamaniu a následkom toho, že 
uverili šarlatánom?

Je to veľmi jednoduché. Stačí od-
poručiť pacientovi, aby si prečítal 
nejakú kritickú knihu o alternatívnej 
medicíne a trochu sa zamyslel. 
Normálne mysliaci čitateľ by mal 
pochopiť, že je to zbierka mylných, 
naivných, hlúpych a podvodných 
metód a bude veriť len dnešnej 
vedeckej medicíne a jej overeným 
postupom. Tomu, kto aj tak v účin-
nosť metód alternatívnej medicíny 
verí, naliehavo odporúčam, aby sa 
vydal k liečiteľovi len vtedy, keď bol 
riadne vyšetrený klasickou medicí-
nou a vylúčila sa závažná choroba. 
V alternatívnej medicíne by mal vi-
dieť len doplnok k overenej liečbe.

Ďakujem za rozhovor.     

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA
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Fenomén liečiteľov - 
podvodníkov

Už v starovekom Ríme si ľudia bo-
li vedomí, že zdravie je nadovšetko 
a už vtedy to využívali podvodnícki 
liečitelia. Pôsobili tu predavači liečiv 
jednak vo svojich stánkoch, jednak 
ako podomoví obchodníci. A práve
na nich sa už v tom čase nazeralo
väčšmi ako na šarlatánov, pretože 
medzi nimi boli nepoctivci, ktorí ne-
dodržiavali ceny a klamali o liečivých 
účinkoch svojich mastí, tinktúr, výlu-
hov a iných prostriedkov.

Od tých čias sa podvodnícki lieči-
telia vyskytovali a vyskytujú i naďalej,
ale presuňme sa teraz do obdobia 
druhej svetovej vojny. Práve vtedy 
žil jeden z najväčších lekárov – pod-

vodníkov. Bol ním „doktor“ Theodor 
Morell (1886 – 1948). Tento býva-
lý lekár pôsobiaci na námornej lodi 
jedného dňa ošetroval v Hitlerovom 
sídle vodcovho dvorného fotografa. 
Jeho injekcie, tabletky, čapíky (ktoré 
si vyrábal sám) spôsobili úľavu hneď 
a dokázateľne, čo urobilo na Hitlera
veľký dojem. Už ale nevidel, že neúčin-
kovali trvalo. Hitler trpel stihomamom 
– nikomu neveril a bol presvedčený, 
že sa mu kdekto v jeho bezprostred-
nej blízkosti usiluje vziať život. Preto 
keď sa objavil trochu tajuplný Morell,
Hitler ho prijal s takmer otvoreným 
náručím. Zavrhol svojich lekárov, sku-
točné kapacity, a nahradil ich Morel-
lom. Ten doslova kŕmil svojho pána 
vitamínmi a hormónmi, takže vlast-
nú obranyschopnosť jeho tela úplne
ochromil. Hitler dostával injekciu ráno

i večer. Žil pod čoraz väčším vplyvom
nebezpečných liekov. Vodca udelil
Morellovi profesorský diplom a dal mu
oprávnenie na výrobu liečiv. A tak 
podvodnícky lekár zakladal továrne, 
ktoré pochybné farmaká vyrábali.

Aj dnes existujú takíto nepoctivci
parazitujúci na dôverčivosti chorých
ľudí, len spektrum rozmanitých liečeb-
ných metód je omnoho pestrejšie 
než predtým: akupunktúra, ajurvéda,
antropozofická medicína, homeopatia,
šamanizmus, rôzne dietetické postupy,
liečba masážami, liečba drahokamami, 
bioenergia, liečivé obrazce, geopato-
génne zóny, vitamínoterapia, liečba 
hladovaním, kineziológia, bylinkárstvo,
aurikulárna terapia, aromaterapia, Ba-
chove esencie, irisdiagnostika, orientál-
na diagnostika, makrobiotika, liečba ru-
kami, reiki. To je len zlomok výpočtu 

Liečitelia a liečiteľstvo – téma stará ako ľudstvo samo. Je tým aktuálnejšia a diskutabilnejšia, čím
 väčšmi ovplyvňuje človeka moderná veda a rozvoj medicíny vôbec. Dvadsiate prvé storočie je čas, 

v ktorom vládne technický pokrok naprieč všetkými spektrami ľudského života – aj medicínou a lieče-
ním vo všeobecnosti. Napriek tomu ľudia i v dnešných časoch (alebo práve preto) stále vyhľadávajú
liečiteľov alebo využívajú najrozličnejšie liečebné postupy, ktoré sú vedecky nepodložené. Záujem ľudí 
o takzvanú alternatívnu liečbu neutícha, ale naopak rastie. Popri solídnych liečiteľoch ale takisto nekon-
trolovateľne pôsobia šarlatáni, podvodníci, ktorých prvoradým cieľom je ľahký zárobok. Väčšinou ťažia 
z viery a veľkej dôverčivosti svojich pacientov.

Obchodníci
s ľudskou beznádejou

DAGMAR ROUČKOVÁ
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liečebných a diagnostických metód,
ktoré by iste stáli za podrobnejší opis.
Zo všetkých vyberám len dve, ktoré 
sa do článku o liečiteľoch – podvod-
níkoch hodia najviac – sú totiž pri-
najmenšom pochybné. Prvá je bez-
kontaktná diagnostika a liečba, keď 
liečitelia „liečia“ na diaľku, to zname-
ná, že chorého nemusia vôbec vidieť, 
no napriek tomu si trúfnu na veľmi 
vážne ochorenia.

Jedným z takých liečiteľov je pán 
Ivan Gellner z Brna, ktorý o sebe pí-
še, že je profesionálny liečiteľ s dl-
horočnou praxou. Ako uvádza, jeho 
špecializáciou je liečenie na diaľku 
bez spolupráce chorého (prípadne 
i bez jeho súhlasu) – predovšetkým 
pri závislostiach od alkoholu, drog 
alebo automatov. Lieči ale taktiež 
aj iné choroby, napríklad epilepsiu, 
alergiu, kožné problémy, pomáha pri 
aids ochoreniach a pod. Tento lieči-
teľ upozorňuje, že dĺžka jeho liečenia 
netrvá menej ako dva roky, pričom 
po celý čas nepretržite ovplyvňuje 
organizmus chorého.

Ďalším druhom „liečby“ s mini-
mom vedeckosti je tá, kde sa hľadá 
spojenie medzi chorobami a možný-
mi mentálnymi (duchovnými) príčina-
mi ich vzniku. Napríklad kalifornská 
psychoterapeutka Louise Hayová ku 
každej chorobe ponúka i novú myš-
lienkovú schému vedúcu k vyriešeniu 
zdravotného problému. Tak možno 
vysvetliť alkoholizmus, angínu, bron-
chitídu, bradavice, celulitídu, cysty, 
detskú obrnu, diabetes, hluchotu a i. 
Ako príklad uvedieme Hayovej tvr-
denie, že pravdepodobnou príčinou
Alzheimerovej choroby je neochota
zaoberať sa svetom ako takým. Človek
by mal mať novú myšlienkovú sché-
mu, ktorá v tomto prípade je: „život 
môžem prežívať inakšie a lepšie. Od-
púšťam a zbavujem sa minulosti. Pri-
jímam radosť.“ (Hayová, 2004, s. 180) 
Pri syfilise je zase príčinou nevyužíva-
nie vlastných síl a pocit bezmocnosti. 
Človek by mal prijať túto myšlienko-
vú schému: „Uvedomujem si vlastnú
osobnosť. Prijímam sa taký, aký som.“ 
(Heyová, 2004, s. 216)

Niektorí liečitelia sa domnieva-
jú, že rakovina kostnej drene sved-
čí o nenávisti postihnutého člove-
ka k životu. Tento človek nedokázal 
prijímať rôzne napomenutia vesmíru 

(napr. neúspechy v rodinnom spolu-
žití, náhle úmrtia blízkych milovaných 
osôb, neúspech v práci, rôzne neho-
dy atď.) s pokorou v srdci a nevedel 
sa z nich poučiť, ale naopak s pý-
chou v srdci a v mysli reptal a vyčítal 
(Bohu alebo vesmíru): prečo práve ja, 
prečo akurát mne sa to muselo stať 
a nie tým druhým. Vraj je to dôrazné 
varovanie vesmíru, že človek hrubo 
porušuje jeho zákony. (Sny, duchovní
léčitelství a návraty duší, 2009)

Prečo práve liečiteľ?

Dôvodov na využitie liečby liečite-
ľom môže byť veľa. Uveďme aspoň 
niektoré z nich.

Existujú prípady, keď podvod-
níci šikovne vsugerujú pacientom 
úspechy liečenia, ale i chorobu sa-
mu. Sila sugescie či placebo efektu 
je mocná a spočíva v rukách lieči-
teľov. Svedčia o tom napríklad prí-
pady z 80. rokov minulého storočia, 
keď filipínski liečitelia konali liečeb-
né praktiky, nad ktorými sa zastavo-
val rozum. Priamo pred zrakmi no-
vinárov dochádzalo k operáciám, 
keď liečiteľova ruka vnikla do bru-
cha pacienta a o pár sekúnd odstrá-
nila choré tkanivo. Pacienti sa pri 
nich usmievali a bez problémov od-
chádzali domov po svojich. Toto uče-
nie (a umenie zároveň) bolo vraj da-
rom z nebies, ktoré pôvodne objavil 
istý domorodý kmeň. Verejnosť bo-
la z takého liečenia úplne vyvedená 
z miery a v okamihu sa tvorili zá-
stupy záujemcov o túto „liečbu“. Sa-
mozrejme, po čase vyšlo najavo, že 
ide o podvod. Dokázalo sa, že vyo-
perované tkanivá neboli ľudské, ale 
išlo o bravčové či kuracie mäso a krv 
takisto nebola ľudská.

Prírodné či alternatívne liečenie 
možno taktiež považovať za akúsi 
módu dnešných čias. Prispieva k to-
mu i mediálny obraz tohto liečenia, 
ktorý ho väčšinou dosť jednostran-
ne vyzdvihuje.

K využitiu služieb liečiteľov ve-
die taktiež skutočnosť, že moderná 
medicína navzdory veľkému pokro-
ku stále ešte nedokáže vyliečiť úplne 
všetky choroby a niektorí ľudia chcú 
v takom prípade skúsiť pre svoju zá-
chranu všetko – možné i nemožné. 
Po tom, ako sa človek dozvie vážnu 

diagnózu, prechádza obvykle niekoľ-
kými fázami. Po poprení a agresii sa 
dostáva do fázy vyjednávania, ktorá 
je charakteristická hľadaním zázrač-
ných prostriedkov, liekov a liečiteľov. 
Človek hľadá zázrak a je ochotný za-
platiť čokoľvek takmer za všetko, čo 
by mu mohlo pomôcť. Niekedy pla-
tí nemalé peniaze i za samotnú ilú-
ziu vyliečenia.

Niektorí ľudia sa rozhodnú úpl-
ne vynechať klasickú liečbu a zvolia 
si liečbu liečiteľa, a to i v prípadoch 
veľmi vážnych ochorení (napr. rako-
viny). V súčasnosti existuje mnoho 
dokladov o tom, že kvôli uprednost-
neniu metód alternatívnej medicíny 
sa pacient dostal k skutočnej liečbe 
v takom štádiu ochorenia, keď sa mu 
už nedalo pomôcť. Niektorí liečitelia 
tvrdia, že dokážu vyliečiť aj choroby, 
s ktorými si súčasná medicína nevie 
poradiť, čo môže byť život ohrozu-
júce. Jonathan Chamberlain vo svo-
jej knihe Jak se uzdravit z rakoviny 
tvrdí, že možno rôznymi nekonvenč-
nými, nepoškodzujúcimi a prevažne 
i lacnými metódami zvíťaziť nad ra-
kovinou, a to najmä prostriedkami 
domácej samoliečby. Tieto metódy, 
pochádzajúce od liečiteľov aj lekárov, 
zvykne medicínsky priemysel prehlia-
dať či bagatelizovať, a to aj napriek 
tomu, že vraj priniesli výsledky.

Domnievame sa však, že činnosť 
liečiteľov a používanie metód alter-
natívnej medicíny v oblasti nádoro-
vých ochorení je obzvlášť nebezpeč-
ná. Pred tým varuje aj onkológ prof. 
MUDr. Oskar Andrysek: „Keď sa pa-
cient ocitne v rukách liečiteľov, pre-
mešká čas, keď by sa mu dalo účin-
ne pomôcť a umiera na pokročilé 
základné ochorenie, ako by ani ne-
bol liečený.“ (Komisia pre skúmanie 
alternatívnej medicíny ČLK, 2011)

Pravidlá poctivého liečiteľa

Nech už sú dôvody a pohnútky na 
využitie liečiteľa akékoľvek, je dobré 
byť obozretný. Lenže ako rozpoznať 
liečiteľa od nebezpečného šarlatá-
na? Tri pravidlá poctivého liečiteľa 
opísal český biotronik Tomáš Pfeiffer 
(1953); sám je biotronik, na jeho roz-
pažené ruky pri televíznych seansách 
si možno mnohí ešte spomenú. Na 
počiatku deväťdesiatych rokov sedel 
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v komisii ministra zdravotníctva pre 
alternatívne metódy liečby a zároveň 
v prípravnom výbore asociácie, ktorá 
plánovala zastrešiť liečiteľov.

Prvé Pfeifferovo pravidlo je: Lieč-
ba je zadarmo – nelieči sa za vo-
pred stanovenú taxu. „Keď teda za 
to chce niekto zaplatiť (napr. be-
riem dva a pol tisíca Kč za hodinu), 
tak to nemôže byť skutočne dobrý
liečiteľ,“ hovorí Pfeiffer. Platí sa spra-
vidla len za bylinky, kvapky, knihy a
je na pacientovi samom, koľko a či 
vôbec liečiteľovi zaplatí. Ďalej do-
dáva, že tí, ktorí skutočne majú dar 
ľuďom pomáhať, sú zvyčajne veľmi 
skromní. Netvrdia, že liečia všetko 
a že pomôžu každému. Taktiež nikdy 
nehovoria, že klasická medicína je 
nanič. A vedia presne rozpoznať oka-
mih, keď sa zdravotný stav človeka 
zhorší natoľko, že ho treba odovzdať 
do rúk lekára.

Druhé Pfeifferom uvádzané pra-
vidlo znie: Liečiteľ by mal mať neja-
kú osobnú históriu – niekoho, od ko-
ho sa učil, niečo, čo študoval. Pfeiffer 
radí zaujímať sa, kde svoju filozofiu 
ten človek vzal, pretože za tými poc-
tivými liečiteľmi vraj skoro vždy sto-
jí nejaký dobrý učiteľ. Poctivý lieči-
teľ taktiež nedáva okázalo najavo, že 
len jeho metóda je tá správna, pre-
tože vie, že ciest, ktoré môžu viesť 
k cieľu, teda vyliečeniu pacienta, je 
vždy viac.

A konečne tretie Pfeifferovo pra-
vidlo hovorí: Je dobré zaujímať sa 
o liečiteľove výsledky, zistiť si rôz-
ne názory a referencie o jeho oso-
be. Tu však musíme upozorniť na
to, že i šarlatáni majú v zásobe nie-
koľko príbehov ľudí, ktorým veľmi 
pomohli. Preto sa oplatí zistiť si viac 
informácií o danom liečiteľovi.

Existuje ale aj iné riešenie, ktoré 
má v rukách štát. Jeho predstavitelia, 
respektíve v tomto prípade v ČR mi-
nisterstvo zdravotníctva či Česká le-
kárska komora, by sa nemali tváriť, 
že liečitelia – podvodníci neexistu-
jú, ale mali by zaviesť systém či hľa-
dať spôsob, ako oddeliť skutočných 
liečiteľov od podvodníkov a stano-
viť jasné pravidlá, kedy liečiteľ mô-
že vykonávať svoju činnosť, prípad-
ne čo musí splniť, aby smel liečiť. 
Ide o to, stanoviť medze neorgani-
zovanej a nekontrolovanej činnosti 

liečiteľov. Situácia v Českej republike 
je z tohto hľadiska nepriaznivá naj-
mä preto, lebo na rozdiel od väčšiny
európskych štátov naša legislatíva 
tento problém nerieši a ani zodpo-
vedné lekárske organizácie sa k lie-
čiteľstvu ani k oblasti alternatívnej 
medicíny oficiálne okrem výnimiek 
nevyjadrili. Liečiteľom teda môže
byť v našej krajine ktokoľvek (dokon-
ca i tí, ktorí nemajú žiadne zdravot-
nícke vzdelanie!) a liečiť môže ako-
koľvek. Pacienti podliehajú reklamám 
liečiteľov bez toho, aby dostali po-
učenie o možnostiach a rizikách ich 
pôsobenia od inštitúcií, ktorých úlo-
hou je starať sa o zdravie populácie.

Možno by sme sa mohli inšpi-
rovať tým, ako túto situáciu vyrieši-
li v Nemecku. Tu je liečiteľ (Heilprak-
tiker) oficiálne licencované povolanie. 
Licenciu Heilpraktiker dostane len po 
zložení skúšky z odboru. Česko sa asi 
prevzatiu modelu licencovaných lieči-
teľov zrejme nedočká. Bývalý minis-
ter zdravotníctva Leoš Heger je proti, 
pretože by tým podľa neho štát len 
dal najavo, že liečiteľov uznáva.

Heřmánek: ĄVytlčiem vám 
choroby z hlavy“

„Máte ho rád? No tak – máte ho 
rád?! Tak mu tie lieky vysaďte!,“ kričal 
liečiteľ Pavel Šíma na otca sedemroč-
ného syna trpiaceho vážnou genetic-
kou chorobou a celá čakáreň ľudí to 
počúvala. Otec pritakal a zveril sa do 
moci liečiteľa Pavla Šímu, alias Heř-
mánka, mnohými považovaného za 
významného prírodného liečiteľa. Od 
roku 2011 pôsobí v Kamenici neďa-
leko Prahy, kde podľa jeho slov vy-
budoval svoju ordináciu – „prírodné 
centrum“ – s finančným aj morálnym 
prispením mnohých pacientov.

K liečeniu ho priviedla jeho vlast-
ná skúsenosť. Sám odmalička prichá-
dzal do styku s rozličnými choroba-
mi. Keď mal 37 rokov, upadol do 
kómy. Jeho stav bol veľmi vážny, no 
napriek tomu v nemocnici podpísal 
reverz a odcestoval sa liečiť domov. 
Vtedy mu pomohla liečiteľka. Dala 
mu bylinky na čistenie tela a nakri-
čala na neho: „Už nesiahnite na tab-
letky!“ – čo aj urobil. Od toho času 
(t. j. asi 22 rokov) vraj nepoužil che-
mickú medicínu. Tú považuje za utó-

piu, takisto ako tisíce pacientov, kto-
rí k nemu chodia.

Šíma razí zaujímavú teóriu „špina-
vých tiel“. Nerád používa slovo lieče-
nie, všetko je vraj o čistení. Prirov-
náva to k praniu bielizne: „Ako keď 
dávame špinavé veci do práčky, ne-
hovoríme jej – vylieč mi moju bie-
lizeň, ale vyčisti mi ju. Rovnako aj 
špinavé telo sa musí vyprať. Špina-
vý vzduch však nelieta len na naše 
tričko, ale i do nás.“ (Rejchová, Vesel-
ková, 2009) „Choroby neexistujú. Ra-
kovina neexistuje, žiadna roztrúsená
skleróza nie je, to vám vytlčiem z hla-
vy,“ hovorí Šíma. (Petrášová, 2013b) 
„To sú všetko názvy, ktoré vymyslela 
chemická medicína. Hneď ako mi sem 
niekto príde s takými výrazmi, zaraz 
mu poviem: Prestaňte s tými hlúpos-
ťami, akáže rakovina! Znie to možno
trochu drsne, ale osvedčilo sa mi to.
Ľudia začnú prijímať, že sa na ich
problém dívam inými očami, a sú po-
zitívnejší, otvorenejší k tomu novému
a dobrému.“ (Dostálová, 2013, s. 70)

Všetky choroby sú teda podľa Ší-
mu dôsledkom zaneseného tela, kto-
ré volá touto cestou o pomoc. Všetci 
denne vdychujeme do pľúc množstvo 
nečistôt, ktoré sa nám, pokiaľ sa ich 
nezbavíme, ukladajú v tele. Keď ľudia 
smrkajú a kašlú, nie je to žiadna cho-
roba, ako nás vraj presviedčajú leká-
ri, ale prirodzený spôsob, ktorým sa 
chce telo zbaviť nežiaducich nečistôt. 
To Šíma prirovnáva k tričku: „Keď bu-
dete nosiť dva dni to isté tričko, bu-
de špinavé a budete ho musieť vy-
prať. Takisto je to s telom. A pokiaľ 
neumožníme telu zbavovať sa nečis-
tôt, začnú sa v ňom tvoriť, ako ja to-
mu hovorím, skládky. Tie sú seme-
niskom pre baktérie, ktoré potom 
napádajú orgány.“ (Dostálová, 2013, 
s. 69) Človek vraj je potom ako cho-
diaci kompost.

Šíma sám priznáva, že pristupu-
je k liečeniu nie z toho „študované-
ho hľadiska, ale z toho laického“ a
týmto spôsobom čistí ľudí 19 rokov.
Podľa neho sa ľudia nedokážu po-
riadne vysmrkať, kvôli tomu sa do-
stáva špina do pľúc a nevracia sa 
von dutinami, to im vraj zhoršuje 
zrak, uši, zuby, pokožku atď. Chemic-
ká medicína túto tzv. chorobu ozna-
čí napríklad ako astmu, on ale ho-
vorí, že je to špinavé telo, v prípade
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astmy špinavé pľúca. Človek by si 
bežne vzal lieky alebo zašiel k le-
károvi. Podľa Šímu ale lieky z che-
mickej medicíny nám skôr priťažu-
jú. Taktiež zájsť si pri zdravotných 
ťažkostiach k lekárovi je podľa ne-
ho chyba, pretože „lekári vás aku-
rát tak napchajú tabletkami. Tie ale 
telo nevyčistia, len škodliviny obalia 
a zakonzervujú. Telo potom má ten-
denciu sa ich zase zbaviť, a tak ten 
obal naruší a ľudia majú opakova-
ne angíny a chrípky. Tie sa opäť lie-
čia rovnakým spôsobom – tabletkami 
a nastáva nekonečný kolobeh. Ľudia 
užívajú tabletky a v tele sa im stá-
le hromadia ďalšie nečistoty a ďal-
šie skládky. To sú potom i tie rôz-
ne hrčky a nádory.“ (Dostálová, 2013, 
s. 69) Za najväčšie zlo, ktoré kedy 
vzniklo, považuje preto Šíma anti-
biotiká. Tie podľa neho zabíjajú ľudí, 
pretože práve ony vytvárajú rakovi-
ny a nádory. Nádor podľa Šímu nie 
je nič iné, než antibiotikom zalieče-
ná a obalená špina.

Na webových stránkach, ktoré 
zriadila a spravuje jedna jeho prí-
vrženkyňa, je umiestnený odkaz od 
Heřmánka s názvom Nezlučiteľnosť 
s chemickou medicínou obsahujúci 
túto informáciu: „Som tu, aby som 
dobrovoľne pomáhal ľuďom roz-
hodnutým ísť iba prírodnou cestou, 
ktorá sa nezlučuje s inými metódami 
a už vôbec nie s praktikami chemic-
kej medicíny. Prosím všetkých žiada-
teľov o rešpektovanie tejto skutoč-
nosti a žiadam vás, aby ste zvážili 
cestu k nám, pokiaľ chcete kombi-
novať prírodné čistenie s chemickou 
medicínou. U nás sa to nedá.“ (Vzka-
zy Heřmánka, 2013)

Liečiteľ Šíma ďalej opisuje, ako 
možno bez lekárskej pomoci vylie-
čiť i rôzne poranenia a uvádza, ako 
si sám vyliečil pomliaždený prst po-
mocou bylinných tinktúr. Opisuje tiež, 
ako sa mu pretrhlo väzivo v kolene, 
ktoré mu opäť samo dorástlo. Pýta-
te sa, ako sa vyliečil? „Musel som si 
to odtrpieť, skrátka som ležal a ča-
kal, až väzivo zrastie.“ (Dostálová, 
2013, s. 71) Podľa Šímu má mozog 
bunky pre každú časť tela, každá vie, 
ako má tá jej časť vyzerať, a preto ju 
dokáže i zregenerovať. Zaujímavé by 
bolo vedieť, ako by si Heřmánek po-
radil pri vážnejších úrazoch.

Určiť diagnózu je vraj pre Ší-
mu otázka troch minút. Diagnosti-
kuje choroby z očnej zreničky – tú-
to schopnosť podľa neho získal tiež 
až po kóme, pri ktorej mu zača-
li v mozgu pracovať rezervné bun-
ky, ktoré normálne nefungujú. Tieto 
bunky majú podľa jeho teórie svoje 
zvláštnosti, sú v nich ukryté schop-
nosti z minulých životov. Naraz vraj 
cez oči videl, čo majú ľudia v tele. 
Dokonca je vraj schopný zistiť celý 
zdravotný stav aj len pri obyčajnom 
zaslaní fotografie očí.

Heřmánek ponúka prirodzený prí-
stup k telu, ktorého základom je ne-
brániť mu v tom, aby vylúčilo, čo ne-
chce, ale naopak mu v tom pomôcť. 
Ako teda vyzerá ono čistenie Pavla 
Šímu? Ide o čistiacu kúru založenú 
na bylinnej báze a pozostáva z pitia 
teplej vody (veľa a stále), pitia bylin-
kových čajov, bylinkových kúpeľov, 
prestrekov nosa – vývarom z praslič-
ky a anízu (výluh má pacient striekať 
injekčnou striekačkou do oboch nos-
ných dierok, nechať tri minúty pôso-
biť a potom vysmrkať). K tomu lie-
čiteľ odporúča otužovanie, cvičenie, 
relaxáciu a, samozrejme, absolút-
ny zákaz chemickej medicíny vráta-
ne chemoterapie, antibiotík či inzu-
línu. Jeho pacienti zaplatia za pár 
čajov a za pár minút pobytu v ordi-
nácii tisíc korún.

Hoci pri liečbe Šíma používa by-
linky, v jednom rozhovore priznáva, 
že nie je klasický bylinkár a ďalej ho-
vorí: „Je pravda, keď som začal v de-
väťdesiatom roku, tak som bylinám 
vlastne ani nerozumel. Ani som ich 
nepoznal podľa mien. Pretože ja som 
nikdy nevedel čítať, ja neviem čítať, 
mňa čítať nebaví. Takže by som si 
nemohol vziať nejaký bylinársky al-
bum a čítať si z neho názvy bylín. Ja 
ich skôr nazývam podľa seba, ako ich 
vidím. Keď som ich videl, tak som si 
ich nejako nazval. Nejako som sme-
roval, kam by sa mohli hodiť, podľa 
vizuálneho pohľadu.“ (Rejchová, Ve-
selková, 2009)

Liečitelia majú väčšinou v záso-
be príbehy svojich pacientov, ktorí 
opisujú, ako im či ich blízkym lieči-
teľ pomohol, ako im zachránil život. 
Nie je to inak ani u pána Šímu, ktorý 
sa navyše hrdí tým, že má pacientov 
aj napríklad z Austrálie alebo Neva-

dy, bylinky posielal už i na Antark-
tídu. Medzi jeho pacientov patria aj 
športovci, speváci a ďalšie známe 
osobnosti. V jednom časopise bola 
uverejnená jeho fotografia s hoke-
jistom Jaromírom Jágrom. Existujú ale 
i ľudia, ktorým praktiky a rady Pavla 
Šímu dokázateľne ublížili. Medzi tých 
patria napríklad rodičia, ktorým za-
kázal, aby dieťaťu s cukrovkou pi-
chali inzulín. Alebo muž, ktorý zo-
mrel v dvadsiatich siedmich rokoch 
v bolestiach, pretože Šímovi uveril, 
že jeho rakovinu semenníkov vylieči 
iba jeho čistením. Rady ho stáli šty-
ridsaťtisíc a, bohužiaľ, i to najcen-
nejšie – život. A čo na to pán Šíma? 
„Každý raz umrie.“ (Petrášová, 2013b) 
Prikladám ešte výpoveď jednej že-
ny – bývalej pacientky tohto liečite-
ľa: „Vrieskal na mňa, že som nečistý, 
špinavý človek, cítila som sa hrozne 
pred tou čakárňou plnou ľudí. A to 
všetko len kvôli tomu, že som si do-
volila ísť najskôr k inému liečiteľovi, 
keď predsa len on vie vyčistiť moje 
zanesené telo,“ opísala svoju skúse-
nosť Miluša Puškarová z Prahy. (Pet-
rášová, 2013a) Pavel Šíma je však aj 
naďalej zrejme hlboko presvedčený 
o tom, že jedine jeho metóda je tá 
správna a účinná.

Jan Jáno: ĄPlatiť môžete 
i sexom“

„Máte nádor, ale nebojte sa. Som lie-
čiteľ, ktorý vám nielen pomôže zlep-
šiť váš zdravotný stav, ale dokáže vás 
úplne uzdraviť.“ (Holakovský, 2012) 
Tak niekoľko mesiacov klamal ženy 
43-ročný muž z Chomutovska Jan Já-
no, vydávajúci sa za liečiteľa, ktorého 
polícia dolapila v januári 2011.

Jáno postupoval takmer vo všet-
kých prípadoch podľa rovnakého sce-
nára, a to tak, že ženy vyhľadával cez
internetovú sociálnu sieť alebo ponú-
kal svoje liečiteľské schopnosti cez 
inzerát. Tvrdil, že je kaderník, pôvo-
dom z Grécka. Dôverčivým ženám 
najprv napísal, že z ich fotografie vy-
cítil isté problémy, ktoré by dokázal 
vyriešiť. Niektoré ženy skutočne tr-
peli veľmi vážnou chorobou, iné boli 
zdravé a Jáno im potrebu liečby vnú-
til s hrozbou, že sa im inak priťaží. 
Dohovoril si s nimi schôdzku, na kto-
rej už od počiatku poukázal na to, 
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že je liečiteľ. Vďaka veľmi suverén-
nemu a vierohodnému vystupova-
niu ich dokázal presvedčiť o potre-
be liečby, keď im sľuboval zlepšenie 
zdravotného stavu a úplné vyliečenie 
nádorov.

Pri každom stretnutí si vyžiadal
desaťtisíce, o ktorých vyhlasoval, že
ich venuje na charitu. Svedectvo o tom,
aká „charitatívna“ bola táto činnosť 
pre neho samého, podáva suma do-
sahujúca takmer štvrť milióna korún, 
ktorú počas dvoch mesiacov pod-
vodne vylákal z úplne zdravej mla-
dej ženy. Dokázal jej vsugerovať, že 
jej cez oči vidí do hlavy, kde má ná-
dor. Dievčina pristúpila na liečbu se-
ba a členov svojej rodiny. Vo svojej 
obeti vyvolal také obavy o vlastné 
zdravie, že ju uviedol do stavu psy-
chickej závislosti, v ktorom nebola 
schopná odporu. Dokonca sa jej vy-
hrážal, že ak nebude plniť jeho po-
kyny, rozhýbe jej nádor v tele a ona 
do druhého dňa zomrie.

Svoju obeť tak páchateľ dostal do 
problémov psychických i finančných. 
Žena si najprv na liečbu požičala, 
a keď sa minuli i tieto peniaze, Jáno 
ju prinútil, aby mu za jeho „služby“ 
niekoľkokrát zaplatila sexom. Raz sa 
s ňou stretol dokonca v hodinovom 
hoteli a k sexu prizval ďalších troch 
mužov. Tvrdil, že skupinový sex je 
súčasťou liečby. Pri hlavnom pojed-
návaní na súde uviedol, že to mys-
lel ako žart. Vynútený styk sa pod-
ľa znalcov výrazne podpísal na zdraví 
ženy, ktorá od toho času trpí psy-
chickou poruchou. Jáno taktiež vyu-
žil ženu, ktorá sa stará o postihnu-
tého syna. Sudkyňa zároveň uviedla, 
že ženy si kvôli obžalovanému často 
narobili dlhy.

Po zverejnení prvého prípadu sa 
kriminalistom prihlásilo ďalších šest-
násť žien z celej Českej republiky, 
ktoré naleteli tomuto v minulosti už 
trestanému podvodníkovi. Podľa vy-
šetrovateľov vylákal zo svojich obe-
tí takmer 2,5 milióna korún. Tento
údaj ešte nemusí byť konečný, mô-
žu byť ešte ženy, ktoré o svojej
chybe nikdy neprehovoria. Jáno bol
obvinený z podvodu, znásilnenia a
obchodovania s ľuďmi. Na súdnom 
pojednávaní jeho obhajca uviedol,
že by sa mal zvážiť podiel obetí, le-
bo zmienené ženy sú dostatočne in-

teligentné, aby mohli posúdiť Jánove 
požiadavky a následne ich odmiet-
nuť. Sudkyňa však tento argument 
neuznala, pretože podľa znalkyne 
z odboru psychológie možno člove-
ka ovplyvniť bez ohľadu na jeho in-
teligenciu. Páchateľ vraj hral na citli-
vé stránky ženskej povahy.

Jáno bol vzatý do väzby. Pražský 
mestský súd ho poslal na 14 rokov 
do väzenia, proti rozsudku sa ale od-
volal.

Záver

Túžba liečiť a uzdravovať je rovnako 
prirodzená ako želanie chorého zís-
kať stratené zdravie, zbaviť sa bolesti. 
Už v starovekom Ríme ale existova-
li šarlatáni, ktorými skutoční liečitelia 
hlboko opovrhovali. „Tých, ktorí lie-
čia, je veľa. Opravdivých lekárov je 
málo,“ tvrdil Hippokrates. Trúfam si 
tvrdiť, že „liečiteľ“ Jan Jáno možno 
ani nevie, kto bol Hippokrates, nie 
ešte aby poznal jeho výroky. V sú-
časnosti existuje množstvo liečiteľov 
– podvodníkov, ktorí sa nekontrolo-
vateľne pohrávajú s ľudským zdravím 
a dávajú ťažko chorým klamnú ná-
dej na uzdravenie a vyťahujú z nich 
peniaze. Liečitelia bohatnú a ten, kto
sa náhodou uzdravil, pomáha roz-
množovať ich zákazníkov a zisky. Na
povrch vyjdú ale len tí veľkí podvod-
níci – je to tá povestná špička ľa-
dovca, o ktorej sa verejnosť dozvie 
prostredníctvom médií, no väčšina je 
skrytá a nikdy nevypláva na povrch.
Žiaľ, štát aktivity liečiteľov nemá zá-
ujem regulovať, dáva od tejto zále-
žitosti ruky preč. Je teda na nás sa-
mých dávať si pozor na samozvaných
liečiteľov a vždy si dobre rozmyslieť,
komu sa zveríme do liečenia.    

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív
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VOJTĚCH KODET

Reiki využíva pri svojej práci manda-
lu (zo sanskritu mandala – kruh, úpl-
nosť). Mandala je termín hinduistické-
ho pôvodu používaný pre plán, mapu 
alebo najčastejšie špeciálnu, spravidla 
symetrickú geometrickú kresbu, kto-
rá má reprezentovať v symbolickom 
či metafyzickom zmysle celý vesmír 
alebo tiež len mikrokozmos človeka. 
Niekedy ide o jednoduchý, väčšinou
kruhový geometrický obrazec, inokedy,
napríklad v budhizme, o bohato zdo-
bené umelecké dielo.

Používanie mandaly sa stalo sú-
časťou orientálnych náboženstiev,
predovšetkým hinduizmu a budhizmu.
V Európe používal mandalu švajčiar-

sky lekár a psychiater Carl Gustav 
Jung, pre ktorého predstavovala ob-
raz „nevedomej mysle“. Jej kresby 
údajne Jungovi umožnili diagnosti-
kovať choroby. V dnešnom západ-
nom svete má byť mandala obrazom 
osobného sveta, v ktorom človek ži-
je. Jednotlivé časti jej kresby potom 
zodpovedajú rôznym aktivitám a zá-
ujmom osoby. Nakreslením osobnej 
mandaly vraj človek môže nahliad-
nuť do svojho spirituálneho sve-
ta. Najčastejšie sa mandala používa 
ako prostriedok na uvedenie do me-
ditácie. Najdôležitejšou časťou je jej 
centrum, na sústredenie pozornosti
na stred prispieva geometria a symet-

ria kresby. Typickou mandalou je na-
príklad pentagram alebo novodobý
eneagram, čo je taktiež meno pre 
modernú numerologickú disciplínu. 
Mandalu dnes na Západe používajú 
rôzne sekty a kulty vrátane reiki ako 
symbol ich ústrednej myšlienky ale-
bo priamo ako symbol skupiny. Ako 
duchovne nabitý ornament je predaj-
ným artefaktom ezoterického podni-
kania.1 Grafické symboly svetelných 
bytostí sa používajú ako pomôcka pri 
meditácii na ceste k osvieteniu.2

Okrem mandaly reiki využíva tiež 
mantry. Termín mantra pochádza zo 
sanskritu. Ide o náboženský výraz pre 
slabiku, slovo, verš, ktorý má mystickú,

Pod pojmom alternatívna medicína sa dnes nezriedka skrývajú početné okultné metódy uzdravujúce
 tzv. kozmickou energiou. Patrí k nim i reiki, ktorej liečitelia v praxi využívajú rozličné symboly a okult-

né praktiky východných náboženstiev a mágie. Obracajú sa pritom na svetelné bytosti z tzv. jemnohmot-
ného sveta a s ich pomocou liečia, konajú zázraky a prinášajú ľuďom „duchovné osvietenie a spásu“. Pre 
kresťana je však takáto prax neprijateľná, pretože pôvodcom každého uzdravenia a spásy je jedine Boh 
a je krajne nebezpečné žiadať o to temné sily. Nielenže sa človek otvára ich démonskému vplyvu, ale ich 
prostredníctvom môže reiki zasahovať do jeho podvedomia a nevedomia, čo nemusí vždy zostať bez ne-
predvídateľných a nežiaducich následkov. (red.)

Reiki -
liečenie alebo pascaliečenie alebo pascaliečenie ?     (2)
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spirituálnu moc. Mantru využívajú pre-
dovšetkým hinduisti, tibetskí budhisti
a sikhovia. Najznámejšou mantrou 
je slovo óm,3 alebo budhistický verš 
Óm mani padmé húm. Vyrieknutím 
mantry, ktorá často nedáva žiadny 
vecný zmysel, alebo jej mnohonásob-
ným opakovaním sa dostáva osoba 
do stavu hlbokej koncentrácie či do-
konca do tranzu a údajne stúpa na 
vyššiu úroveň spirituálneho vedomia. 
Mantra väčšinou slúži len na osobné 
povznesenie, inokedy sa používa pri 
ceremóniách, ktoré majú získať moc, 
odvrátiť nebezpečenstvo, zničiť ne-
priateľa a pod. Majstri reiki odporú-
čajú užívanie mantry zo sútry srdca, 
ktorá znie: Gyatei gyatei hara gyatei 
haraso gyatei boji sowaka. Pravidel-
ným čítaním, výkladom a uctievaním 
tejto mantry je možné dosiahnuť ra-
dosť. Ten, kto najväčšmi medituje so 
sútrami, môže dosiahnuť osvietenie a
nadprirodzené sily. Sútra srdca v se-
be skrýva bohatstvo nevyčerpateľných
zjavení.

V druhej polovici 20. storočia sa 
ako termín mantra, tak aj jej použí-
vanie rozšírilo do západného sveta 
spolu so zaznamenaním orientálnej 
spirituality v rámci filozofie hnutia 
New Age a postmodernizmu. V tých-
to krajinách sa namiesto spoločnej, 
bežne známej mantry často používa 
mantra osobná, špeciálna pre určitú 
osobu ako úvod do meditácie, teda 
na rovnaký účel ako mandala.4 Rei-
ki prepája nakreslenie reiki symbo-
lu s vyslovením mantry, ktoré majú 
osobu napojiť na vibráciu, ktorá lie-
či; človek sa tak stáva kanálom tej-
to vibračnej frekvencie. Reiki symbo-
ly umožňujú ľahšie vylaďovanie sa na 
vyššie vibrácie.

Taktiež mudry sú súčasťou praktík 
reiki, hoci svoj pôvod majú v hindu-
izme. Ide o symbolické gestá, ktoré 
cvičiacemu uľahčujú dosiahnuť určité 
stavy vedomia, ako je napríklad hlbo-
ké uvoľnenie či priblíženie sa k ur-
čitej konkrétnej duchovnej bytosti 
alebo dosiahnutie výsledkov v prá-
ci s energiou. Pre správnu funkciu 
mudier treba zasvätenie. Mudry sú 
rovnako ako symboly či mantry dô-
ležitými nástrojmi na mnohých ša-
manských a ezoterických cestách, 
ako napríklad v ezoterickom budhiz-
me, taoizme, šintoizme, hinduizme 

a pod. Aj v reiki majú veľmi dôleži-
tú úlohu. Takisto ako symboly reiki 
sú kľúčom k hlbokým skúsenostiam 
a duchovnej múdrosti. Mudry sa po-
užívajú pri rituáloch, ako je napríklad 
zasvätenie reiki, na zvýšenie sústre-
denosti, na privedenie síl, múdrosti 
a lásky svetelnej bytosti a ešte ove-
ľa viac, aby človek mohol pracovať 
pre blaho bytostí v rámci „božského 
poriadku“. Každá mudra má navyše 
hlboký ezoterický význam.

Hosak tvrdí, že reiki je výsledkom
jedinečnej kombinácie budhizmu, tao-
izmu, šintoizmu, ale najväčšmi sa 
podobá šugendó, čo je určitá forma
japonskej mágie, do ktorej sa po tisí-
ce rokov vlievali magické prvky mno-
hých kultúr. Mnohé metódy a spôso-
by použitia symbolov, ako napríklad 
symbolu CHKR, sú v Usuiho systéme 
reiki a v šugendó takmer zhodné a
spoločne vychádzajú z Engišiki, sta-
robylého rituálneho textu, ktorý sa 
považuje za najvýznamnejší písomný 
prameň šintoizmu.

Pojem šugendó sa vynoril v stre-
doveku a v japonskej histórii pla-
til skôr ako ľudová forma budhizmu. 
Analýzou kaligrafického znaku šu-
gendó zisťujeme, že ide o cestu dó, 
ktorá spočívala v predvádzaní ma-
gických cvičení šu v horách s cieľom 
získať sily gen nadradených prírode
a zázračne účinných. Zjednodušene
povedané, ide o získanie zázrač-
ných síl prostredníctvom precvičo-
vania magických formúl. V budhis-
tickej sútre Darani sú kjó sa k tomu 
poznamenáva: „Ten, kto recituje za-
klínadlo (džu), získa rýchlo zázračné 
magické sily každého druhu. (…) Ak 
má byť dané niekomu, kto robí tento
obrad, vyskúšať v praxi toto zaklínad-
lo, obetuje svetelným bytostiam bon-
ten a takto dúfa získať zázračné si-
ly (gen)…“

Prepojenie medzi reiki a šamaniz-
mom je zrejmé, keď si uvedomíme
úlohu šamana v starovekom Japon-
sku. Bol to vysoko kvalifikovaný člo-
vek v službe spoločnosti, ktorý sa 
v tranze alebo extáze dokázal spojiť 
s bytosťami jemnohmotného sveta 
a s ich pomocou liečiť, konať zázra-
ky, riešiť problémy a prinášať ľuďom 
duchovnú múdrosť. Stával sa tak mé-
diom medzi ľuďmi a svetelnými by-
tosťami.

Reiki používa vo svojej praxi aj 
mágiu a čarodejníctvo, tvrdí o nich, 
že sú dôležitým prostriedkom opravy 
disharmonických následkov slobodnej 
vôle. Na to slúžia aj tzv. kotodamy 
z čarodejníckych piesní.5 V Reinbow 
reiki sa pracuje tiež s kyvadlom.6 Po-
dobne magické pomôcky, ako sú ča-
rovné prútiky, vonné tyčinky, magic-
ké hodiny, zaklínadlá, silové objekty, 
sviečky, symboly, mantry, magické 
kryštály alebo starostlivo dodržaný 
postup rituálu predstavujú dôležité 
faktory magickej práce.7

Lübeck píše, že v spolupráci s duch-
mi sa dá pomerne jednoducho vy-
konávať aj magická práca väčšieho 
rozsahu. Začína sa prenosom energie 
z duchovných zdrojov mimo vlastnej 
bytosti prikladaním rúk a končí sa 
niekde na onom svete ovplyvňova-
ním procesov životných štruktúr oby-
vateľstva celého kontinentu, a to ako 
kvantitatívne, tak aj kvalitatívne. Má-
gia je vždy účinná až po kontakte so 
svetelnými bytosťami, ktoré sú vždy 
dobré, veď „čerti predsa nie sú“.8 
Bez duchov to teda nejde, ale ony 
sú predsa veľmi láskavé a mocné by-
tosti. Čím väčšmi sa k nim človek pri-
blíži, tým väčší podiel bude mať na 
ich moci. Nepripomína to veľmi ná-
padne pokušenie človeka v raji?

Podľa prastarého univerzálneho 
zákona egyptského mudrca menom 
Hermes Trismegistos, ktorý položil 
základy tarotu a astrológie, priťa-
hujeme najviac to, čoho sa najväč-
šmi bojíme alebo po čom potajom-
ky podvedome dychtíme, i keď naše 
vedomie sa tvári, akoby mu to bolo 
nepríjemné alebo akoby ho to vôbec 
nezaujímalo. A v týchto prípadoch je 
vraj dobré mágiu využiť. „Veď ľudia 
môžu zle konať, avšak nemôžu zlí 
byť.“ Každý človek je podľa Lübecka 
božský sám v sebe.

Ezoterický budhizmus so svojím 
dôrazom na mágiu sa usiloval liečiť 
choroby v rámci rozvoja duše a jej 
zrýchleného procesu osvietenia. Po-
užívali sa na to najmä rituálne pre-
nosy energie a spolupráce so svetel-
nými bytosťami v meditácii, takisto 
ako v reiki.9 Podľa myslenia reiki, 
keď dostaneš od bytostí niečo, čo je 
pre teba dôležité, mal by si za to dať 
svojmu partnerovi v zmysle „božie-
ho poriadku“ niečo, čo je pre neho 
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cenné, inak vraj vznikne „zlá karma“. 
To je myšlienka, ktorá je základom 
„duchovných obetí“ poskytovaných 
jemnohmotným bytostiam.10 Zatiaľ 
čo ja dostanem od určitého ducha 
energiu reiki, ponúknem mu za to 
nejaký dar – napríklad čarodejnícku 
pieseň, tanec, oslavu, kúzlením spô-
sobím dobrý čin v duchu „božieho 
poriadku“, ktorý neprinesie prospech 
mne, ale duchu, ďalej posvätený ta-
bak, kvety, sex, reiki, vonné tyčinky, 
sviečky, ale i uvoľňovanie silných ci-
tov, ako sú zlosť, nenávisť, smútok,
závisť, chamtivosť alebo strach im 
môžem ponúknuť.11 To je základ 
mnohých tantrických rituálov. Reiki 
si berie príklad zo šamanizmu, kde
šamani predkladajú duchom, ako na-
zývajú jemnohmotné bytosti, ako 
protislužbu za ich služby pri uzdravo-
vaní rituálne posvätený tabak, múku, 
mlieko, med alebo vonné esencie.

Majstri reiki odporúčajú pri nad-
viazaní styku s duchmi špeciálne oslo-
venie týchto jemnohmotných bytostí: 
„Prichádzam k tebe chorý a prosím 
o uzdravenie. Prichádzam k tebe ako 
nevedomý a prosím o poučenie. Pri-
chádzam k tebe ako bezbranný a
prosím o pomoc a ochranu. Prichá-
dzam k tebe ako bezmocný a pro-
sím o moc, aby som mohol lepšie 
slúžiť. Ako protislužbu za tvoju po-
moc ti ponúkam reiki. „Po získaní po-
trebnej energie sa treba s duchmi 
oficiálne rozlúčiť, inak vraj sami ne-
odídu. Keď to človek neurobí, radi 
ostanú, ak nemusia práve nič dôle-
žitejšie robiť, a vyvíjajú aktívnu čin-
nosť, kým nenadobudnú dojem, že 
už urobili dosť výmenou za obetu, 
ktorá im bola poskytnutá.12

Prax reiki sa nezastavuje len pri 
liečení chorôb duše či tela, ale dáva
návod, ako priniesť „božie svetlo“ 
do svojho života a získať tak spásu. 
V podobe symbolov reiki bol vraj 
človeku zverený do rúk veľmi kvalitný 
univerzálny kľúč, s ktorého pomocou 
postupne odomyká jednu dimenziu 
vnútra za druhou. Doerr uvádza: „Vo 
vlastnom srdci sa ti otvorí diaľava 
božieho svetla a skrze svoje vlastné 
srdce nadviažeš spojenie so všetký-
mi svetelnými bytosťami, ktoré už od 
prvopočiatku obývajú svetelné vesmí-
ry svojho srdca. Len cez chrám vlast-
ného srdca môžeš vstúpiť do posvät-

ného svetelného chrámu božieho, do 
nového vesmíru, aby si sa dostal do 
vyšších dimenzií. Tvoja tvorivá sila je 
založená práve na tom, že v sebe sú-
streďuješ sily vesmíru, ktoré skrze te-
ba účinkujú. Veď si súčasne stvorite-
ľom so slobodnou vôľou a zároveň 
aj stvoreným.“13 Človek si tak spásu 
prináša sám, nepotrebuje už Spasite-
ľa, vystačí si s vlastnými silami.

Ako už bolo spomenuté, reiki vy-
užíva pri svojej práci tzv. reiki sym-
boly. Medzi základné symboly patrí: 
Cho Ku Rei (CHKR) – slúži na po-
silnenie a priestorové nasmerovanie 
energie reiki, na pripútanie duchov-
nej energie k hmote a na aktiváciu 
ostatných symbolov reiki; Sei Hei Ki 
(SHK) – slúži na mentálne liečenie 
a uskutočnenie individuálnej duchov-
nej cesty, na impregnáciu hmotných 
predmetov a látok duchovnou silou; 
Hon Sha Ze Sho Nen (HSZSN) – vyu-
žíva sa na liečenie na diaľku, nadvia-
zanie senzibilného kontaktu, spojenie 
so svetelnými bytosťami a prebude-
nie Budhovho vedomia, ktoré prekra-
čuje priestor a čas; Dai Ko Myo (DKM 
– majstrovský symbol) – slúži na za-
svätenie a prebudenie ducha osviete-
nia a prirodzenosti Budhu v podsta-
te človeka duchovnej prítomnosti.14 
V japonskej reiki sú iba tri symboly 
reiki, a to symboly druhého stupňa. 
Takzvaný majstrovský symbol reiki je 
budhistický termín, ktorý v japonskej 
reiki nemá žiadne uplatnenie.15

A teraz si rozoberieme podrobne 
jednotlivé symboly. Symbol posilnenia

CHKR znamená buď „na cisárov roz-
kaz“ alebo naopak „bezprostredný 
duch“. Druhé slovo môže byť taktiež 
vyslovené NaoHi a pochádza z pô-
vodného šintoizmu (z čínštiny šin tao 
– božská cesta). Japonský cisár je po-
tomok najvyššieho božstva šintoiz-
mu Amaterasu Omikamiho, čiže Veľ-
kého božstva žiariaceho na oblohe. 
„Na cisárov rozkaz“ znamená to isté
ako „staň sa“ alebo „amen“. V Japon-
sku sa používa symbol posilnenia
vyslovene len na liečenie fyzického
tela pri práci s byosen,16 má umož-
niť ukotvenie jemnohmotnej energie 
v hmote práve preto, lebo vyživuje
štyri duše človeka; je tzv. vnútorným 
bohom, ktorý zase získava svoju ži-
votnú silu od vesmírnych bohov.17 
V praxi sa pri aplikácii tohto symbo-
lu neprenáša v duchu názov symbo-
lu ani jeho mantra, symbol sa iba 
nakreslí na príslušnú časť tela.

Symbol mentálneho liečenia SHK 
v preklade znamená buď „zvyk“, 
„sklon“ alebo „prirodzený stav bytia“. 
Reprezentuje Budhu Amidu, čo je 
akási forma vyššieho boha, ktorý sa 
zdržuje na severe a odtiaľ chráni člo-
veka, respektíve jeho mestá. Hlavným 
božstvom je Amida Nyorai, respek-
tíve jeho emanácia Sendžu Kannon 
(tisícruký bódhisatva).18 Základom je 
znak siddhamu. Okrem funkcie písma
majú tvary a zvuky siddhamových 
symbolov duchovný a symbolický 
obsah s konkrétnymi účinkami, ak sú 
správne použité. V siddhame sa klá-
dol zvláštny význam magickým zaklí-
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nadlám, používaným okrem iného na 
liečenie chorôb, na predlžovanie ži-
vota, získanie sily proti nepriateľom 
alebo na ovplyvňovanie počasia. Si-
ddham aj v symbole SHK sa skla-
dá z troch kruhov, ktoré spolu tvoria 
trojuholník. Symbolizujú „božiu troji-
cu“, ktorú tvorí Veľká bohyňa, Veľký 
boh a sila Stvorenia, ktorí sú v stave 
jednoty.19 V Japonsku sa tento sym-
bol používa výlučne pri duševnom 
(mentálnom) liečení či pri mentál-
nom liečení na diaľku.20

Veľká bohyňa súcitu Kannon má 
pomocou symbolu SHK silu duchov-
ného odstraňovania sebadeštruktív-
nych zvykov a spôsobov myslenia. 
Budha múdrosti Fudo Myóó odseká-
va svojím mečom pripútanosť k hne-
vu, ktorý môže byť príčinou rôznych 
ochorení, a tým dokáže zrušiť príči-
ny utrpenia a chorôb. Liečenie ducha 
je najdôležitejší predpoklad na lieče-
nie psychických ochorení a súčasne 
základ na znovuzrodenie v budhis-
tickom raji.21

Symbolom diaľkového liečenia 
HSZSN je na rozdiel od oboch pred-
chádzajúcich symbolov mantra. Skla-
dá sa z piatich kandži, ktoré sú vzá-
jomne prepojené a ktorých význam 
nie je celkom jasný. V šintoizme vraj 
toto prepojenie znamená „človek 
a boh sú jedno“, nie je medzi nimi 
žiadny rozdiel. V budhizme sa šin-
gon, vzniknutý prepojením jednotli-

vých kandži, chápe ako veľké ume-
nie, ktorého výsledkom je mantra. Pri 
tvorbe mantry je nevyhnutné sa zá-
merne vyhnúť tomu, aby mala ne-
jaký konkrétny význam, ktorým by 
sa rozum mohol vedome zaoberať, 
pretože až potom sa môže podve-
domie naladiť na „čistú silu“. Symbo-
lom diaľkového liečenia je teda man-
tra a sila mantry tkvie v jej vyslovení, 
nie v jej preklade. Mnohé školy tvr-
dia, že tento symbol lieči aj minu-
losť. Skutočnosťou zostáva, že sa 
používa len na nadviazanie spojenia 
s klientom.

Niektoré školy reiki spájajú jed-
notlivé symboly s afirmáciou: Posilne-
nie (CHKR): „Tadiaľto prichádza ener-
gia.“; Mentálne liečenie (SHK): „Mám 
kľúč k tvojmu podvedomiu.“; Diaľko-
vé liečenie (HSZSN): „Budha vo mne 
zdraví Budhu v tebe.“.22 Kanál reiki 
v človeku má podobnú funkciu ako 
symbol CHKR alebo HSZSN sám. Si-
la reiki prichádza od Dainiči Njoraia 
cez korunnú čakru do vnútra správ-
ne zasväteného človeka, ktorý teraz 
preberá funkciu siddham symbo-
lu húm (symbol HSZSN), pretože sa 
stáva mostom medzi Dainiči Njora-
im a hmotou, v ktorej má reiki pô-
sobiť.23

Majstrovský symbol DKM sa skla-
dá z troch znakov čínskeho písma. 
Všetky tri znaky spoločne dávajú 
význam „veľké svetlo“ alebo „veľké 

osvietenie“. Prvý znak znamená „veľ-
ký“ alebo „neobyčajný“. Pripomína 
človeka, ktorý má rozkročené nohy 
a rozpažené ruky. Druhý znak zna-
mená „svetlo“ alebo tiež „blesk“. Tre-
tí znak znamená „svetlý, jasný“. Jeden 
z týchto znakov je zložený z dvoch 
častí: zo znaku pre Slnko a zo zna-
ku pre Mesiac. Slnko (podľa taoizmu 
ide o energiu jang, predstavuje bo-
ha) je jasne žiariacim svetlom, kto-
ré možno dosiahnuť prostredníctvom 
Mesiaca (energia jin, predstavuje bo-
hyňu). Kombinácia Slnka a Mesiaca 
dáva znak pre jas. Obidva znaky dá-
vajú v modernej japončine výraz pre 
„jasné svetlo“ alebo jednoducho len 
„svetlo“. Ako zložené slovo je tento 
výraz označený v budhistickom lexi-
kóne ako „Budhovo žiariace svetlo“ 
a preložený ako „nádej“ alebo „lúč 
nádeje“.24

Mesiac (siddhamový symbol a) je 
ženský a Slnko je mužské (siddham 
vam). Oba vraj patria neoddeliteľne 
k sebe. Budha Dainiči Njorai sa ob-
vykle znázorňuje v lotosovej pozí-
cii na lotosovom kvete. Medzi kve-
tom a praktizujúcim Budhom býva 
umiestnený tzv. mesačný kotúč sym-
bolizujúci ženskú kvalitu – bohyňu, 
skrze ktorú človek prichádza k bohu. 
Preto je podľa majstrov reiki symbol 
a najvýznamnejším symbolom z po-
hľadu duchovného vývoja a meditá-
cia na siddham a je najdôležitejším 
cvičením. V tomto jedinom symbo-
le sú vraj obsiahnuté všetky pozna-
nia, ktoré sa odhaľujú prostredníc-
tvom tejto meditácie a s pomocou 
sily Veľkého slnečného Budhu Dai-
niči Njoraia. Je zdrojom duchovnej si-
ly, srdcom človeka, ktoré spája hmotu
a duchovno. Súčasne je spirituálnym
srdcom vesmíru spájajúcim oblasť 
jednoty s oblasťou oddelenosti. Ten-
to symbol vraj predstavuje božskú 
matku; doteraz nezrodenú, večne ži-
júcu. Je mečom, ktorý pretína život aj
smrť.

Symbol vam pomáha hľadať prav-
du, prináša podporu zo strany Zeme 
prostredníctvom rituálov pochádzajú-
cich z tajných ezoterických náuk, ako 
sú rituály smrti s pagodou piatich 
elementov; rituálov k nájdeniu príčin 
utrpenia, ako napríklad posadnutosti a
negatívnych karmických vplyvov po-
mocou meditácií s mandalou so sve-
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telnými bytosťami, a práce s odpúš-
ťaním. Niektorí majstri reiki tvrdia, 
že keď si človek nakreslí majstrov-
ský symbol nad temeno hlavy, bu-
de ochránený pred všetkými mož-
nými prejavmi temnej moci a pred 
všetkými negatívnymi energiami, ako 
aj pred všetkými zlými duchmi. Para-
doxne na iných miestach tvrdia, že zlí 
duchovia neexistujú. Používaním maj-
strovského symbolu má vraj majster 
reiki možnosť vstúpiť do mystickej 
dimenzie reiki a sám sa vydať cestou
veľkého osvietenia. Hlavnou úlohou 
majstrovského symbolu je zasväcova-
nie druhých.25

Na jednotlivých symboloch reiki 
môžeme vidieť veľký vplyv klasického 
učenia taoizmu, ktoré dalo vzniknúť 
symbolu HSZSN a čiastočne aj sym-
bolu DKM, pri oboch ide o špeciálnu 
formu taoistických talizmanov.26

Majstri reiki varujú, že energia rei-
ki nie vždy prináša len uzdravenie a
pomoc. Človek sa vraj nemôže vyví-
jať z duchovnej ani inej stránky, ak 
v jeho čakrách či meridiánoch se-
dia potláčané energie. Tie sa musia 
najskôr vynoriť, prejaviť a rozpustiť, 
aby reiki mohlo prúdiť. Pri reiki lie-
čení dochádza k reštrukturalizácii na 
všetkých úrovniach. To môže vyvolať 
pocit neistoty, straty bezpečia, prob-
lémy s rozhodovaním, citovú rozko-
lísanosť a chaotické emócie, zníženú 
duševnú aj telesnú výdrž a aktivitu. 
Navyše ľudia sú navzájom prepoje-
ní a sú mnohými spôsobmi spojení i
s ďalšími bytosťami vo svojom každo-
dennom prostredí. Lübeck upozorňu-
je: „Nebuď prekvapený, keď sa bez-
prostredne po užití reiki niečo náhle 
pohne ‚správnym smerom‘ aj u tvojho 
partnera, ďalších rodinných príslušní-
kov, kolegov či okruhu blízkych pria-
teľov.“

Zdá sa, že esencia reiki pôsobí na 
veľmi hlbokej úrovni, vraj sú schop-
né riešiť aj karmické témy. Preme-
na prebieha takou rýchlosťou, že sa 
to vari nedá ani sledovať.27 Dôka-
zom toho sú aj klinické štúdie, kto-
rých cieľom bolo dokázať či vyvrá-
tiť účinnosť liečby pomocou energie 
reiki. Jednou z týchto štúdií je prá-
ca dokazujúca vplyv reiki na vegeta-
tívny nervový systém. V skupine reiki 
bolo zaznamenané výrazné zníženie 
diastolického krvného tlaku a po-

kles srdcovej frekvencie oproti place-
bu a kontrolnej skupine.28 K podob-
nému záveru dospela aj iná štúdia, 
kde bola sledovaná prospešnosť rei-
ki terapie ako adjuvans opioidov pri 
liečbe bolesti. V skupine reiki sa vý-
znamne znížili bolestivé stimuly.29 
V ďalšej štúdii sa skúmal vplyv do-
tykovej terapie na relaxáciu či uvoľ-
nenie stresu. Pôsobením reiki energie 
nastal významný pokles systolického 
krvného tlaku, zvýšenie hladiny IgA 
v slinných žľazách, a teda aj zníženie 
úzkosti. Zmeny biochemických a fy-
ziologických parametrov môžu mať 
vplyv aj na imunitný systém človeka, 
takisto ako ovplyvnenie vegetatívne-
ho nervového systému môže spôso-
biť zmeny v nevedomí, pôsobiť zme-
ny nálad, poruchy spánku a vnímania 
bez toho, aby si to dotyčný uvedo-
moval.30 Naopak v prípade závažných 
ochorení, ako je cievna mozgová prí-
hoda31 či rakovina prsníka u žien,32 
nebol žiadny prospešný účinok rei-
ki energie dokázaný. Iba dochádza-
lo k výkyvom nálad a energetických 
hladín.

Reiki teda môže zasahovať do 
podvedomia a nevedomia človeka, 
ktorý sa vystaví jej pôsobeniu. Je to 
pochopiteľné, pretože človek otvá-
ra dvere svojho srdca temným silám, 
ktoré by z pozície kresťana mal rázne 
odmietnuť. Americkí biskupi v rámci 
starostlivosti o duchovné zdravie ľu-
dí upozorňujú na vážne nebezpečen-
stvo prameniace z reiki. Podľa nich 
má jasné aspekty náboženstva, hoci 
sa za náboženstvo nepovažuje. Dô-
kazom je literatúra o reiki plná odka-
zov na boha, božstvo, božskú uzdra-
vujúcu moc a božskú myseľ. Energia 
životnej sily sa opisuje ako smerujú-
ca od boha, vyššej inteligencie alebo 
božského vedomia. Takisto rôzne na-
ladenia, ktoré liečitelia reiki dostanú 
od majstra reiki, sú dosiahnuteľné 
prostredníctvom obradov zasvätenia 
zahŕňajúcich manifestáciu a kontem-
pláciu určitých náboženských symbo-
lov. Používať terapiu reiki tak zname-
ná prinajmenšom skrytým spôsobom 
prijímať ústredné prvky pohľadu na 
svet, ktorý obklopuje reiki teóriu, 
prvky, ktoré neprislúchajú ani kres-
ťanskej viere, ani prírodným vedám. 
Katolík sa tak ocitá v ríši povier, 
v krajine nikoho, kde nie je ani viera

ani veda. Povery ničia uctievanie Bo-
ha hlavne tým, že obracajú nábo-
ženské cítenie a prax falošným sme-
rom.33

Reiki chýba vedecká dôveryhod-
nosť. Vysvetlenie účinnosti reiki zále-
ží úplne na osobitnom vnímaní sveta 
ako preniknutého touto „univerzál-
nou životnou energiou reiki“, ktorá 
je predmetom manipulácie ľudským 
myslením a vôľou. Život je podľa 
učenia majstrov reiki svojou pova-
hou nekonečný proces, bez začiatku 
i bez konca, ktorý zobrazuje tiež ne-
konečný abstraktný božský potenciál 
v jeho stave jednoty.34 Liečitelia reiki 
veria v reinkarnáciu a sami disponujú 
uzdravujúcou mocou. Podstatou rei-
ki teda nie je modlitba, ale technika, 
ktorú odovzdáva majster reiki. Tech-
nika raz zvládnutá spoľahlivo vypro-
dukuje predvídané výsledky.35 Nie je 
tu žiadny priestor pre Božiu slobodu 
a tajomný Boží plán, ktorý má s kaž-
dým človekom.

Choroba je všadeprítomná, ale 
Boh na nás nezabudol, ani sme ne-
vypadli z jeho ruky. Dal nám svo-
je Slovo, aby sme nestratili smer ani 
v časoch ťažkých, keď nevieme, ka-
diaľ ísť. O liečbe čítame v 38. kapi-
tole Knihy Sirachovcovej: „Lekárovi 
preukazuj úctu, aká mu patrí pre je-
ho dôležitosť; veď i jeho stvoril Pán. 
Umenie liečiť totiž pochádza od Naj-
vyššieho a od kráľa dostáva lekár dar. 
Vedomosti lekára zvyšujú jeho váž-
nosť a mocnári ho budú obdivovať. 
Pán stvoril liečivé byliny vychádzajúce 
zo zeme a rozumný muž nimi nepo-
hŕda. (…) Nimi lieči a zmierňuje utr-
penie človeka; z nich mastičkár na-
mieša liek. Pánove diela neprestanú, 
od neho sa šíri pokoj po celej ze-
mi. Dieťa moje, keď ochorieš, neber 
to na ľahkú váhu, ale modli sa k Pá-
novi a on ťa uzdraví. Odvráť sa od 
svojich chýb a naprav konanie svo-
jich rúk, srdce si očisti od každého 
hriechu. Prines obetu ľúbeznej vô-
ne i obetu na pripomienku z jemnej 
múky, polej ju olejom – podľa svo-
jich možností. Aj lekárovi daj príle-
žitosť, veď aj jeho stvoril Pán; nech 
nie je ďaleko od teba, veď ho potre-
buješ. Sú okolnosti, keď je uzdrave-
nie v ich rukách. Veď aj oni sa budú 
modliť k Pánovi, aby sa im podari-
lo ukončiť chorobu a vyliečiť choré-
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ho v prospech života. Kto hreší pro-
ti svojmu Stvoriteľovi, kiež padne do 
rúk lekára.“ (Sir 38, 1–4, 7–15)

Ak nás sužuje choroba, Pán nám 
ukazuje, ako máme konať. S každou 
chorobou, bolesťou či utrpením má-
me ísť najskôr za ním, hovoriť s ním 
o všetkom, čo nás trápi, jeho sa pý-
tať na to, čo máme alebo nemá-
me robiť. Od neho pochádza všet-
ka moc, iba on vie, čo potrebujeme 
a má pre nás pripravené riešenie. Pís-
mo hovorí, že aj lekár je Bohom po-
volaný a dostatočne vzdelaný na to, 
aby vyliečil ľudskú chorobu. Najskôr 
je potrebné prosiť za svojho lekára 
a potom k nemu v pokoji ísť, preto-
že Pán si ho uplatňuje. Prečo by sme 
mali chodiť za démonmi a pýtať sa 
ich, keď máme vieru? Prečo by sme 
mali hľadať pomoc tam, kde môže-
me nájsť len smrť? Nemožno slúžiť 
Bohu i démonom, nie je možné bez 
škody kombinovať klasickú medicí-
nu s alternatívnou, ako je reiki. Už 
prorok Eliáš na hore Karmel dal ľu-
du na výber, či chcú slúžiť Bohu ale-
bo Baalovi, lebo vedel, že oba kulty 
sú nezlučiteľné a idú zásadne proti 
sebe (porov. 1 Kr 18, 21). Pán nám 
dal slobodnú vôľu aj rozum a kladie 
pred každého z nás voľbu: „Predlo-
žil som vám život i smrť, požehna-
nie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby 
si zostal nažive aj so svojím potom-
stvom. Miluj Hospodina, svojho Bo-
ha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa 
ho, pretože od toho závisí tvoj ži-
vot a dĺžka tvojich dní, aby si mo-
hol bývať v krajine, ktorú Hospodin 
pod prísahou sľúbil dať tvojim ot-
com, Abrahámovi, Izákovi a Jákobo-
vi.“ (Dt 30, 19–20)     
Autorská spolupráca MARTA FOLTOVÁ

Podľa http://www.vojtechkodet.cz
preložila ALŽBETA MRÁKOVÁ
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SC má nové megasídlo: Pozrite sa,
čo stavali 15 rokov za 150 miliónov!
CLEARWATER – Je všeobecne zná-
me, že Scientologická cirkev patrí 
medzi najbohatšie na svete. Vďa-
čí za to aj štedrým mecenášom, 
medzi ktorými sú mnohé holly-
woodske hviezdy ako John Travol-
ta či Tom Cruise. Pred pár dňami 
slávnostne otvorila svoje nové síd-
lo, ktoré sa nedá nazvať inak ako 
megalomanské. Ohromujúcu stavbu 
otvorili cez víkend v meste Clear-
water na Floride. Ešte predtým na 
ňu symbolicky umiestnili červenú 
mašľu. Na slávnostnom ceremoniáli 
sa zúčastnilo približne šesťtisíc čle-
nov sekty vrátane oboch spomína-
ných hercov Toma Cruisa a Johna 
Travoltu s manželkou.

Obrí palácový komplex má roz-
lohu 120-tisíc metrov štvorcových 
a jeho vybudovanie, ktoré trvalo 
s prestávkami pätnásť rokov, stálo 
150 miliónov dolárov (110 miliónov 
eur). Budova má sedem poschodí 
a zaberá jeden celý mestský blok. 
V rezorte sa nachádza takmer 900 
apartmánov, tri reštaurácie, bazén, 
záhradný pavilón aj tanečná sála. 
Verejnosť bude mať do neho vstup 
zakázaný, pozrieť sa bude môcť 
len do lobby. V Super Power Buil-
ding, ako budovu prezývajú, budú 
prebiehať scientologické tréningy 
super schopností. Takzvaný „Su-
per Power“ kurz vytvoril zaklada-
teľ sekty L. Ron Hubbard. Jeho cie-
ľom je rozvinúť v človeku zmyslové 
vnímanie prostredníctvom série fy-
zických a duševných úloh. Sciento-
lógovia veria, že okrem piatich zá-
kladných zmyslov, ktorými sú zrak, 
sluch, čuch, chuť a hmat, máme 
ďalších 57 prídavných schopností. 
Sú nimi napríklad schopnosť vní-
mať obeh krvi, rovnováhu, teplotu, 
gravitáciu alebo schopnosť vnímať 
dôležitosť a bezvýznamnosť ve-
cí. Medzi predmety, pomocou kto-
rých sa budú členovia sekty cvičiť, 
patrí okrem iných antigravitačný si-
mulátor, takzvaný gyroskop, ktorý 
sa krúti okolo človeka, pričom tým 
zlepší jeho orientáciu podobne ako 
kompas.

http://www.topky.sk, 20. 11. 2013
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Čínske korene 
breathariánstva

Viera v breathariánstve predpokladá 
prijatie úplne odlišného filozofického 
a životného svetonázoru – znamená 
to pripustiť myšlienku, že vývoj ľud-
ského druhu má klesajúcu tendenciu 
a človek ako duchovná bytosť postu-
pom času duchovne upadá, pričom 
sa na ňom prejavujú známky rozkla-
du tela i ducha. Duša hrubne a telo
oťažieva. Človek sa čoraz väčšmi od-
deľuje od Stvoriteľa. V koncepte bre-
athariánstva ide aj o celkom iný po-
hľad na výživu. Breathariáni veria, že
ľudia sú vyživovaní nehmotnou ener-

giou, len si túto skutočnosť neuvedo-
mujú. Korene konceptu breatharián-
stva siahajú k starovekým duchovným
náukám a na jeho pochopenie sa 
treba pozrieť jednak do starej čín-
skej náuky bigu (4. až 2. stor. pred 
Kr.), jednak do jogínskych náuk, kto-
ré vychádzajú z učenia indického za-
svätenca Pataňdžaliho (3. až 2. stor. 
pred Kr.).

Pojem bigu v preklade zname-
ná „vyhýbať sa jedeniu obilnín s cie-
ľom dosiahnuť nesmrteľnosť“, ale 
môže znamenať vo všeobecnosti aj 
„jedlo“, teda akúkoľvek potravu. Pô-
vodná ľudská bytosť, ako sa uvádza 
v tomto učení, sa dokáže vyživovať 
jemnohmotnou energiou; hnilobné 

procesy v jej tele, ktoré jej nie sú 
vlastné, svedčia o degradácii jej vý-
voja. Strava (mäso a zrno) má vy-
volávať v tráviacej sústave hnilobné 
procesy, ktoré ľudskej bytosti spôso-
bujú predčasnú smrť.

Bežní smrteľníci jedia zrno; po tom,
ako zrno odíde, umierajú. Tí, ktorí sú 
ušľachtilí, jedia zrno, kým ho majú, a
keď ho nemajú, živia sa nehmotnou 
energiou čchi, ktorá je nevyhnutná 
pre pokračovanie života človeka. Po-
trebuje ju takisto ako vzduch, vodu 
a potravu.1 Ak sa niekto snaží o ab-
solútnu plnosť svojho života, potom 
jeho tráviaci trakt musí byť prázdny; 
pokiaľ si taký človek praje nesmr-
teľnosť, jeho tráviaci trakt musí byť 

Fenomén breathariánstva, teda výživy z nehmotnej prány, nadobúda v ostatných desaťročiach značnú
 popularitu medzi priaznivcami myšlienkových prúdov New Age. Je to metóda lákavá, sľubujúca jed-

nak rizikový, dobrodružný experiment, jednak neuveriteľnú zmenu životného štýlu s možnosťou duchovnej 
transformácie. Na túto cestu, ktorú breathariánski vodcovia ako Jasmuheen alebo Henri Monfort propagu-
jú, sa vydávajú mnohí ľudia – a niektorí z nich umierajú. Prvá časť dvojdielneho článku sa zaoberá histo-
rickými koreňmi tohto javu, ktoré siahajú až k starovekým náukám Číny a Indie. V priebehu 20. storočia sa 
objavovali svätci, o ktorých sa tradovalo, že žijú bez potravy. Môžeme tomuto javu veriť? Čo hlásajú a ako 
žijú dnešní breathariáni? Aké teórie podporujúce platnosť tohto javu sa v súčasnosti objavujú?

Život bez jedlaŽivot bez jedlaŽivo  -t bez jedla -t bez jedla
fenomén breathariánstva    (1)fenomén breathariánstva    (1)fenomén bre
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úplne čistý a bez exkrementov. Tí, 
ktorí jedia zelenú stravu, sa stávajú 
dobrými chodcami, ale nie sú príliš 
bystrí. Tí, čo konzumujú mäso, bu-
dú silní a statoční a tí, čo prijímajú 
škroby, budú múdri, ale nedožijú sa 
vysokého veku. Avšak tí, čo sa živia 
Dychom, budú mať v sebe obsiah-
nutých bohov a duchov, ktorí nikdy 
neumierajú.2

Päť druhov zŕn, to sú dláta, ktoré 
odsekávajú z človeka život, spôsobu-
jú, že jeho päť základných orgánov 
začína páchnuť a tým skracovať dĺž-
ku ľudského života. Pokiaľ raz vstú-
pili do žalúdka, nejestvuje už šanca 
na dlhý život. Príčiny smrteľného te-
la potom sú najmä dych zŕn a dych 
krvavej stravy. Vulgárna, hrubá stra-
va sa musí nahradiť stravou dychu, 
ktorá pozostáva z vedomých tech-
ník práce s dychom. Rozklad hrubej 
stravy v tráviacich orgánoch zásobu-
je telo dychmi piatich príchutí, hru-
bohmotnými nečistými dychmi, kto-
ré telo robia ťažkým. Naopak strava 
dychu pomaly nahrádza hrubohmot-
nú látku tela svetlom a čistými dych-
mi. Keď je transformácia dokončená, 
telo sa stáva nesmrteľné.3

Vyhýbanie sa strave obsahujúcej 
zrno znamená vyhnutie sa trom dé-
monom, inak povedané trom červom. 
V predstavách taoistov ide o duchov 
zla, ktorí žijú vnútri ľudského tela a
urýchľujú tak príchod smrti. Sú to 
démonické nadprirodzené bytosti, 
ktoré sa živia rozkladom a horia túž-
bou po tom, aby boli prítomné pri 
smrti tela, aby ho mohli pohltiť. Tí-
to démoni sa vyžívajú v odpadovom 
materiáli, ktorý tvoria strávené zrná. 
Pokiaľ niekto túži po dlhom živote, 
musí tieto tri červy vyhladovať a je-
diný spôsob, ako to dosiahnuť, je vy-
hnúť sa akýmkoľvek obilninám.4

Títo démoni sa snažia poškodiť 
i osud hostiteľa. Uchovávajú zázna-
my o zlých činoch človeka, ktoré 
odovzdávajú v pravidelných cykloch 
vládcovi nad osudmi ľudí. Vládca po-
tom trestá tieto zlé činy, čím taktiež 
skracuje beh života človeka.5 Trávia-
ce procesy sa teda dávajú do spo-
jitosti so zlými skutkami. Zlo, ktoré 
človek pácha, sa vďaka rozkladným 
procesom v jeho tele môže na nevi-
diteľnej úrovni rozmnožovať. Proce-
sy, ktoré sa odohrávajú v bruchu, tak 

podľa tejto viery skrátia a nakoniec 
úplne zastavia život človeka. Napo-
kon, veď i starí Gréci sa domnieva-
li, že brucho je miestom prepojeným 
s podsvetím a so smrťou. Zvuky ozý-
vajúce sa z brucha považovali za hla-
sy z podsvetia.

Odrezanie sa od potravy spojenej 
so zrnom znamená taktiež odrezanie 
sa od doterajšieho civilizačného vý-
voja súvisiaceho s poľnohospodár-
stvom a usadlým spôsobom života. 
Poľnohospodárstvo sa podieľalo, už 
od neolitu, na radikálnej zmene spô-
sobu života a považuje sa za vinníka 
nerovnováhy ľudskej civilizácie po-
čas predchádzajúcich desaťtisíc ro-
kov: ide predovšetkým o systematic-
kú deštrukciu prírodného prostredia, 
zvýšenie počtu ľudí a tvorbu veľkých 
miest.6

Taoistickí autori pripúšťajú, že 
zbaviť sa hrubohmotnej stravy mô-
že byť veľmi ťažké. V priebehu nie-
koľkotýždenného prechodu v rámci 
techniky bigu sa dostavujú závraty, 
slabosť, ospalosť, problémy s po-
hybom, tráviace ťažkosti. Bez mäsa 
a obilnín nastupuje podvýživa. Avšak 
autori odporúčajú vytrvať a stoja si 
za svojím názorom, že o niekoľko 
týždňov sa ťažkosti pominú. Perióda
prechodu podľa nich trvá 30 až 40 
dní a má sa doplniť viacerými liečiva-
mi a podpornými prostriedkami, ako 
je ženšen, zlato, rumelka, kokos, se-
zam, náprstník či sladké drievko.7

Osoba, ktorá je zasvätená do 
techniky bigu a prechádza týmto 
procesom, sa skôr či neskôr dostane 
k prekročeniu hraníc vývoja ľudstva. 
To možno dosiahnuť buď Božím zá-
zrakom (ak vezmeme skutočnosť 
svätcov neprijímajúcich stravu ako 
reálnych a preukázateľných), ale-
bo tým, že človek podnikne riskant-
ný pokus s mnohými obetami; ním 
má „preraziť“ bránu ľudskej priro-
dzenosti a dosiahnuť na inú úroveň 
žitia. Mnohí v súčasnosti odvážne 
podstupujú druhú cestu – a niekto-
rí umierajú...

Stav bigu, tzn. obdobie života bez 
potravy, údajne možno docieliť zvý-
šením úrovne jednoty s okolitým sve-
tom, čo sa dá lepšie dosiahnuť skôr 
na pokojnom, izolovanom mieste, než 
v rušných mestách, ako upozorňujú 
majstri tejto techniky žijúci v ústra-

ní. Bigu sa údajne nedá vynútiť silou 
vôle, musí prísť samo. Keď by si jedi-
nec chcel stav bigu vynútiť vôľovým 
úsilím, mohol by si poškodiť orga-
nizmus.8 V rámci čínskeho učenia bi-
gu sa i dnes ľuďom hromadne odo-
vzdáva energetické pôsobenie, ktoré 
má spôsobiť nižší pocit hladu alebo 
stratu túžby po jedle, ako to robí na-
príklad majsterka Tianying v Nemec-
ku.9 Výsledky sú u záujemcov o „za-
svätenie do energie bigu“ často len 
dočasné, a to i v prípade, keď sa tí-
to ľudia začnú ešte venovať čínske-
mu cvičeniu qi gong, ktoré má po-
môcť v tomto stave vytrvať.

Indické korene 
breathariánstva

Prána v sanskritskom preklade zna-
mená dych. Podľa učenia hinduistov 
predstavuje vitálnu životnú energiu, 
ktorú potrebuje každý organizmus, 
aby bol schopný fungovať na fyzickej 
úrovni. To, že ľudský život pokračuje, 
že je zaistená existencia ľudskej by-
tosti v hmotnom tele, je spôsobené 
príjmom nehmotnej prány, nie príj-
mom fyzickej stravy.

V indických jogových náukách sa 
hovorí o tom, že človek nastupujúci 
na cestu jogy musí v sebe posilňovať 
určitú ľahostajnosť vo vzťahu k svoj-
mu telu. Netreba sa príliš dôkladne 
starať o spánok a prebudenie, po-
hyb alebo odpočinok tela, jeho zdra-
vie alebo chorobu, čo telo je a pi-
je. To pochopiteľne neznamená, že 
by človek nemal svoje telo udržiavať 
v dobrom stave. Ale podľa tejto náu-
ky by sme nemali byť v mysli zasiah-
nutí hladom alebo smädom, nepo-
hodlím či chorobou. Nemali by sme 
sa ani domnievať, že čistota mys-
le závisí od toho, čo jeme a pijeme. 
Závislosť mysle, a teda i tela, od po-
žívania stravy nie je ničím iným než 
zvykom, ktorý príroda vytvorila medzi 
týmito dvoma javmi. Jedinec na ceste 
jogy by sa mal postupne naučiť zvy-
kať si na iný, skrytý zdroj mentálnej 
a vitálnej energie, s ktorým sa môže 
spojiť omnoho silnejšie, než so slab-
ším zdrojom fyzickej výživy.10

V jogínskej náuke sa hovorí o tom,
že možno úplne rozpojiť vzťah me-
dzi mysľou a telom, takže nepríjem-
né pocity vychádzajúce z tela mož-
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no pozorovať ako pocity patriace 
niekomu inému. V rovnakej chvíli sa 
zvyšuje i sila mysle vo vzťahu k telu
a jogín začína byť schopný ovládať 
telesné procesy, ktoré nie sú bež-
ne ovládnuteľné vôľou. Keď sa my-
seľ stiahne z pohlcujúceho vplyvu 
tela, začne si byť zvýšenou mierou 
vedomá vplyvu prány a jej pôsobe-
nia v tele. Môže taktiež pozorovať 
a ovládať čoraz viac telesných ope-
rácií. Keď sa jogín stiahne z tela, sťa-
huje sa i z fyzickej životnej energie. 
Vtedy je schopný rozlišovať medzi 
fyzickou a pránickou energiou a cíti 
sa bližšie pránickej energii.

Podľa súčasnej vedy je pevný 
vzťah medzi mysľou a telom vytvo-
rený vývojom ľudského druhu, a ten-
to vzťah je dobrý, prirodzený a pri-
nášajúci zdravie. Čokoľvek iné, čo sa 
stavia do opozície voči tomuto stavu, 
sa vníma ako nesprávne alebo ako 
sebaklam. To, že by človek mohol 
ovládnuť svoju telesnú prirodzenosť, 
sa považuje za morbídne. Avšak jo-
gínske náuky sa na celú vec pozera-
jú inak: Dobytie tela súvisí s dobytím 
životnej fyzickej energie. Jogín po-
tom pociťuje svoje fyzické bytie ako 
niečo, čo je iba obalom, vonkajšou 
vrstvou. Obava zo smrti tela, ktorá 
predtým bola silná, zákonite slabne, 
až sa nakoniec môže úplne odvrh-
núť. Strach zo smrti a odpor k ukon-
čeniu telesného bytia sú len stigmy 
zanechané živočíšnym pôvodom ľud-
skej bytosti.11

Cesta jogy znamená rozpojenie
tela a duše – teda 
precvičenie vlastnej
pozornosti, keď treba
nevnímať signály pri-
chádzajúce z tela. Ako
však ukazujú moder-
né terapeutické tech-
niky 20. storočia, ako
je integratívna psycho-
terapia zameraná na 
telo, bioenergetika
Alexandra Lowena, te-
rapia Wilhelma Reicha,
Pesso Boyden psycho-
motorická psychote-
rapia a ďalšie, sú tu 
taktiež iné cesty. Telo 
nemusí byť len odlo-
žené nabok ako obal, 
ale naopak, jeho plné

poznanie a uvedomenie sa môže stať 
nástrojom duchovného rozvoja.

Svätica žijúca bez jedla

O Giri Bala, indickej svätici (1868 – 
dátum úmrtia neznáme), sa tradova-
lo, že žila od svojich dvanástich ro-
kov bez jedla a pitia. Výživa, ktorou 
sa sýtila, mala pochádzať z jemných 
úrovní vzduchu, zo slnečného svitu 
a z kozmickej energie, ktorá naplňo-
vala telo, ako uvádzala Giri Bala, skr-
ze predĺženú miechu. Medzi breatha-
riánmi neexistuje zhoda v tom, akými 
kanálmi by sa mala prána do ľudské-
ho organizmu vstrebávať. Hira Ratan 
Manek (1937), ešte žijúci breatharián
a zástanca získavania energie zo sln-
ka pomocou sungazingu (technika
pozerania do slnka), je naopak pre-
svedčený, že pránu, ktorá je nejakým
spôsobom spojená so slnečným svi-
tom, do seba človek absorbuje pro-
stredníctvom mozgového podvesku.

Ako veľmi mladá vydatá žena sa 
Giri Bala často prejedala, čo spôso-
bovalo nezhody s rodinou manžela. 
Jedného dňa preto v modlitbe prosi-
la, aby jej bol zoslaný duchovný vod-
ca, ktorý by ju naučil žiť zo svetla. 
Neskôr pocítila nutkanie prejsť očist-
ným kúpeľom v rieke Gange. Po tom, 
ako kúpeľ ukončila, zjavila sa jej vízia 
Majstra, ktorý jej povedal, že ho zo-
siela sám Boh. Boh vraj bol hlboko 
pohnutý jej prianím takej neobvyklej 
povahy. Od toho dňa vraj bude žiť 
z astrálneho svetla a jej telesné ató-

my sa budú živiť z tejto energie ne-
konečna. Majster ju zasvätil do tech-
ník krijajogy, ktoré ju mali oslobodiť 
zo závislosti od jedla. Techniky za-
hŕňali mantry a dychové cvičenia, 
a to ťažšie, než by dokázala zvlád-
nuť priemerná osoba.

Ako Giri Bala uviedla, od toho ča-
su spala len veľmi málo, pretože spá-
nok a bdelý stav boli pre ňu jedno 
a to isté. Nevylučovala žiadne te-
lesné výlučky. Taktiež nikdy nepocí-
tila nutkanie najesť sa a napiť. Giri 
Bala uvádzala, že môže úplne ovlá-
dať svoje srdce aj dych. Často videla 
svojho Majstra vo vnútorných víziách 
a spontánne upadala do meditatív-
nych stavov. Keď sa jej pýtali, prečo
nešíri ďalej svoje poznanie, aby sa 
mohli nakŕmiť milióny hladujúcich na
tejto planéte, odpovedala, že to jej 
bolo zamietnuté. Upresnila, že ne-
chce zasahovať do „kozmickej božej 
drámy“, teda do božích plánov. Ani 
poľnohospodári by sa jej iste nepo-
ďakovali, keby naučila žiť mnoho ľu-
dí bez jedla. Lahodné ovocie by le-
žalo bez úžitku na zemi. Zdá sa, že 
nešťastie, hlad a choroby sú biče na-
šej karmy, ktoré nás v konečnom dô-
sledku vedú k hľadaniu pravdy v ži-
vote, dodala Giri Bala.

Výskyt svätcov, keď budeme po-
važovať ich žitie zo svetla za skutoč-
nosť, by bolo akousi anomáliou ľud-
ského vývoja, možno spomienkou na 
rajskú minulosť, alebo naopak pood-
halením možného vzdialeného vývoja 
ľudského druhu. Giri Bala uvádza, že 
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bola vyvolená k životu bez jedla pre-
to, aby ukázala, že ľudská bytosť je 
duchom, a že božským vývojom sa 
človek nakoniec môže postupne na-
učiť žiť z večného svetla.12

Príbeh kresťanskej svätice Terézie 
Neumannovej (1898 – 1962) z Kon-
nersreuthu v Bavorsku je v mnohých 
rysoch podobný. Ako dvadsaťročná 
sa vážne poranila po nehode, potom 
ostala slepá a paralyzovaná. Prejavo-
vala sa u nej tiež epilepsia. V roku 
1923 získala zázračne svoj zrak späť, 
a to skrze modlitby k svätej Terézii 
z Lisieux. Neskôr mohla opäť cho-
diť. Jej „premena“ po tom, čo vylú-
čila požívanie stravy, nastala, keď sa 
jedného dňa modlila, aby sa choro-
ba hrdla mladého muža z jej farnosti 
premiestnila do jej vlastného hrdla.

Od roku 1923 prestala požívať
stravu a nápoje, okrem každodenné-
ho prijímania konsekrovanej hostie. 
Stigmy sa u nej začali objavovať 
v roku 1926, a to na hlave, hrudní-
ku, rukách a nohách. Každý piatok 
prechádzala utrpením Krista, keď vo 
svojom vlastnom tele prežívala a tr-
pela jeho historické agónie. Stav Te-
rézie skúmali nezávislí pozorovatelia. 
Nevylučovala žiadne výlučky, ale jej 
potné žľazy fungovali. Jej koža bo-
la mäkká a pevná. Nemohla nič pre-
hltnúť, ani keby sa o to pokúsila a
prejavila vôľu. Nepociťovala túžbu po
strave ani vode. Terézia uvádzala, že 
jedným z dôvodov jej existencie je 
preukázať, že človek môže žiť z Bo-
žieho neviditeľného svetla, nielen 
z jedla. Dostala tiež otázku, či môže 
učiť druhých ľudí, aby žili bez jedla. 
Odpovedala, že nemôže, lebo Boh si 
to nepraje.13

Breathariáni v 21. storočí

Svätci, o ktorých sa tradovalo, že 
nepožívajú stravu, svoju vlohu vide-
li ako emanáciu Božej vôle. Na mo-
derné breathariánstvo sa oproti to-
mu nazerá ako na akt osobnej vôle, 
ktorý možno mať pod kontrolou 
a pre ktorý je možné sa kedykoľvek 
rozhodnúť. Zástancovia tejto metó-
dy vychádzajú z predstavy, že človek 
potrebuje jesť, pretože žije v hriechu. 
Jedlom človek sýti svoje negatívne 
myšlienky a emócie. Pokiaľ bude žiť 
v harmónii s prírodou a so všetký-

mi živými bytosťami, nepotrebuje sa 
sýtiť jedlom. Myšlienka, že bez jed-
la a pitia je život nemožný, je len 
negatívnym myšlienkovým návykom. 
Breathariáni veria, že keď prestanú 
jesť jedlo, dostaví sa – spolu s pre-
chodom na pránickú výživu – i vyšší 
stupeň duchovnej vyspelosti.

Prechod na pránickú výživu je ví-
taný aj z praktického hľadiska: nie je 
nutné variť, umývať riad, vzniká viac 
voľného času. „Stačí len dostatok vô-
le na to, aby človek dokázal prestať 
požívať stravu,“ je názor niektorých 
indických lekárov, ktorí sa týmto ja-
vom zaoberajú.14 Jedna zo zástan-
kýň breathariánstva uvádza: „Prána 
ma môže celkom vyživovať, pokiaľ 
sa tomu úplne otvorím a rozhodnem 
sa tak.“15 Breatharián Manek tvrdí, že 
táto metóda slúži primárne na zlep-
šenie zdravia a „keď si to človek bu-
de želať, tak i ukončenie príjmu stra-
vy“.16

Nebezpečenstvo skryté v tom-
to želaní si zrejme niektorí priazniv-
ci tejto metódy uvedomujú, a pre-
to svoje požiadavky na „prechod 
z jedného bytia na druhé“ zmierňu-
jú. Stanovujú si za hlavný cieľ do-
siahnuť všeobecnú telesnú a dušev-
nú harmóniu i s včlenenými etapami 
stravovania a zlepšenie v oblastiach, 
ako je meditácia a cvičenie. Breatha-
riánka s prezývkou Medunka uvádza:
„Čo pre mňa znamená ísť pránic-
kou cestou? Pre mňa je dôležité, aby 
všetky zmeny prišli prirodzene. Sna-
žím sa vnímať túto cestu ako niečo, 
čo nechám, aby sa stalo, než ako nie-
čo, čo urobím (…), budem pravidel-
ne cvičiť, meditovať, zdravo jesť a
pod.“17

Breathariánski vodcovia

Breathariánski vodcovia sa usilujú 
rozšíriť svoje učenie medzi čo naj-
väčší počet stúpencov. Cestujú, pred-
nášajú, vydávajú knihy, rozširujú poč-
ty svojich nasledovníkov. Austrálska 
breathariánka Jasmuheen (vl. menom
Ellen Greveová, 1957) jednu zo svo-
jich kníh venovala Spojeným náro-
dom a ponúkla, že tak pomôže na-
kŕmiť hladujúcich v Afrike.18 Šíritelia 
breathariánstva sa odlišujú taktiež 
v tom, že stravu v malom množ-
stve požívajú. Tvrdia, že to robia pre 

uspokojenie chutí alebo pre uspoko-
jenie emocionálneho tela (myslené 
zrejme emočných stavov). Rakúsky 
breatharián Omsa Rohrmoser žijúci 
v Irnfritz-Messerne tvrdí, že v proce-
se trávenia je hmota odstránená a
z potravy sa do tela odoberá iba
svetlo. Človek ho ale môže získavať 
priamo a živiť sa len ním. Ako uvádza,
v prírode sa jeho prána rozširuje a
prijíma energiu z elementov. Keď je 
v prírode, nepotrebuje takmer nič 
k svojmu životu. Keď sa však pohy-
buje v meste, pociťuje väčší energe-
tický výdaj, rôznorodejšie emócie a
jeho prána oťažieva a scvrkáva sa. 
Musí potom piť napríklad sójové 
mlieko, aby doplnil svoju energiu. 
Rohrmoser vykonával v minulosti bež-
né zamestnanie. Teraz iba lieči ľudí.
Ako ale uvádza, liečba pre neho zna-
mená energetický výdaj a pociťuje 
potom väčšiu potrebu prijímať po-
travu a nápoje.19

Počas trojtýždňového prechodu 
na pránickú stravu, ktorý propagu-
je Jasmuheen ako vlastnú osvedče-
nú metódu, prvý týždeň adept nič 
nepije ani neje a ďalšie dva týždne 
prijíma len tekutiny. Avšak mnohí
z tých, ktorí sa o prechod pokúsili, 
ho museli prerušiť už v prvom týžd-
ni. Ich hmotnosť klesala, pociťova-
li závraty. Iní týmto trojtýždňovým 
procesom prešli niekoľkokrát a „žiť 
z prány“ sa im podarilo maximálne 
počas niekoľkých mesiacov.20 Ďal-
ší tvrdia, že z prány žijú dlhodobo, 
keď však opisujú svoju bežnú dennú 
prax, vychádza najavo, že sa posil-
ňujú potravinami, ako je sladená ká-
va, džús, med, cukor či ovocie.21 Nie-
ktorí z nich dokonca po čase opäť
prechádzajú na normálnu stravu. Tra-
gické je, že niekoľko ľudí po celom 
svete v priebehu tohto experimentu 
zomrelo.

Sama Jasmuheen priznáva, že sa 
občas stravuje a že pravidelne pije
nápoje: „Veľa toho nezjem. (…) Mož-
no vypijem niekoľko šálok čaju a po-
hár vody, ale sem-tam, keď sa nudím 
a chcem pocítiť nejakú chuť, tak si 
dám hlt čohokoľvek, čo má požado-
vanú chuť. Môže to byť kúsok čo-
kolády alebo tvarohového koláča či 
niečo podobné.“22 Tvrdí ale, že jedá-
va len pre uspokojenie rozmarov, te-
da chutí a vôní. Inak ju vyživuje iba 
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nehmotná energia. Jasmuheen sku-
točnosť, že občas prijíma potra-
vu, uvádza ako svoju výhodu: „Moh-
la by som byť závislá od nejede-
nia, ako sú ľudia závislí od jedla.“23 
Uvádza svoje spojenie s bytosťami
z piatej dimenzie (neupresňuje však,
čo konkrétne myslí pod pojmom pia-
ta dimenzia), ktoré údajne jedia iba 
pre potešenie. Hromadné rozširova-
nie breathariánstva prikladá Jasmu-
heen skutočnosti, že sa „v posled-
ných rokoch výrazne mení vedomie 
a energia našej planéty“.24

Meditácia, ktorú Jasmuheen učí 
a ktorá zároveň zahrnuje sýtenie sa 
pránou, obsahuje afirmácie typu: 
„získavame svetlo zo slnka, získava-
me všetky minerály a zdraviu pro-
spešné látky…“25 Moderné breatha-
riánstvo odovzdalo plnú kontrolu do 
rúk jednotlivca. On sám má ovlá-
dať celý proces sýtenia pránou. Au-
torizácia k tomuto prevzatiu kontro-
ly je zrejmá: Planéta Zem prechádza 
zmenou vedomia, a ľuďom sa teda 
povoľuje, ba priamo majú prechá-
dzať na inú úroveň bytia. Jasmuheen
uvádza, že informácie o tom, že Zem 
prechádza hlbokou zmenou, získala 
počas channelingu, teda v priebehu 
mimozmyslového získavania infor-
mácií formou spojenia s vedomím, 
ktoré je odlišné od vedomia iniciá-
tora channelingu. Channeling ale bý-
va často úzko prepojený s osobnými 
projekciami a víziami dotyčnej osoby 
a taktiež s jej želaniami.

Vízia neobmedzeného rastu na-
plno prenikla do rôznych myšlienko-
vých prúdov New Age, vrátane breat-
hariánstva, a poskytuje rámec pre 
neobmedzené skúšanie akýchkoľvek 
techník. Nechýbajú tu ani prvky veli-
kášstva a sociálneho inžinierstva: Jas-
muheen napríklad vyzvala v meditá-
cii Pannu Máriu, aby na onom svete 
sprostredkovala konanie Budhu, Je-
žiša a Krišnu, aby spoločne vytvori-
li recept na koniec utrpenia vo sve-
te. Navyše by rada každému zaručila 
prácu a slobodu a taktiež by chcela 
obmedziť vplyv peňazí.26

Alternatívne teórie 
a fenomén breathariánstva

Synchrónne s fenoménom breatha-
riánstva vznikajú taktiež rozličné al-

ternatívne teórie, napríklad, že strava 
sama nepozostáva len z fyzickej zlož-
ky, ale i zo zložky informačnej. Čím 
viac človek prijíma rôznorodé potra-
viny, tým viac rôznorodých informácií 
z okolitého prostredia pri tom získa-
va.27 Tieto informácie sa majú na-
chádzať v „informačnom poli“ po-
traviny a mali by súvisieť s miestom, 
v ktorom sa potravina nachádzala, 
a pravdepodobne aj so skutočnos-
ťou, s akými ľuďmi či vonkajšími sti-
mulmi prišla do kontaktu. Podstatný 
je tiež proces, akým potravina bo-
la spracovaná.28 Podľa týchto teórií 
potrava súvisí s civilizačným rozvo-
jom človeka. Jedlo človek potrebuje 
na to, aby mohol komunikovať, nad-
väzovať vzťahy, stávať sa väčšmi ľud-
skou bytosťou. Pri hladovaní a pôste 
potom nie je hlavným cieľom absen-
cia jedla, ale zrieknutie sa vonkajšie-
ho okolitého sveta, a teda aj infor-
mácií.

Dean Radin, bádateľ z kalifornské-
ho Ústavu noetických vied, zastáva 
názor, že ľudia, ktorí dokážu riadiť 
svoju energiu a prejaviť dostatoč-
ný psychický vôľový zámer, si vedia
svoju výživu zadovážiť z iných zdro-
jov, než je potrava.29 Pokiaľ by sme 
na túto teóriu pristúpili, znamenalo 
by to, že organizácia vedomia u je-
dincov, ktorí sa živia pestrou, bežnou 
stravou, je oveľa väčšmi roztriešte-
ná. Naopak u tých, ktorí by dokázali 
úplne ovládnuť svoje vedomie, by sa 
objavovala kapacita zabezpečiť svoju 
výživu z jednotného, uceleného zdro-
ja nehmotnej úrovne.

Radin spolu so svojimi spolupra-
covníkmi vykonal experiment,30 v kto-
rom skupine 15 ľudí podali obyčajnú
komerčnú čokoládu, zatiaľ čo trom
ďalším pätnásťčlenným skupinám čo-
koládu, s ktorou sa zaobchádzalo 
zvláštnym spôsobom – bola vystave-
ná vplyvu modlitieb, spevov a ďalších 
rituálov osôb zvyknutých meditovať. 
Tieto osoby mali nad potravinou me-
ditovať v zmysle, že ten, kto ju uvi-
dí, získa zvýšený pocit vitality a dob-
rej nálady. Vo výsledných analýzach 
sa ukázalo určité zlepšenie nála-
dy u ľudí, ktorí zjedli túto špeciálne 
ošetrenú čokoládu. Avšak výskum sa 
robil na pomerne malej vzorke nie-
koľkých desiatok osôb, pričom týmto 
osobám vopred oznámili, že dosta-

nú buď potravinu bežnú, alebo inak 
ovplyvnenú. Napriek tomu v dotazní-
ku vyplnenom pred výskumom 68 % 
skúmaných osôb uviedlo, že sa do-
mnievajú, že boli zaradené do kon-
trolnej skupiny, ktorá mala dostať 
obyčajnú neovplyvnenú potravinu; 
všeobecné pozitívne očakávanie tu 
mohlo zohrať efekt placeba. Skúma-
né subjekty navyše prijali chutnú, prí-
jemnú potravinu (nie potravinu neu-
trálnu či bežnú) a dostali tiež úlohu, 
aby si čokoládu počas konzumácie 
čo najväčšmi vychutnávali. To všetko 
mohlo vytvoriť pozitívne očakávanie 
a následne zvýšiť spomínaný placebo
efekt.

V prípade tohto výskumu mô-
žeme hovoriť o vedeckom skúmaní
magických úkonov, tzn. úsilí ovládať
prírodné sily, ktoré prekračujú mo-
mentálne poznanie spoločnosti. Má-
gia si vo všeobecnosti stanovuje cieľ 
využívať prírodné sily „na svoje služ-
by, na plnenie svojich želaní a psy-
chologických potrieb“.31 Magické 
úkony však sú svojou povahou je-
dinečné, založené na momentálnej
súhre okolností a síl. Vymykajú sa 
z vonkajškovo zaznamenateľného 
módu vnímania a myslenia. Magické 
úkony taktiež nebývajú vždy úspeš-
né a nie sú opakovateľné v tej istej 
podobe – nedajú sa teda empiricky 
overovať.

Aj keby sme vyššie uvedený akt 
ovplyvnenia potraviny označili za 
modlitbu, teda vzývanie božských 
síl alebo Boha, Boh nie je automat, 
z ktorého po modlitbe vypadne od-
poveď. Vyslyšanie modlitieb je záleži-
tosť pevnej viery, nádeje a vnútornej 
vytrvalosti v modlitbe. Ako výsledok 
sa môže dostaviť niečo iné, než o
čo sme v modlitbe žiadali. Odpoveď 
môže prísť v rôznych časových inter-
valoch. Úlohu tu zohráva trpezlivosť, 
pokora, a hlavne odovzdanie sa do 
vôle niečoho vyššieho, čo presahuje 
rozsah vedomia a vnímania človeka. 
A toto „vyššie“ nie je empiricky za-
znamenateľné.

Na záver možno povedať, že feno-
mén breathariánstva je zrejmou pred-
stavou rajského stavu človeka, jeho 
túžbou po nehmotnom tele. Svätci, 
ktorých sme tu uviedli, považovali 
schopnosť nehmotnej výživy za dar, 
ktorý im bol udelený bez ich vedo-
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mej vôle. Moderní zástancovia žitia 
z pránickej energie sa usilujú prenik-
núť do podstaty tohto javu, vytvá-
rajú teórie a niektorí z nich hovo-
ria o tom, že človek tento jav môže 
ovládať, keď zvýši úroveň a jedno-
tu svojho vedomia. Ak by ale jedi-
nec mohol svojím vedomím ľubo-
voľne meniť svet, potom by tento 
svet mohol byť okrem iného zniče-
ný. Jedinec disponujúci vysokou silou
vedomia, ktorá by ovplyvňovala
hmotné objekty a následne taktiež
druhých ľudí, by sa musel nachádzať 
na rozvinutom stupni duchovného
vývoja, čo by obnášalo zdržanlivé
používanie svojich síl a dobrovoľné 
obmedzenie vlastných schopností. 
Ocitáme sa teda v uzavretom kruhu: 
pokiaľ by niekto disponoval podob-
nou silou vedomia, pravdepodobne
by ňou nemohol „plytvať“ podľa svojej
vôle.

Súčasná predstava breathariánstva 
je produktom, ktorý je analyzovaný 
z mnohých strán a o ktorom sa verí,
že si ho možno podmaniť. Keďže 
breathariánstvo vychádza zo starove-
kých duchovných náuk, jeho súčasná
podoba je zameraná na maximalizá-
ciu osobného rozvoja. Táto metóda sa
nakoniec nijako nevymyká alternatív-
nym spirituálnym prúdom dnešných 
čias, pre ktoré sú charakteristické tie-
to znaky: silný dôraz na neobyčajné
zážitky,32 miešanie rôznych prvkov a
smerov, zameranie sa na seba a seba-
naplnenie, ako aj nízke morálne po-
žiadavky.33     

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív
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REPORT
Pfeifferová bola v sekte, ktorá
verila, že sa dá žiť bez jedla a vody
LOS ANGELES – Herečka Michel-
le Pfeifferová priznala, že sa ke-
dysi stýkala s členmi spoločen-
stva, ktoré bolo až príliš podobné 
sekte. Zaplietla sa s nimi ako 20-
-ročná. Pricestovala do Los Ange-
les a nemala veľa peňazí. Istý pár 
v Hollywoode sa Pfeifferovej usi-
loval nahovoriť, že všetky potreb-
né živiny môže získať zo slnka bez 
toho, aby musela jesť a piť. Boli
to breathariáni, ktorí sa označova-
li za osobných trénerov. „Pracova-
li s váhami a presviedčali ľudí, aby 
začali s diétou. Boli veľmi manipu-
latívni. Nežila som s nimi, ale cho-
dila som tam často a oni mi vždy 
hovorili, že musím ešte častejšie,“ 
vyhlásila päťdesiatpäťročná Pfeiffe-
rová. „Musela som zaplatiť za celý
čas, čo som tam strávila, takže to 
bolo finančne veľmi vyčerpávajú-
ce. Verili, že ľudia v ich najvyššom 
stupni sú breathariáni.“

Dostať sa z ich pazúrov herečke 
pomohol prvý manžel Peter Hor-
ton roku 1980. Odhalil, že je pod 
vplyvom manipulátorov, pretože
ich praktiky študoval kvôli úlohe 
vo filme o nasledovníkoch Muno-
vej sekty. Pfeifferová a Horton sa 
o rok neskôr vzali. Rozviedli sa 
v roku 1988. Jej druhým manže-
lom je producent a scenárista Da-
vid Edward Kelley, ktorého si vza-
la roku 1993.

http://revue.idnes.cz, 4. 11. 2013

Ruský súd potrestal bývalého psy-
chiatra, ktorý založil sektu a orga-
nizoval orgie s deťmi
RUSKO – S trestami od sedem 
do desať rokov väzenia odišli 
z ruského súdu vedúci organizácie
Orenburská nadácia pre sebazdo-
konaľovanie. Táto spoločnosť uspo-
radúvala pod pláštikom výchovných 
programov sexuálne orgie, na kto-
rých sa zúčastňovali aj deti. Tuč-
ný fúzatý muž na záberoch, ktoré 
si sám zaobstaral, obradne prijíma 
svetlovlasé desaťročné dievčatko
do skupiny dorasteniek. Je to bývalý
psychiater Vjačeslav Vesnin, ktorý

► 38
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JITKA SCHLICHTSOVÁ

Tradičný ideál

Už v prvých rokoch fungovania or-
ganizácie ISKCON, keď počet členov 
hnutia rýchle rástol, musel Prabhupá-
da uvažovať nad tým, ako sa posta-
rať o výchovu detí svojich nasledov-
níkov. Vtedy takmer všetci Krišnovi 
oddaní žili v duchovných strediskách 
komunitným spôsobom života (býva-
li v tzv. ašramoch). Pojem ašram sa 
bežne používa na označenie hindu-
istických kláštorov, pútnických miest, 
chrámov či chrámových komplexov. 
V hnutí Hare Krišna sa týmto slo-
vom označujú oddelené ubytovacie 
priestory v komunitách.

Praphupáda odsudzoval verejné 
americké školstvo – označoval ho za 
„jatky“. Západné sekulárne vzdeláva-
nie, ktoré si zakladá na odovzdávaní 
množstva encyklopedických znalos-
tí, ale nekladie dôraz na duchovné 
vedenie, považoval za nedostatoč-
né a úplne ho odmietal. Za ideálny 
považoval tradičný spôsob indické-
ho vzdelávania nazývaného guruku-
la. Indické deti už vo veku štyroch 
či piatich rokov odchádzajú k svoj-
mu učiteľovi (guru), ktorému úmer-
ne svojmu veku a schopnostiam slú-
žia. Podstatou výchovného procesu 
je stály kontakt s učiteľom, ktorý je 
žiakovi (brahmačárí) príkladom hod-
ným nasledovania. Žiak má možnosť 

sa učiteľa neprestajne pýtať, diskuto-
vať s ním, osvojiť si učiteľove postu-
py, vedomosti a znalosti. Slepé na-
sledovanie, ako aj absurdné otázky 
sú však neprípustné.1

Vzťah guru a žiaka vysvetľoval 
Prabhupáda prvým oddaným takto: 
„Zasvätenie znamená, že duchovný 
učiteľ prijíma žiaka a súhlasí, že sa 
o neho postará, a žiak prijíma du-
chovného učiteľa a súhlasí s tým, že 
ho bude uctievať ako boha.“2 Podsta-
tou vzťahu učiteľa a žiaka v gurukul-
skom spôsobe výchovy má byť teda 
záväzok, dôvera, oddanosť a láska. 
Na rozdiel od západného sekulárne-
ho školstva je cieľom gurukuly štú-
dium posvätných textov, rozvoj seba-

Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie (angl. skr. ISKCON), založená roku 1966 v Spojených
 štátoch amerických indickým guru Bhaktivédantom Svámim Prabhupádom, je v dnešných časoch

už aj v českej spoločnosti pomerne známou a rešpektovanou náboženskou skupinou. V Českej republike 
sa po novembri 1989 Hnutie Hare Krišna dokonca stalo symbolom slobody navzdory tomu, či azda prá-
ve preto, že jeho príťažlivosť spočíva predovšetkým v pevných pravidlách, exotickosti a proteste proti ži-
votnému štýlu väčšinovej spoločnosti. Extatické sprievody oddaných nadšene spievajúcich mahámantru 
v uliciach miest pôsobia radostne a spontánne, vytvárajú dojem bezstarostného spoločenstva ľudí žijú-
cich v romantizovaných tradíciách Indie. Deti, ktoré v tomto hnutí vyrastali v 70. a 80. rokoch, však podá-
vajú celkom iné svedectvá. Tento príspevok by mal čitateľov zoznámiť s najpálčivejšou kapitolou histórie 
vzdelávania v ISKCON-e – s aférami týrania a zneužívania detí – s ktorou sa hnutie vyrovnáva dodnes.

Pán Krišna
a oddané deti
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kontroly a iných dobrých vlastností 
a získanie zručností pre ďalší život.3 
Najvyšším cieľom gurukulského vzde-
lávania je potom dosiahnutie úplné-
ho odpútania od vlastných potrieb 
a život v oddanosti (bhakti) osobné-
mu bohu – Krišnovi. 

Na osobu guru sa kladú vysoké 
nároky v rovine vedomostnej, du-
chovnej aj osobnostnej. Sám je slu-
žobníkom svojho guru po celý ži-
vot, teda tiež v čase, keď už vedie
vlastných žiakov. Formovanie jeho
charakteru a oddanosti je celoživot-
ným procesom závislým od hindu-
istickej koncepcie štyroch životných 
období.4 Každé z nich prináša svo-
je povinnosti a má svoju nezastupi-
teľnú úlohu. Každý sa teda nemôže 
stať guru.

Realita 70. a 80. rokov

Prvá ašramová gurukula hnutia
ISKCON vznikla roku 1971 v americ-
kom Dallase. Tú síce onedlho miest-
ne úrady zavreli, ale to už boli zalo-
žené ďalšie školy: vo veľkom centre
ISKCON-u v Novom Vrndávane v zá-
padnej Virgínii a v Los Angeles. Po-
čas 70. rokov bolo postupne otvo-
rených spolu jedenásť ašramových 
škôl v USA a v priebehu 80. rokov 
vznikali školy taktiež v ďalších štá-
toch sveta: v Anglicku, vo Francúz-
sku, Švédsku, v Austrálii a Juhoafric-
kej republike.

Prenesenie tradičného ideálu gu-
rukulskej výchovy do týchto škôl sa 
však nevydarilo. Dôvodom bolo naj-
mä to, že v západných podmien-
kach sa zmenil zmysel vzdelávania. 
Namiesto odovzdávania životných 
postojov a výchovy príkladom v ro-
dinnom spoločenstve učiteľa a nie-
koľkých žiakov vznikli veľké inter-
nátne školy. Tie pripomínali skôr 
anglosaský než indický spôsob vzde-
lávania. Ich cieľ určovala väčšmi si-
tuácia v hnutí ISKCON než potreby 
detí.

Pre ISKCON vtedy bola kľúčo-
vou úlohou misia. Gurukuly napĺňa-
li potrebu zbaviť rodičov zodpoved-
nosti za ich deti a umožniť im čo 
najrýchlejší návrat k misijnému pô-
sobeniu.5 Deti teda bývali v guruku-
lách celoročne oddelené od svojich 
rodičov, ktorí často žili v inom štáte, 

alebo dokonca na inom kontinente. 
Ubytované boli v ašramoch – miest-
nostiach, kde spoločne žilo niekoľko
detí rovnakého veku a pohlavia spo-
lu so svojím učiteľom (vychovávate-
ľom). Okrem ašramových učiteľov boli
v gurukulách taktiež učitelia „akade-
mickí“, ktorí vyučovali jednotlivé pred-
mety.

O tom, aká bola skutočná situ-
ácia v gurukulách najlepšie svedčia 
spomienky samých detí, ako ich za-
znamenal americký sociológ E. Burke
Rochford: „Spomínam si na temné zá-
chody, ktoré boli plné tri palce veľ-
kých lietajúcich švábov a pod.; bitie 
a odopieranie jedla bolo na dennom 
poriadku.“6

Gurukuly boli vo veľmi zlom tech-
nickom a hygienickom stave, preto-
že peniaze, ktoré hnutie získava-
lo predajom kníh, jedla a darčekov, 
ale tiež kontroverznejšími metódami, 
ako bolo tzv. rozmieňanie,7 sa všet-
ky používali na stavbu nových chrá-
mov a centier hnutia. Prabhupáda 
sám odmietal použitie týchto peňa-
zí na iné ciele, preto sa gurukuly za-
tvárali a zlučovali. Nakoniec sa každý 
ašramový učiteľ staral až o dvadsať 
detí.

Učiteľmi v gurukulách sa stáva-
li väčšinou málo úspešní predajcovia 
kníh, ktorým bolo treba prideliť iné 
„zamestnanie“. Doslova podľa hesla: 
„Kto vie, ten vie. Kto nevie – učí.“8 
Išlo však často o mladých, neskúse-
ných ľudí. Mnohí z nich nemali žiad-
ne pedagogické skúsenosti ani vzťah 
k deťom. Taktiež nemohli za krátky 
čas dosiahnuť patričnú úroveň vzde-
lanosti a duchovnej zrelosti, akú by 
od nich vyžadovalo tradičné chápa-
nie úlohy guru.

Frustrovaní učitelia, ktorí vnímali 
svoju prácu ako podradnú, pretože 
neslúžila priamo na získavanie peňa-
zí pre hnutie, si napätie zo svojej ne-
spokojnosti často vybíjali na deťoch. 
Psychické i fyzické týranie sa tu stalo 
každodenným javom. „Deti trpeli ne-
dostatkom liekov aj pri životu nebez-
pečných ochoreniach, mali vážne po-
ranenia, prišli o zuby, mali zlomený 
nos, jazvy, niektoré prežili opakovane 
sexuálne zneužívanie, vrátane homo-
sexuálneho. Zneužívali ich a ubližovali
im práve ich učitelia, ašramoví učite-
lia, ľudia z vedenia a v niektorých prí-

padoch dokonca i sanjásini a viacerí 
guru z hnutia ISKCON... Celá gene-
rácia detí trpela hrôzostrašným za-
obchádzaním od tých, ktorým boli 
zverené do opatery rodičmi, presved-
čenými, že pre svojich potomkov ro-
bia to najlepšie.“9

Rodičia často o skutočnej situá-
cii v gurukulách nevedeli. Informácie 
dostávali buď skreslené, alebo vôbec 
žiadne. V hierarchizovanom spoločen-
stve navyše nemajú žiadnu autoritu. 
Prabhupáda neschvaľoval neadekvát-
ne techniky, ktorými si učitelia vynu-
covali od detí poslušnosť, ale o dia-
nie v gurukulách sa príliš nezaujímal. 
V dostupnej literatúre síce nachádza-
me doklady o tom, že také zaobchá-
dzanie priamo odsudzoval,10 aktívne 
ale nezakročil.11

Prípady týrania a zneužívania detí
sa až do začiatku 90. rokov 20. sto-
ročia bagatelizovali a ponechávali 
v kompetencii miestnych chrámových 
vedúcich. Nakoniec to boli predsa
len rodičia, kto rozhodol o zmene.
Prestali gurukulám dôverovať a rad-
šej posielali svoje deti do štátnych
škôl. V roku 1992 navštevovalo školy
mimo ISKCON-u asi 75 % detí škol-
ského veku a 95 % stredoškolákov.12 
Až tieto vysoké čísla boli pre vede-
nie ISKCON-u impulzom k tomu,
aby sa situáciou gurukúl začalo za-
oberať.13

Prichádzajú zmeny

Prvou lastovičkou poukazujúcou na 
to, že si vedenie ISKCON-u koneč-
ne uvedomuje závažnosť problema-
tiky týrania a zneužívania detí, bola 
Rezolúcia 90-119 prijatá na rokova-
ní GBC14 v Majápure roku 1990. Re-
zolúcia navrhovala zriadenie dvoj- až 
trojčlenných tzv. Skupín na ochranu 
detí,15 ktoré mali hlásiť podozrenie 
na zlé zaobchádzanie s deťmi vyšším 
úrovniam organizačnej štruktúry
ISKCON-u. Mali však zatiaľ len cha-
rakter odporúčaní postupu riešenia 
existujúcich prípadov zneužívania 
detí, a tak sa do praxe uvádzali len 
veľmi pomaly na základe dobrovoľ-
ného dodržiavania chrámovými vedú-
cimi (aj to nie všetkými).

Na stretnutie severoamerickej GBC
v máji 1996 bola pozvaná skupina
už dospelých bývalých žiakov, aby tu

HARE KRIŠNA HNUTIE
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prehovorili o svojich skúsenostiach 
a názoroch na gurukulské vzdeláva-
nie v ISKCON-e.16 Ešte počas tohto 
stretnutia vznikla „grantová“ skupina
Krišnove deti17 s cieľom financovať
mladým oddaným vyššie vzdelanie a
sprostredkovávať terapeutickú pomoc
obetiam zneužívania v ISKCON-e.18 
V rovnakom čase vznikli interneto-
vé stránky VOICE, ktoré o prípadoch 
zneužívania detí, ich riešení a dôsled-
koch informovali. Verejný prístup k in-
formáciám o tejto problematike vie-
dol k nárastu osobnej angažovanosti
jednotlivcov. Politiku ochrany detí de-
finitívne stanovila Rezolúcia 98-305
prijatá v roku 1998 na ďalšom stretnu-
tí GBC v Majápure. Umožnila otvore-
nie a riešenie starých prípadov, stano-
vila pravidlá súdneho konania vnútri
ISKCON-u, vrátane postihov a bola 
založená Spoločnosť na ochranu va-
išnavských detí.19

Dnešné gurukuly

V súvislosti s aférami zneužívania de-
tí všetky ašramové gurukuly postup-
ne zanikli alebo sa zmenili na den-
né školy. Ašramovú formu vyučovania 
dnes poskytujú iba dve gurukuly vo 
Vrndávane a Majápure v Indii.

Dnešné gurukuly sa podobajú 
obyčajným denným školám anglo-
saského modelu. Tomu taktiež zod-
povedá organizácia a spôsob výučby,
kde len oproti bežným školám pre-
vláda skupinové a projektové vyu-
čovanie. Encyklopedické znalosti vo 
výučbe stoja skôr v pozadí, pretože
hlavnou náplňou výučby je stále vie-
rouka hnutia, ale nemôžu sa úplne 
zanedbávať, lebo školy musia napĺ-
ňať štátne kurikulum. Hoci o kon-
krétnej náplni vyučovania sa nemož-
no z internetových stránok gurukúl 
dozvedieť mnoho, prezentujú sa čas-
to tým, že tu deti môžu robiť skúšky 
a získavať certifikáty zodpovedajúce 
bežným školám. Jednotlivé gurukuly 
sa však veľmi líšia – svojou podobou, 
prístupom, náplňou a spôsobom pre-
zentácie.20

Stále však hovoríme o školách v an-
glosaskom prostredí (Veľká Británia,
Spojené štáty americké, Austrália, No-
vý Zéland) či týmto prostredím znač-
ne ovplyvnenom (India). Je väčšmi než
pravdepodobné, že existuje viac gu-

rukúl mimo uvedených štátov, ktoré
nemajú internetové prezentácie a
o ktorých fungovaní zatiaľ nie je 
možné získať informácie. Zrejme sú
tiež mimo záujmu vedenia hnutia a 
nie sú nijako kontrolované – napríklad
v štátoch východnej Európy a Južnej 
Ameriky.

Záver

Problematike zneužívania detí sa
v deväťdesiatych rokoch minulého
storočia dostalo značnej pozornos-
ti. Pozitívna sa zdala otvorenosť, 
s akou boli prípady týrania a zneuží-
vania detí publikované napríklad na
stránkach polročníka ISKCON Com-
munications Journal, ktorý vydáva 
Medzinárodná spoločnosť pre Krišno-
vo vedomie. Medzi členmi redakčnej
rady časopisu ale nájdeme tiež me-
no spomenutého profesora E. Burke 
Rochforda z Middlebury College vo 
Vermonte, ktorý sa štúdiu ISKCON-u
venuje už tridsať rokov. Otvorenosť a
snaha so zneužívaním detí bojovať
je však charakteristická predovšetkým 
pre krajiny Severnej Ameriky a západ-
nej Európy.

Mimo týchto oblastí pravdepo-
dobne stále existujú komunity, kto-
ré sa žiadnymi z uvedených opatrení 
neriadia. Ich radoví členovia nemu-
sia byť o prevencii zneužívania nijako 
informovaní. Zdokumentované boli 
tiež prípady, keď sa poprední pred-
stavitelia usilovali brzdiť alebo mariť 
niektoré vyšetrovania vysokoposta-
vených vedúcich.21 To samozrejme 
vzbudzuje pochybnosti o úprimnosti 
snahy vedenia ISKCON-u sa s prob-
lematikou zneužívania detí v rámci 
hnutia skutočne vyrovnať a gurukul-
ské vzdelávanie v plnom rozsahu re-
formovať.      

Z časopisu Dingir 3/2013 preložila
ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: http://back2godhead.com
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JOZEF TRSTENSKÝ

Tradičná medicína existovala a prak-
tizovala sa v Afrike po tisícročia. Af-
ričania vedeli liečiť svoje choroby 
dávno predtým, než prišli kolonisti 
a zaviedli modernú medicínu. Lieči-
teľské poznatky si získavali pozoro-
vaním správania zvierat a tieto ve-
domosti si odovzdávali z generácie 
na generáciu. Podaktorí liečitelia tvr-
dia, že svoje poznatky získali stykom 
so záhrobím, vnuknutiami alebo zo 
snov. Uplatňovala sa aj metóda ozna-
čovaná ako liečenie podobného po-
dobným, čo znamená, že ak je ko-
reň červený, bude vhodný na liečenie 
chudokrvnosti, alebo ak má fazuľa 
tvar obličiek, bude vhodná na ich lie-
čenie. Spoločným znakom tradičného 
afrického liečiteľstva sú magicko-ná-
boženské praktiky a rituálna prax.2

Africké letničné a charizmatické 
cirkvi zasa prichádzajú s ponukou 
duchovného liečiteľstva (liečba Du-
chom Svätým). Proroci a duchovní 
liečitelia týchto cirkví využívajú kom-
bináciu tradičných liečebných postu-
pov a kresťanských prvkov. Komuni-
kácia s duchmi predkov je nahradená 
komunikáciou s duchmi svätých. Pri 
liečení títo liečitelia používajú bib-
lické texty, niekedy dokonca bylinné 
odvary uvaria s textami vytrhnutými 
z Biblie, tradičnú medicínu na báze 
rastlín spoja so svätenou vodou, na 
choré miesta vkladajú ruky a prosia 
Ducha Svätého o uzdravenie.3

Hausovia, ktorí sú najpočetnejším 
etnikom v súčasnej Nigérii, sú pre-
svedčení, že ľudia trpia na základe 
dvoch príčin: každé utrpenie, choroba

či nešťastie je spojené s bezprostred-
nou príčinou, ktorú možno poznať 
empirickou cestou, avšak existuje aj 
magický pôvod nešťastia. Haus je 
presvedčený, že ochorel preto, le-
bo zjedol pokazené jedlo alebo vy-
pil vodu zo znečistenej rieky. Avšak 
pýta sa tiež, prečo sa to stalo práve 
jemu. A uspokojivú odpoveď hľadá 
v mágii. Aby poznal mystické príči-
ny choroby alebo zistil, kto mu spô-
sobil jeho chorobu, ide za miestnym 
liečiteľom. Vysoko vážení liečitelia sú 
tam, kde ľudia veria v nábožensko-
-magický pôvod chorôb a nešťastí. 
Ani pôsobenie novodobých nemoc-
níc neoslabilo pozíciu týchto miest-
nych terapeutov.

V čase koloniálnej nadvlády stra-
tila tradičná africká medicína svoju

Ak sa Afričan rozhoduje o liečbe svojich chorôb, má v súčasnosti naporúdzi hneď niekoľko alternatív:
 modernú západnú medicínu praktizovanú v nemocniciach či zdravotných strediskách, tradičné afric-

ké liečiteľstvo, duchovných charizmatických a letničných liečiteľov, no tiež liečbu, pri ktorej použije čier-
ny obchod s liekmi. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si však základnú zdravotnícku starostlivosť 
v západnej a modernej podobe môže aktuálne dovoliť iba menej než pätina Afričanov. Pre zostávajúcich 
osemdesiat percent sú najprijateľnejšími zvyšné spôsoby liečenia, z ktorých najviac preferovaná je prá-
ve tradičná africká medicína.1

Mágia
a tradičná medicína Hausov
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pozíciu aj medzi Hausami. Pričinili sa 
o to západní lekári, ktorí ju považo-
vali za primitívnu a bez vedeckého 
základu, no nepostrehli pritom, že 
miestne praktiky tradiční liečitelia čer-
pajú z veľkého kultúrneho dedičstva 
Afriky a opierajú sa o stáročné skú-
senosti a poznatky svojich predkov. 
A tak si vlastná tradičná domorodá 
medicína napriek silnejúcej pozícii 
západného lekárstva medzi Hausami 
dodnes udržuje v rámci zabezpečo-
vania prístupu k lekárskej starostli-
vosti váženú pozíciu. Miestni liečite-
lia, hlavne na vidieku, sú tak blízko 
k ľuďom, že im môžu bezprostredne 
a rýchlo poskytnúť základnú lekársku 
pomoc. V porovnaní so západnými 
lekármi sa viac venujú chorým. Ne-
izolujú chorého od príbuzných, ako 
sa to deje v nemocniciach fungujú-
cich na západnom princípe. Vzbu-
dzujú dôveru, lebo poznajú pocity 
pacienta, ak spomína magické pod-
ložie svojho utrpenia, zvlášť, keď ide 
o starších ľudí, ktorí sú výraznejšie 
spojení s tradíciami.

O takúto populárnu pozíciu do-
morodej medicíny sa opiera taktiež 
Svetová zdravotnícka organizácia. 
V mnohých afrických štátoch rozbeh-
la programy, v ktorých chce prispô-
sobiť stav miestnej medicíny štandar-
dom jej západnej podoby. Výsledkom 
takéhoto postupu má byť širší prí-
stup miestneho obyvateľstva k zá-
kladnej lekárskej pomoci a odstrá-
nenie nebezpečenstiev, ktoré súvisia 
s nedôstojnými podmienkami práce 
miestnych liečiteľov. Pokus o takú-
to syntézu dvoch typov liečenia je aj 
rešpektovaním kultúrneho dedičstva 
tradičnej Afriky.4

Tajomný svet mágie

Viera v mágiu sprevádza od vekov 
mnohé africké spoločenstvá. Neo-
slabilo ju ani kresťanské misionárske 
pôsobenie, ani úsilie moslimských 
učencov. Naopak, v najrozličnejších 
častiach subsaharskej Afriky v súčas-
nosti ešte vzrastá o ňu záujem. A pa-
radoxne sú to práve západné vply-
vy, ktoré vzbudili takúto pozornosť. 
Koloniálna invázia spôsobila rozbitie 
tradičných kmeňových štruktúr i tra-
dičnú organizáciu rodiny. Deštruk-
cia systému hodnôt, ktorý sa odo-

vzdával z pokolenia na pokolenie, 
spôsobila, že mnohí Afričania sa cí-
tia odtrhnutí od vlastných koreňov, 
neistí a bezbranní voči výzvam, kto-
ré pred nich stavia meniaci sa svet. 
V takejto ťažkej situácii nachádzajú 
v mágii prostriedok proti svojim ne-
úspechom, napätiam a chorobám.5

Napriek tomu, že Hausovia sú 
takmer stopercentne zislamizovaní, 
v ťažkých chvíľach siahajú po pre-
dislamských magických praktikách 
zdedených po svojich dávnych pred-
koch. Na ochranu miest a dedín do-
dnes používajú amulety zvané asiri, 
ktoré umiestňujú do studní alebo za-
kopávajú pred vstupnou bránou. Dô-
ležitou udalosťou spojenou s mágiou 
bolo kedysi menovanie nového Sar-
kin Noma,6 ktorý dohliadal na roľ-
nícku prácu. Nosil mnohé amulety 
symbolizujúce jeho moc a zároveň 
prinášal obety miestnym božstvám. 
Veštci počas slávnosti predpovedali 
udalosti budúceho roka a ak to bo-
lo nutné, vykonávali nevyhnutné ma-
gické úkony, aby predišli nežiaducim 
udalostiam.7

Iná forma hauskej mágie sa do-
týka profesijných skupín. Má chrániť 
pred nebezpečenstvami, ktoré môžu 
zasiahnuť Hausov v práci. Roľníci po-
užívajú amulety, aby zabezpečili svoje 
pole pred škodcami a zlými klimatic-
kými vplyvmi. Snažia sa zvýšiť svo-
ju úrodu či ochrániť zvieratá pred 
chorobami. Obchodníci zase nosia 
na ruke amulet ki burgu, ktorý ich 
má chrániť pred útokom nepriate-
ľov. Predavači na svoj tovar umiest-
ňujú amulety tsaraka, ktoré im majú 
priniesť veľké zisky a získať nových 
klientov.8

Magické prvky používajú aj zlo-
deji a drobní zločinci. Predavači im 
ponúkajú amulety layar zana, kto-
ré im majú zabezpečiť neviditeľnosť. 
Yar guru je kožený opasok, ktorý má 
chrániť pred zranením. Hausovia po-
užívajú aj ovocie zo stromu dundu, 
z ktorého extrakt zmiešaný s vodou 
ich má po požití ochrániť pred ra-
nou spôsobenou mečom. Amulet sha 
bara ich zase chráni pred zranením, 
ktoré by im mohla spôsobiť vystre-
lená guľka. Známe sú aj elixíry pre 
športovcov, ktoré im majú priniesť 
víťazstvo pri hrách. Mágia chráni aj 
hauské domy. Amulet kafin gida Hau-

sovia umiestňujú do hlinenej nádoby 
alebo do baranieho rohu a zakopá-
vajú ho pod prah domu, aby ochránil 
domácich pred zlými úmyslami náv-
števníkov. Amulety tohto typu môžu 
byť zavesené aj pred vchodom do 
predsiene. V podobnom duchu sa 
prinášajú taktiež obety ochranným 
duchom, ktoré majú chrániť obyvate-
ľov domu pred hladom a chorobami. 
Osobitnou oblasťou používania ma-
gických praktík je citová oblasť. Na 
trhu sa nachádza veľké množstvo eli-
xírov lásky a prostriedkov, ktoré ma-
jú vyriešiť rodinné konflikty. Ženy tr-
piace nedostatkom pozornosti svojich 
mužov majú k dispozícii prostriedky, 
ktoré im umožnia získať stratenú lás-
ku manžela. Zelinkárky predávajú taj-
ne a nelegálne dokonca i prostriedky 
vyvolávajúce potrat.9

Mágia a tradičná medicína

Tradičná medicína sa rozvíjala v Af-
rike v spojení s mágiou, od ktorej 
praktík viac či menej závisia i dnes 
početné liečiteľské metódy. Dá sa po-
vedať, že obidve tieto oblasti sa vzá-
jomne doplňujú. Tradičné liečiteľské 
techniky sú súčasťou kmeňových tra-
dícií a ich používanie preto nedovo-
ľuje, aby upadli do zabudnutia vzác-
ne zvyky predkov. Tradičná africká 
medicína je súborom vedy, zručnosti 
a praktík opierajúcich sa o tvrdenia, 
vieru a skúsenosti miestnej komuni-
ty. Príjemcovi má zabezpečiť fyzické 
a psychické zdravie. Na tento typ lie-
čenia sa používajú prostriedky, ktoré 
sú vytvorené z rastlín, zvieracích tiel, 
minerálov a pod. Hausovia používa-
jú metódy manuálneho pôsobenia na 
choré miesto a súčasne metódy du-
chovného uzdravenia. Tradičná me-
dicína sa takto prejavuje ako bohatý 
súbor praktických skúseností umož-
ňujúcich Afričanom liečenie v dome, 
osade či susednej dedine.10

Avšak rodinná africká medicína 
sa napriek veľkej kritike neopiera len 
o vieru v mágiu. V mnohých uzdra-
vujúcich rituáloch sa okrem typicky 
magických prostriedkov, akými sú ča-
ry a zaklínadlá, používajú aj bylinky, 
ktoré majú objektívne potvrdené lie-
čivé vlastnosti. Využíva sa aj ópium, 
chinín atď. K týmto prostriedkom tre-
ba pripočítať aj liečivé kúpele, masá-

35

MÁGIA A TRADIČNÁ MEDICÍNA



4/2013

36

že, odstraňovanie chorých tkanív, zne-
hybnenie zlomenín a pod.11

Nespornou výhodou tradičnej me-
dicíny je, že garantuje potrebnú le-
kársku starostlivosť všetkým ľuďom, 
aj tým najchudobnejším, vzdialeným 
často stovky kilometrov od moderných
lekárskych a zdravotníckych stredísk. 
Zmierňuje strach a znižuje negatív-
ne emócie pacientov, ktorí sa v ťaž-
kých chvíľach obracajú na tradičného 
liečiteľa. Preto domorodé liečiteľské 
metódy plnia súčasne úlohu činite-
ľa zjednocujúceho miestnu komuni-
tu. Spoločenská úloha tradičného lie-
čiteľstva je v Afrike osobitne dôležitá. 
Domorodec vníma kolektívnym po-
hľadom nielen svoju existenciu, ale i
svoju chorobu. Jej príčiny hľadá v po-
rušení zásad spolužitia, prekročení
zákazov a v škodlivej činnosti ľudí so
zlými zámermi. Viera v nadprirodze-
né sily sa zvykne považovať taktiež 
za vonkajšiu príčinu zlého ľudského 
osudu.12

Hausovia veria, že popri objek-
tívnych príčinách ich choroby existu-
jú aj nepriaznivé vonkajšie sily, ktoré 
premyslene zosielajú na ľudí choro-
by. Hausovia bývajúci na severe Ni-
gérie sú presvedčení, že nešťastia 
ľuďom prinášajú duchovia, a tých 
volajú iskoki. Nadprirodzený pôvod 
pripisujú paralýze končatín, impoten-
cii, epilepsii, neplodnosti atď. Veria, 
že duchovia si vyberajú svoju obeť 
a zosielajú na ňu utrpenie preto, le-
bo túžia, aby sa na nich chorý obrá-
til s prosbou o pomoc. Len duchovia, 

ako príčina nešťastia, poznajú liečivé
prostriedky, ktoré ich môžu uzdraviť,
keď sa na nich s dôverou obrátia pro-
stredníctvom miestneho liečiteľa.

Hausovia delia choroby na teles-
né a duševné. Avšak v niektorých 
publikáciách sa spomína ešte tretia 
skupina chorôb spôsobená mágiou. 
Fyzické ťažkosti, ktoré nazývajú cu-
tuttuka na jiki, zanechávajú stopy na 
tele a sú viditeľné voľným okom. Ide 
o všetky poranenia na tele spôsobe-
né úrazom, ale patria k nim aj žalú-
dočné ťažkosti. Za zmienku stojí, že 
k týmto telesným chorobám patrí aj 
hlad, únava a ospalosť.

Druhú skupinu tvoria duchovné 
choroby zvané cututtuka na zuciya. 
Skryté sú v ľudskom srdci a v počia-
točnom štádiu sú neviditeľné. Zvidi-
teľňujú sa až vtedy, keď sa stávajú
neznesiteľnými. Patrí k nim strach kaž-
dého druhu, napríklad pred smrťou,
chudobou, strach z nesplnených tú-
žob, túžba po sláve, prestíži, nenávisť,
láska a pod. Ale tiež nedostatok chu-
ti do jedla, nespavosť alebo strach 
zo straty milovanej osoby. Duchov-
né choroby trápia človeka a sú ťažko
liečiteľné.

Choroby spôsobené mágiou po-
sielajú na seba nepriatelia navzájom. 
Poháňaní žiarlivosťou alebo nená-
visťou sa pokúšajú spôsobiť škodu 
svojmu nepriateľovi. Muhammad Sani
Ibrahim tento druh chorôb vysvetľuje 
tak, že ak má niektorá osoba priazni-
vé obdobie a druhá mu to závidí, tak 
začne naňho zosielať kúzla. Pod ich 

vplyvom môže ochorieť či mať ťaž-
kosti. Podobným spôsobom si zapríči-
ňujú ťažkosti taktiež žiarlivé ženy ži-
júce v polygamii.13

Špecialisti v mágii 
a liečiteľstve

Podobne ako Európania, aj Hausovia 
sa v prípade ľahkých ochorení lie-
čia sami, bez pomoci lekárov či lie-
čiteľov. V každej domácnosti poznajú 
metódy, ako si vyrobiť vlastné lieky
z domácej masti a napríklad pod-
zemnice olejnej, liečivých bylín, ko-
reňov rastlín, listov stromov, húb atď. 
Ak ide o vážnejšiu chorobu, je po-
trebné ísť k liečiteľom. Tí poznajú 
osobitné recepty a postupy, ktoré sú
nezriedka spojené s mágiou. Uzdravo-
vanie sa stáva pre liečiteľov hlavným 
zdrojom ich príjmov.

K najpopulárnejším liečiteľom 
spomedzi Hausov patrí ten, ktorého 
označujú slovom boka. Podľa Ismaila 
H. Abdalla je posledným dedičom lie-
čiteľských poznatkov z predmoslim-
skej éry v Nigérii. Boka pripravuje 
lieky a dáva rady, ako ich treba pou-
žívať. Niekedy svojim pacientom po-
skytuje recept, podľa ktorého si môžu 
sami pripraviť liečivé prípravky. Špe-
cializuje sa tiež na prípravu amuletov. 
Svoje produkty predáva tak, že pre-
chádza od domu k domu alebo ich 
ponúka na mestských trhoviskách. 
Jeho klientmi sú najčastejšie vyzná-
vači tradičného domorodého nábo-
ženstva, no jeho prípravky vyhľadá-
vajú aj zislamizovaní Hausovia.

Hlavným konkurentom pre boku 
je liečiteľ s označením malamin tsib-
bu. Niekedy ho považujú za toho, kto 
pomáha neosvieteným stúpencom is-
lamu. Liečitelia typu malamin tsibbu 
sa sformovali z moslimských liečiteľov.
Niektorí spomedzi nich vnímali veľký 
spoločenský dopyt po mágii a roz-
hodli sa ju zaradiť do svojich liečeb-
ných praktík, samozrejme najčastejšie 
z dôvodov nadobudnutia väčších fi-
nančných ziskov. Vzhľadom na také-
to nečisté úmysly sa na nich islamskí 
učenci pozerajú s nevôľou. Vyčítajú 
im, že znečistili islamskú náuku pove-
rami a tradičnými náboženskými pred-
stavami.

Malamin tsibbu liečia podobné cho-
roby ako boka. Tvrdia, že majú lieky naTrhovník z mesta Kano ponúka bohatý sortiment tradičnej africkej medicíny.
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takmer všetky choroby. Praktizujú naj-
rôznejšie magické činnosti. Odmietajú
len zabitie svojich pacientov s výnim-
kou vyvolania potratu. Zaoberajú sa 
tiež veštením a vykladaním snov, vy-
tvárajú horoskopy a kontaktujú sa 
s duchmi. Vyrábajú ochranné amule-
ty, ktoré majú zaručiť úspech. Na kar-
tičky zapisujú verše z Koránu a takto 
pripravený liek zašívajú do kožených 
vrecúšok. Veľmi obľúbený je liek 
v podobe vody, ktorú získali z umýva-
nia koránových tabuliek. Malamin tsib-
bu si zakladajú na svojej prestíži. Na 
takýto cieľ používajú drahé parfumy 
a nosia ozdobné oblečenie, napríklad 
dlhé modré kabáty nazývané riguna.
Radi zdôrazňujú svoju zbožnosť a
ukazujú sa pohrúžení do modlitby na 
verejných priestranstvách.

V moslimskej komunite je veľmi
užitočná profesia holiča. Vanzami, ako 
ho volajú, sa svojím spôsobom za-
oberá fyzickou očistou ľudí. Strihá
vlasy, nechty, holí brady. K jeho úlo-
hám patrí aj obriezka chlapcov a na-
pichovanie (aby sa spustila krv). Prí-
tomnosť vanzami je potrebná pri 
narodení dieťaťa. V slávnostný deň 
suna, keď dávajú dieťaťu meno, holí
novorodencovi hlavu a zarezáva kme-
ňové znaky. Dokáže vyliečiť taktiež 
detské kožné choroby, ako pásový 
opar alebo lišaj. Najschopnejší van-
zami na okolí dostáva titul magajin 
naska (dedičný holič). V čase žatvy 
vykonáva aj ozdobné zárezy po te-
lách vidieckych dievčat.

Magori plní u Hausov funkciu lekár-
nika. Zaoberá sa predajom liekov. 
Obchoduje na trhu alebo ako podo-
mový predajca a vandruje z dediny 
do dediny s taškou plnou liečiv. Naj-
častejšie si na celé telo povešia amu-
lety, aby na seba upriamil pozornosť 
klientov. Ako väčšina hauských lieči-
teľov, takisto magori zvyčajne klam-
livo tvrdí, že má lieky na každú cho-
robu.

Predajom liekov sa zaoberá aj by-
linkár dan mai ganye. Zbiera bylin-
ky, z ktorých potom vytvára liečivá 
a následne ich predáva na trhu ale-
bo v podomovom predaji. V jeho 
ponuke sa nachádza veľké množstvo 
rastlín, korienkov, kôry stromov, ale 
aj zvieracie a vtáčie časti používané 
na prípravu liekov. Dan mai ganye 
pozná často recepty, podľa ktorých 

sa pripravujú liečivé prostriedky. Zá-
kazníci si uňho ale zvyknú kupovať 
aj samotné jednotlivé komponenty, 
z ktorých si sami pripravia lieky.

Madori sa zase špecializuje na lie-
čenie chorôb kostí. Vylieči vykĺbené
či zlomené končatiny a ošetrí všetky
dysfunkcie pohybového ústrojenstva.

Hauská pôrodná asistentka sa 
označuje termínom ungozoma. K jej 
úlohám patrí dohľad nad pôrodom, 
prestrihnutie pupočnej šnúry a tiež 
liečenie rôznych komplikácií spoje-
ných s pôrodom dieťaťa. Stará sa 
o hygienu matky a novorodenca, pri-
pravuje im liečivé kúpele. Ungozoma
je často najstaršia žena v domác-
nosti. Hoci je negramotná, disponuje
veľkými skúsenosťami a širokými po-
znatkami z oblasti ženskej fyzioló-
gie. Jej pomoc je nevyhnutná v ži-
vote každej hauskej rodiny.

Dan bori je zbehlý v tradičnom 
hauskom kulte bori. Považujú ho za 
najdôležitejšieho medzi všetkými od-
borníkmi, pretože udržiava najbliž-
ší kontakt s duchmi iskoki. Ako sme
už spomenuli, v súlade s tradičnou 
vierou sú duchovia príčinou vzni-
ku choroby a ako jediní ju dokážu
skutočne vyliečiť. V systéme hauské-
ho liečenia má preto dan bori oso-
bitnú pozíciu. Lieči hlavne duševné 
choroby, ale neodmietne pomoc ani 
v prípade liečenia epilepsie, neplod-
nosti či problémov so spánkom.14

Zoznam špecialistov spojených 
s mágiou a tradičnou medicínou by 
nebol kompletný, ak by sme sa ne-
zmienili o ľuďoch, ktorým sa pri-
pisuje liečivá moc vzhľadom na ich 
prácu, ktorú vykonávajú. Hausovia
napríklad veria, že kováči môžu uchrá-
niť ľudí pred popáleninami a majú
anestetiká na tíšenie bolesti. Rovna-
ko veria, že rybári majú prostriedky 
na liečenie reumatizmu a prechlad-
nutia a roľníci zase dokážu liečiť bo-
lesti pliec a úpaly.

Záver

Je náročné a takmer nemožné kom-
pletizovať zoznam všetkých, ktorí me-
dzi Hausami liečia. Vo väčšej či men-
šej miere tak totiž robí každý, kto vie 
využiť svoje schopnosti na zmierne-
nie ľudského utrpenia, či už fyzické-
ho alebo duševného. Používané hau-

ské postupy a liečebné prostriedky,
počínajúc bylinnými liekmi, ktoré 
v mnohých prípadoch objektívne pô-
sobia, a končiac magickými praktika-
mi, plnia funkciu zmiernenia úzkos-
ti a strachu. Amulety a kúzla bránia 
pred neistotou a garantujú pocit 
bezpečia, lieky zase uzdravujú fyzic-
kú dysfunkciu a poskytujú zdravot-
nú pohodu. Zároveň sú príkladom 
spojenia mágie a tradičnej medicíny 
v službe zdravotníckej pomoci.    

Foto: archív
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JIŘÍ HEŘT:
Alternativní medicína a léčitelství
(Věra Nosková, Praha 2011, s. 240)

Napriek veľkým úspechom dnešnej 
modernej vedeckej medicíny založe-
nej na dôkazoch je po celom sve-
te rozšírená tzv. alternatívna medicína 
(AM), označovaná aj ako nekonvenč-
ná, komplementárna a pod., ktorej
sa venujú jednak laickí liečitelia, ale 
aj mnohí lekári. Pod týmto termínom
rozumieme všetky diagnostické a lie-
čebné metódy, ktorých teórie sú 
v rozpore s vedeckými poznatkami a
ktorých účinnosť nebola preukázaná 
štandardnou vedeckou metodikou. 
Napriek tomu sú metódy alternatív-
nej medicíny pre chorých ľudí príťaž-
livé, aj keď môžu byť nebezpečné.
Buď priamo, alebo aj tým, že pacient 
dôverujúci liečiteľovi zanedbá liečbu 
vážnej choroby, často s fatálnymi ná-
sledkami.

Nádej, že sa táto situácia zmení,
poskytuje publikácia prof. Jiřího Heřta
Alternatívna medicína a liečiteľstvo.
Autor, pôvodne anatóm, sa neskôr ako
praktický lekár stretol s množstvom
liečiteľov i lekárov praktizujúcich alter-
natívnu medicínu a videl ich nega-
tívne pôsobenie v českom zdravot-
níctve. Pri tvorbe publikácie uplatnil 
svoje vedecké poznatky a skúsenosti
z lekárskej praxe a vecným, hutným, 
ale pritom dobre prístupným jazykom 
predkladá podrobnú a všestrannú
analýzu metód alternatívnej medicíny.

V prvej časti sa prof. Heřt venu-
je definícii AM a spôsobom overova-
nia účinnosti jej metód. Stavia ju do 
ostrého protikladu k vedeckej medi-
cíne, ktorá je jednotným, logickým 
systémom spočívajúcim na vedeckých 
základoch a na náročnom overovaní 
účinnosti jej liečebných prostriedkov. 

AM je naproti tomu nehomogénnym 
súborom, nesúvislou zmesou široké-
ho spektra diagnostických a liečeb-
ných metód s neoverenou účinnos-
ťou líšiacich sa navzájom svojou 
teóriou i praxou, či už ju aplikuje lie-
čiteľ alebo osoba odborne adekvátne 
vzdelaná, teda lekár či iný zdravot-
ník. Ďalším rozdielom oproti vedec-
kej medicíne je to, že zatiaľ čo veda 
je materialistická, vysvetliteľná pô-
sobením fyzikálnych a chemických 
síl, metódy AM sa väčšinou opiera-
jú o hypotetické, fyzikou nezistené 
energie alebo o sily duchovné, pod-
ľa vedy neexistujúce.

Najrozsiahlejšia je druhá časť pub-
likácie venovaná opisu a hodnoteniu
jednotlivých metód AM. Podľa použi-
tého liečebného prostriedku alebo
spôsobu liečby je rozdelená do osem-
nástich základných skupín. Každej me-
tóde venuje autor najprv stručný opis.
Zaujíma ho pôvod, rozšírenie, princípy,
liečebné indikácie metódy aj jej pred-
pokladaná účinnosť. Nasleduje pod-
robné kritické hodnotenie metódy a
zdôvodnenie, prečo je mylná jej teória
a prečo je teda už teoreticky možné
vylúčiť možnosť jej pozitívneho pô-
sobenia. Autor k tomu pripája aj kon-
krétne dôkazy, predovšetkým výsledky
klinických štúdií, ktoré účinnosť ne-
potvrdili, a dokazuje, že argumenty,
ktorými liečitelia obhajujú účinnosť 
týchto metód, sú mylné a že ich mož-
no vyvrátiť jednak poukázaním na 
rozpory s vedeckými poznatkami, ako
aj logickými námietkami či výsledka-
mi kontrolných vedeckých štúdií.

Najväčšiu pozornosť venuje au-
tor trom najrozšírenejším metódam: 
homeopatii, akupunktúre a parapsy-
chologickým metódam, ktoré tvoria
jadro AM. Dokazuje, že všetky sú
principiálne mylné a vysvetľuje, pre-
čo sú v populácii stále atraktívne. 
Zdôrazňuje aj to, že AM nie je str-
nulý, dogmatický relikt minulosti, ale
že sa i dnes rozvíja a že na to tak-
tiež zneužíva poznatky modernej ve-
dy. Vymýšľajú sa metódy nové, údaj-
ne založené na existencii doteraz 
nepoznaných kozmických či duchov-
ných síl, ktoré potom možno využiť 
na diagnostiku pomocou moderných 
prístrojov spojených väčšinou s počí-
tačom. Pseudovedecká rétorika, nelo-
gická a často nezrozumiteľná, pritom 
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pred pätnástimi rokmi zavesil bie-
ly plášť na klinec a založil Oren-
burskú nadáciu pre sebazdokonaľo-
vanie. „Združovala viac než dvesto
ľudí, v prípade zneužívania štrnás-
tich detí sme začali trestné kona-
nie. Títo ľudia pochádzali z rozlič-
ných vekových a taktiež sociálnych
skupín od úradníkov a robotníkov 
až po inteligenciu,“ prezradil tele-
vízii Rossija-24 vyšetrovateľ Viktor 
Sidelev.

Organizácia sa správala ako kla-
sická sekta. Členovia nazývali vedú-
ceho Majster a mali prísny zákaz 
hovoriť o tom, čo sa na takzvaných 
zasadaniach nadácie deje. Pred 
zrakmi detí potom konali v príro-
de aj na zámočku orgie a do sexu-
álnych praktík zasväcovali i malole-
tých. To sa dialo celých 15 rokov. 
Vjačeslav Vesnin dostal za „zdoko-
naľovanie“ ľudí 10 rokov nepod-
mienečne. Jeho štyri asistentky vrá-
tane manželky poslal súd za mreže 
na sedem rokov.
http://www.rozhlas.cz, 6. 11. 2013

Bývalý mesiáš Parsifal Imanuel sa 
vrátil do Česka a hľadá prácu
PRAHA – Pred týždňom sa po 
dvadsaťročnom vandrovaní po Eu-
rópe vrátila do vlasti početná ro-
dina Jana a Lucie Dvorských. Ro-
dina toho Jana Dvorského, ktorý 
si hovoril Parsifal Imanuel, v Čes-
ku neslávne známeho ako sektár, 
ktorému podľahlo množstvo ľudí
a ktorý odviedol herečke Milene 
Dvorskej jej dcéru Luciu. Dvorskí 
vyvolávali kontroverzie aj tým, že 
odmietali posielať dcéru do školy. 
Pre spory s úradmi sa potom od-
sťahovali do cudziny a rodičia tvr-
dili, že už sa do Česka nevrátia.

Teraz sú však Dvorskí späť. Pre-
najali si dom na okraji Prahy a ho-
rúčkovito vybaľujú. „Sťahovali sme 
všetko, aj nábytok,“ hovorí Lucia 
Dvorská. V Prahe budú žiť s ôsmi-
mi deťmi a osemmesačným vnu-
kom Edgarom. „Je pekné byť zase 
doma. Po tých rokoch v cudzine sa 
ustavične čudujem, že tu všetci ho-
voria po česky, ale je to príjemné,“
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Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (4)

Roku 6 po Kr. bol židovský vládca Archelaos pozbavený úradu a Ri-
mania prevzali vládu nad provinciou Judea. Prvým miestodržiteľom bol 
Coponius (6 – 9), ktorý nariadil registrovanie všetkého obyvateľstva no-
vej provincie, aby sa tu podľa výsledkov v budúcnosti mohli vyberať 
dane. Tradične sa usudzuje, že práve toto opatrenie vyvolalo v niekto-
rých židovských kruhoch rozhorčenie a odpor, najmä u skupiny farize-
jov oddelených od ich spoločenstva, ktoré sa zrieklo aktívneho politic-
kého konania, a z horlivosti k Tóre odmietli Rimanom poslušnosť. Tak 
sa vytvorila skupina zelótov. Podľa tejto tradičnej schémy je ich zakla-
dateľom Júda Galilejský. Jeho postoj k Tóre vyprodukoval radikálne teo-
kratické učenie, ktoré bolo založené na dvoch zásadných myšlienkach: 
Božia zvrchovaná vláda a revolučný synergizmus – požiadavka aktívne 
sa podieľať na presadzovaní Božej vlády vo svete, a to aj za cenu od-
mietania poslušnosti voči rímskej okupačnej moci, s použitím aktívne-
ho odporu. V tomto období sa vyskytovali aj rôzne pseudomesiášske 
a pseudoprorocké vystúpenia jednotlivcov (blúznivcov), ktorí zvádzali 
ľud k prejavom náboženského fanatizmu, čo sa v tom čase pokladalo 
za podvratnú činnosť proti rímskej okupačnej moci. V tomto poníma-
ní vzniku zelótov sa vychádza primárne z údajov židovského historika 
Jozefa Flavia, ktorý opisuje založenie novej, v poradí štvrtej nábožen-
skej skupiny (dosl. školy) Júdom Galilejským a Saddokom, túto ale ne-
označuje konkrétnym menom.

To však nie je úplne jednoznačné. Pôvodne sa totiž gréckym slovom 
dzéloun označovala hlavne horlivosť vo vzťahu k štúdiu Písma a živo-
ta podľa Tóry, čo potvrdzuje aj spôsob, akým ho používa apoštol Pa-
vol. Predmetom odbornej diskusie je i možnosť, že skupina nábožensky 
a nacionálne orientovaných skupín v rámci židovského národa vznik-
la postupne, vo viacerých hnutiach odporu, počínajúc Makabejským 
povstaním a končiac židovskou vojnou v rokoch 66 – 73 po Kr. Avšak 
iba túto poslednú vlnu odporu, respektíve jej prívržencov, označuje Fla-
vius ako zelótov v nábožensko-politickom význame. Je pravdepodobné, 
že vzorom pre túto skupinu nacionálne orientovaných náboženských 
horlivcov boli práve postavy dávnej židovskej náboženskej tradície a de-
jín, ako Pinchás, a hlavne Makabejci a ich zápas za slobodu viery.

Títo horlivci síce i naďalej súhlasili v otázkach učenia s farizejmi, ale 
rozhodne prízvukovali, že sa tvrdo pridŕžajú slobody a že Boha uzná-
vajú za svojho jediného Pána a Kráľa. Kto uznáva cisára za pána a kto 
mu odovzdáva dane, ten sa podľa chápania zelótov prehrešuje proti 
prvému prikázaniu. Zelóti odmietali podrobiť sa vláde rímskeho cisára 
a odmietli nazývať ho Kyrios (Pán). Neboli ochotní, ako farizeji, trpezlivo 
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budí zdanie vedeckosti a môže pri-
tiahnuť pozornosť pacientov.

Tretiu kapitolu predstavuje rozbor 
liečiteľstva. Autor ho definuje ako čin-
nosť, ktorú vykonáva osoba nedosta-
točne kvalifikovaná, teda liečiteľ. Po 
opise vývoja a rozsahu dnešného lie-
čiteľstva v ČR a rozbore najznámej-
ších liečiteľských metód opisuje čin-
nosť niekoľkých známejších liečiteľov 
a potom rieši problém, ako sa s ich 
činnosťou vyrovnať. Vidí to ako veľ-
ký zdravotnícky aj legislatívny prob-
lém. Odmieta tvrdé zásahy proti lie-
čiteľom, ako je obmedzenie či zákaz 
ich aktivít, ale na druhej strane tiež 
ich prijatie do rámca štátneho zdra-
votníctva. Najvhodnejším spôsobom 
je podľa jeho presvedčenia ponechať 
situáciu voľnému trhu, ale s tým, že 
bude verejnosť dostatočne informo-
vaná o podstate a liečebných mož-
nostiach liečiteľov a že liečiteľ bude 
za prípadné aj neúmyselné poškode-
nie pacienta zodpovedný.

Poslednou kapitolou je širší vše-
obecný pohľad na problematiku AM.
Profesor Heřt vysvetľuje, prečo na-
priek absencii špecifickej účinnosti 
môžu jej metódy pacientovi pomôcť. 
Uplatňuje sa tu totiž automatická pla-
cebová reakcia na prítomnosť a čin-
nosť liečiaceho, ktorá môže priaznivo 
ovplyvniť subjektívne pocity pacien-
ta a sčasti aj jeho funkčné orgáno-
vé ťažkosti. Autor však zdôrazňuje, 
že placebový efekt sprevádza jednak 
činnosť liečiteľov, ako aj lekárov, a že 
teda liečiteľstvo neposkytuje pacien-
tom žiadnu nadhodnotu oproti ve-
deckej medicíne.

Profesor Heřt tiež odpovedá na 
otázku, či je možné, aby sa AM zblí-
žila alebo dokonca splynula s vedec-
kou medicínou. Takúto možnosť jed-
noznačne odmieta, pretože tieto dve 
sféry vychádzajú z protichodných, 
nezlučiteľných paradigiem. Na jed-
nej strane je veda, fakty, dôkazy, na 
druhej viera, ilúzia a absencia preu-
kazu účinnosti. V závere publikácie 
vyjadruje svoje krédo, ako sa má pa-
cient a lekár postaviť k AM. Je pre-
svedčený o tom, že existenciu lieči-
teľov a AM je nevyhnutné tolerovať, 
ale pri tom dokonale informovať ve-
rejnosť o ich možnostiach a rizikách. 
To je podľa prof. Heřta hlavnou úlo-
hou jeho knihy.     ČENĚK ZLATNÍK
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čakať na budúci mesiášsky zvrat, ale 
chceli aktívnym konaním sami určo-
vať chod dejín. Z uvedeného vidno, 
že základnou ideou ich hnutia bol 
politicko-nacionálny mesianizmus.

Proti nadradenej vojenskej moci
Rimanov nemohli zelóti vystúpiť 
v otvorenom boji. Nachádzali si preto
úkryty v ťažko prístupnej oblasti vý-
chodných svahov judského pohoria,
z ktorých uskutočňovali jednotlivé
prepady proti okupačnej moci. V očiach
Rimanov to boli zbojníci a banditi,
usilovali sa preto proti nim tvrdo za-
kročiť. Medzi palestínskym obyvateľ-
stvom nachádzali zelóti vždy viac 
prívržencov, pretože ich horlivosť za 
Tóru, ako aj odmietanie platiť dane
okupačnej rímskej moci získavalo 
v podmienkach stále sa zhoršujúcej
ekonomickej situácie väčšiny palestín-
skeho obyvateľstva čoraz väčší a po-
zitívnejší ohlas. Zelóti podnecovali ne-
priateľstvo voči Rimanom, vyvolávali 
nepokoje, vyzývali k povstaniu a boli
hnacou silou v židovskej vojne. Ich 
najextrémnejšie skupiny, ktoré pôsobili
v mestách, zvlášť v Jeruzaleme, sa na-
zývali sikariovia, podľa výzbroje – krát-
kej dýky (lat. sicarius), ktorú nosili ukry-
tú pod šatami a ktorou zabíjali svojich
protivníkov.

Nábožensko-politický mesianizmus 
zelótov a nenávisť voči Rimanom sa 
postupne vystupňovali bezohľadným 
správaním rímskej okupačnej moci 
na územiach obývaných židovským 
obyvateľstvom. V Cézarei Maritime, 
kde žila početná skupina Židov, do-
šlo okolo roku 60 po Kr. k protiži-
dovským demonštráciám zo strany 
helenistického obyvateľstva. Príči-
nou bola žiadosť židovskej komuni-
ty o priznanie občianstva tohto mes-
ta. Túto žiadosť cisár Nero zamietol. 
Roku 66 došlo v Cézarei Maritime 
k ďalším nepokojom medzi Grék-
mi a Židmi a k znesväteniu miestnej 
židovskej synagógy, pričom rímska 
vojenská posádka nezasiahla. To eš-
te väčšmi vyhrotilo nepriateľstvo me-
dzi židovskou a nežidovskou komuni-
tou v meste. Podľa historika Jozefa 
Flavia toto rozhodnutie cisára patri-
lo k udalostiam, ktoré sa významnou 
mierou podpísali pod ustavične zhor-
šujúcu sa situáciu, ktorá kulminova-
la v období vlády prokurátora Gessia 
Flora (64 – 66), keď prerástla do krí-

zy a napokon do otvoreného vojno-
vého konfliktu.

Po počiatočných úspechoch sa 
však situácia zmenila a prišla tvrdá 
odveta. Roku 67 sa už celá Galilea 
nachádzala opäť v rukách Rimanov. 
Bolo zrejmé, že k rozhodnutiu mu-
sí dôjsť v Jeruzaleme, kde získali ve-
denie radikálne skupiny zelótov. Jed-
nu skupinu viedol Ján z Gišaly, ďalšiu 
Eleazar, syn Šimona, a ďalšiu Šimon, 
syn Giorov. Tieto skupiny neboli jed-
notné a zápasili medzi sebou o moc 
v meste. Zelóti nútili obyvateľstvo, 
aby vydržalo a nevzdávalo sa. Od-
dávali sa nádeji, že v poslednej chví-
li zasiahne Boh a zachráni svoj ľud. 
Boli presvedčení, že aj keby vonkajšie 
nádvorie chrámu mali zaujať poha-
nia a zničili by ho, tak Boh im pred-
sa nevydá sväté miesto. Ale aj toto 
úsilie a táto nádej boli márne. Zni-
čenie Jeruzalema v roku 70 po Kr. 
a likvidácia posledných skupín odpo-
ru, ktoré sa ešte na krátky čas udr-
žali v krajine, znamenali pre zelótske 
hnutie definitívny koniec.

Zmienku o zelótoch nachádzame
i v Novej zmluve. V Lukášovom evan-
jeliu a v Skutkoch apoštolov sa uvá-
dza medzi Ježišovými učeníkmi Šimon
Horlivec, ktorý bol pravdepodobne 
niekdajším prívržencom náboženskej 
sekty zelótov. Ježišovo pôsobenie 
a zvesť sa však jednoznačne odlišo-
vali od snáh politického mesianizmu. 
Ježiš totiž zdôrazňoval skutočnosť, 
že Božia vláda príde bez akéhokoľ-
vek ľudského pričinenia, jedine skr-
ze Boží čin. Na otázku, či je správne 
platiť cisárovi daň, Ježiš neodpovedal 
v zmysle zelótov, ale povedal, že ci-
sárovi treba dávať to, čo je cisárovo 
a Bohu, čo je Božie. Takto na jednej 
strane nepriznal lesk božskej dôstoj-
nosti existujúcim mocenským pome-
rom, no na druhej strane neschválil 
ani hnutie odporu, ktorého prívržen-
ci chceli použitím moci zmeniť si-
tuáciu a vynútiť si príchod Božieho 
kráľovstva. Zelótske hnutie tak ostá-
va smutnou pripomienkou úprimnej 
túžby Božieho ľudu Izraela po nábo-
ženskej a politickej slobode, no sú-
časne aj nebezpečenstva politického 
mesianizmu v snahe urýchliť príchod 
mesiášskeho kráľovstva a uskutočne-
nie mesiášskych proroctiev.

FRANTIŠEK ÁBEL
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vraví Dvorský. V roku 1993 napísal  
knihu Syn Človeka a vyhlásil sa za 
Mesiáša. Niektorí ľudia sekte údaj-
ne odovzdávali majetky. Dvorskí 
to popierajú. Štyridsaťse demročný 
muž si teraz hľadá prácu. Už ne-
má vizáž dlhovlasého guru a ho-
vorí o tom, ako býval strašne cti-
žiadostivý. Po kuchyni Dvorských 
teraz behajú dva veľké psy. K čier-
nemu krížencovi pribudol ešte hr-
dzavý smutný šarpej. Garáž je až
po strop zastavaná nevybalenými 
škatuľami od banánov. Vraj ich bo-
lo okolo päťsto.

Dvorskí odišli do cudziny najmä
pre odmietavý postoj k školskej do-
chádzke. Roku 1996 na nich súd pre
Prahu-východ vydal zatykač, lebo
neposielali do školy najstaršiu dcéru
Júliu. Dvakrát im predošlí preziden-
ti, Václav Havel a Václav Klaus, za-
mietli milosť. Až v roku 2009 sa po-
darilo s pomocou advokátky Kláry
Slámovej trestné stíhanie zastaviť.
Dvorskí svoje niekdajšie svojrázne 
názory na život trošku obrúsili, aler-
gia na základné školy v nich ale zo-
stáva. Deti učí sama Lucia Dvorská. 
Verejne však vystupovať odmieta, 
necháva hovoriť svojho partnera.
Manželia už pomocou advokátok
zabezpečili všetky doklady vrátane
rodných listov detí, ktoré sa narodi-
li doma. „Keď sme žili na Slovensku,
vybavovali sme veľa vecí v Břeclavi,
a napodiv to šlo celkom hladko,“ 
pochvaľuje si Dvorský. S advokátkou,
Klárou Veselou-Samkovou, sa zo-
známil cez Facebook. „Sme priate-
lia Rómov, tak ako ona. Je to milá 
žena. Dokonca nás vo svojej kni-
he pochválila, že sme boli v Česku 
priekopníkmi domáceho vzdeláva-
nia,“ chváli sa Dvorský.

Niektoré témy sú u Dvorských 
tabu. Napríklad sektárska minulosť
či detaily o deťoch. „Novinári z nás 
urobili strašné hydry, pritom ne-
máme zlé svedomie voči nikomu,“ 
tvrdí muž. Zvažujú, že v Prahe za-
kotvia natrvalo. Herečka Milena 
Dvorská zomrela bez toho, aby sa 
so svojou dcérou a jej manželom 
zmierila.
http://zpravy.idnes.cz, 30. 10. 2013
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