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

uka zovať 2 % z dane na verejnoprávne aktivity mimo-
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Spoločnosť, v ktorej žijeme, je v neustálom pohybe. Je 
to evidentné – mení sa, podobne ako sa mení aj jej po-
stoj k mnohým veciam, spoločenstvám a javom. To, čo 
by len pred niekoľkými rokmi, ani nie desaťročiami, bo-
lo pre väčšinu neprijateľné, sa dnes stáva úplne normál-
nou praxou, až ukážkovou prednosťou: „moderné“ je 
mať svojho guru, zaoberať sa východnými náboženstva-
mi, ezoterickými praktikami, veriť v reinkarnáciu, nosiť 
amulety, navštevovať veštcov, mágov alebo aspoň ľu-
dových liečiteľov či psychotronikov. Taktiež je „in“ cvi-
čiť jogu, byť vegetariánom, dať si vyložiť z tarotových 
karát, mať svojho psychoterapeuta alebo numerológa, 
navštevovať nejaký alternatívny či ezoterický kurz atď. 
Najmä ak sú nám v tom často vzorom osobnosti vytŕ-
čajúce z titulných stránok časopisov, alebo, a to čoraz 
častejšie, objavujúce sa na televíznych obrazovkách.

Naopak, nemoderné a zastarané je byť členom ne-
jakej tradičnej cirkvi (nemyslím tým na formálne člen-
stvo, to až tak neprekáža), alebo nebodaj zástancom 
jej „skostnatených“ doktrín a zásad. Taký človek je ne-
raz považovaný za bigotného fundamentalistu, moralis-
tu či fanatického spiatočníka a tento „hendikep“ mu je-
ho okolie dáva i náležite pocítiť. Je to skutočne predvoj 
nového veku, duchovnej premeny ľudstva, ide o „vyšší 
spirituálny level“ určený len pre ľudí s otvorenou mysľou, 
ako sa nám to snažia vsugerovať prívrženci myšlienok 
hnutia New Age; alebo naopak, ide o mravný a duchov-
ný marazmus sprevádzaný relativizáciou hodnôt, zná-
silňovaním pravdy a pošliapavaním duchovnej a morál-
nej autority? Nech si na to každý odpovie sám. Ja si však 
myslím, že tento zápas dvoch svetov – „starého“ a „no-
vého“, alebo ak chcete „konzervatívneho“ a „liberálneho“ 
sa iba začal a dožijeme sa ešte nejedného prekvapenia.

Ak však hovoríme o zápase, sme naň pripravení? Vie-
me argumentovať – slovom i životom? Dokážeme odha-
liť klam a zvod „moderného sveta“ a vyjadriť ich podsta-
tu? Vieme ako kresťania rozlišovať dobro od zla, faloš 
od pravdy, racionálne tvrdenia od tých manipulatívnych 
a snivých, ktoré mnohých sugestívne vrhajú do náru-
če závislosti? Usilujeme sa objektívne, ale pritom s obo-
zretnosťou a kritickým myslením rozpoznávať to, čo 
nám kto ponúka? Učíme tomu aj naše deti? Rozpráva-
me sa s nimi o týchto dôležitých veciach, alebo nám na 
to už neostáva čas? Lebo ak nie, potom nemáme právo 
reptať a čudovať sa, kamže to tento svet speje…

BORIS RAKOVSKÝ
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„Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku, 
ktorým bol zachránený, potom vedzte vy, aj celý izraelský ľud: 
V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali
a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. V ňom stojí tento človek
tu, pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, 
stavitelia, zavrhli a on sa stal uholným kameňom. A v nikom 
inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno 
dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 4, 9 – 12)

Ako sa zo Skutkov apoštolov dozvedáme, apoštol Peter vyslo-
vil tieto slová „naplnený Duchom Svätým“, teda nejde iba o je-
ho ľudské presvedčenie či filozofickú špekuláciu. Dnes sme čas-
to svedkami svojvoľného prisvojenia si roly mesiáša zo strany 
ustavične sa zvyšujúceho počtu tých, ktorí sa nechávajú titu-
lovať prívlastkami ako „Jeho Božská Milosť“, „Realizácia Boha“, 
„Božské svetlo“, „Svetlo vedomia“, „Stav Najvyššieho poznania, 
aké len možno dosiahnuť“ a pod., a ktorí svojim žiakom suges-
tívne hovoria: „Átman sa spojí s kozmickým Ja a splynie s ním. 
Ale to je možné iba milosťou guru. Je bránou k oslobodeniu“ 
(Mahéšvaránanda). Títo bohorovní spasitelia si možno až prí-
liš dobre uvedomujú, že takýmto počínaním vytvárajú u svo-
jich stúpencov nekontrolovateľnú a zhubnú závislosť, ktorá 
v nich likviduje posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti a oberá ich 
o vlastnú tvár.

Z postavenia vodcov sa stáva výnosný obchod, veď ok-
rem totálnej kontroly sú členovia siekt pre nich bezbrehým 
zdrojom financií a upevňovania pocitu nenásytného sebave-
domia a nadradenosti. Ako „bohovia súčasnosti“ sajú energiu 
a emócie zo svojich nasledovníkov a ešte majú dosť drzosti 
hovoriť o duchovne, resp. o Božom kráľovstve. Ježiš im však 
veľmi adresne odkazuje: „Kto sa povyšuje, bude ponížený“. 
A môžeme si byť istí, že ich pád bude veľmi hlučný.

V dnešnom labyrinte rozličných súperiacich náboženstiev 
a všakovakých učení a -izmov ako keby Petrovo slovo slab-
lo a postupne zanikalo. Veď uholným kameňom je už pomaly 
kdekto, nehovoriac o tom, že každé väčšie náboženstvo si ná-
rokuje na svojho výlučného „spasiteľa sveta“. Možno preto je 
stále viac tých, ktorí hlásajú, že Krišna, Alah, Maitreya, Kristus, 
no najmä súčasní „boží muži“ (Činmoj, Mun, Persifal Imanuel 
a mnoho ďalších) sú tá istá osoba – Boh, alebo prinajmenej 
jeho božský avatár. „Rozdiely na spirituálnej úrovni neexistu-
jú, vnímame ich len na materiálnej rovine,“ tvrdia títo moder-
ní pomätenci „kráčajúci s dobou“. Kristus je pre nich iba jeden 
z mnohých, a netreba sa preto s nikým sporiť. Súhlasil by však 
s takýmto názorom i apoštol Peter? Alebo by spoločne s Ježi-
šom riekol: „Nechajte ich! Sú slepými vodcami slepých“.

BORIS RAKOVSKÝ
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Svetová rada hindov žiada zničenie kresťanstva
INDIA – Ako oznámila agentúra Open Doors, v dňoch
11. až 13. februára sa bude v indickom štáte Gujarat ko-
nať veľké podujatie, ktorého cieľom je „znovuobjavenie“ 
hinduistov. Očakáva sa, že sa na ňom zúčastní najmenej 
500 000 hindov. Organizátori uverejnili materiál z poduja-
tia, v ktorom sa kresťanstvo opisuje ako nebezpečná cu-
dzia viera. Hinduisti v ňom preto žiadajú kresťanstvo zničiť.

Podujatie organizujú extrémistické hinduistické sku-
piny Višva Hindu Parišad – Svetová rada hindov (VHP), 
Raštrija Svajamsevak Sangh (RSS) a Hindu Jagran Manch 
(HMJ). Organizácie pre ľudské práva sa obávajú vypuk-
nutia veľkého násilia proti kresťanom. Na oficiálnej we-
bovej stránke podujatia sa uvádza, že sa očakáva návrat 
tisícov kresťanských obyvateľov lesov tohto regiónu na-
späť k hinduizmu. Organizátori si myslia, že všetci prís-
lušníci indických lesných kmeňov boli voľakedy hinduisti, 
hoci väčšina z nich boli animisti a sú nimi ešte stále. Kres-
ťania vyzvali vládu, aby podujatie zakázala, alebo prísne 
kontrolovala. Odpoveď od vlády zatiaľ neprišla.

OPEN DOORS/–zg–TK KBS, 1. 2. 2006

Štvrtina mimo cirkví, pätina „dobrí kresťania“
FRANCÚZSKO, RAKÚSKO – Každý štvrtý Francúz podľa 
prieskumu verejnej mienky je bez príslušenstva k cir-
kvi. Z týchto 25 % je však asi tretina presvedčená,
že „po smrti niečo existuje“, citovali francúzske masmé-
diá 2. januára z výsledkov francúzskeho Inštitútu pre 
prieskum verejnej mienky (CSA). Viac ako pätina z týchto 
ľudí mimo cirkví však verí v Boha a v zázraky. Z 18 000 
účastníkov prieskumu patrilo 65 % do Katolíckej cirkvi,
9 % boli protestanti, moslimovia a židia.

V Rakúsku už iba pätina občanov sú „tradične veria-
ci“. Typický ateista je mladý, vzdelaný a žije vo Viedni.
Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre sociológiu Vieden-
skej univerzity, o ktorom informovali rakúsky rozhlas a 
televízia. Autori štúdie rozlišovali 6 typov „veriacich“ – 
ateistov (7,3 %), matrikových kresťanov (17,6 %), spolo-
čenských návštevníkov kostola (občas zájdu do kostola,
ale nemodlia sa – 8 %), duchovne založených (nepatria
do nijakého náboženského spoločenstva – 13,7 %), „mier-
ne“ veriacich (25,4 %) a „tradičných“ veriacich (20,6 %).

Väčšina ateistov žije vo Viedni, väčšina matrikových 
kresťanov v stredne veľkých farnostiach. Medzi mlad-
šími ľuďmi je viac neveriacich. Tradične veriaci sú zväčša
vo vysokom veku, majú nižšie vzdelanie a žijú často v ma-
lých farnostiach.

KIPA/– zg–TK KBS, 19. 1. 2006



Žijeme na prahu nového milénia,
tak mi nedá nespýtať sa vás,
je toto prastaré povolanie ešte 
stále aktuálne, alebo je iba akousi 
archaickou pozostalosťou
z „temného“ stredoveku,
ako sa to často interpretuje?

Exorcista – toto slovo zaváňa zvláštnym 
pochmúrnym tajomstvom. Mnohí –
i kresťania – nevedia, čo znamená,
mnohí si o ňom vytvorili jedinú 
predstavu podľa rovnomenného 
amerického filmového hororu. No 
služba exorcistu je potrebná a aktuálna 
aj (ba možno práve) dnes. A tak Cirkev 
ústami biskupov poveruje niektorých 
kňazov touto špecifickou službou.

Poslanie exorcistu vychádza 
z evanjeliových svedectiev, keď Ježiš 
Kristus posiela svojich učeníkov po 
dvoch s mocou a okrem iného im dáva 
moc vyháňať zlých duchov. Túto službu 
vidíme potom i u biskupov (episkopoi), 
ktorých po miestnych cirkvách 
ustanovovali apoštoli. A pretože zlý duch 
(diabol, satan) pôsobí aj v súčasnosti, 
je i naďalej potrebná služba ľudí 
pomáhajúcich tým, ktorí sú postihnutí 
mimoriadnym pôsobením zlého ducha.

Cieľom diabla je presvedčiť človeka, 
že nepotrebuje Boha, sviatosti – lebo 
všetku moc a energiu nájde v sebe a 
kozme. Jeho najväčším víťazstvom je to, 
že nás nechá veriť, že vôbec neexistuje. 
A naozaj, po 60 rokoch začali mnohí 
teológovia hovoriť, že diabol je iba 
symbol. To bol pre neho, prirodzene, 
obrovský úspech, pretože všetky 
povolania exorcistov v Európe takmer 

bez stopy vymizli. Iba v Ríme zostal 
tento úrad niečím úplne normálnym 
a každodenným. Vždy, keď sa v Cirkvi 
služba exorcizmu zanedbala, prinieslo to 
škodu Božiemu ľudu i celej spoločnosti. 
Dnes s nástupom okultizmu, mágie 
a satanizmu sa ukazuje ako nevyhnutné, 
aby boli vymenovaní noví exorcisti 
pre službu v jednotlivých diecézach.

Mnohí dnes však majú voči 
exorcistom rôzne predsudky. 
Mohli by ste trochu viac priblížiť, 
v čom spočíva vaše poslanie?

Poslanie exorcistu spočíva v pastoračnej 
pomoci ľuďom, ktorých trápi zlý duch. 
Exorcista sa podieľa na diagnostikovaní 
trýznenia (obsesie) alebo posadnutosti 
(posesie). Medzi týmito dvoma 
spôsobmi existuje rozdiel, aj keď 

bežne používame oba tieto pojmy na 
tú istú skutočnosť – na posadnutosť. 
Ide však o dve rozličné situácie.

Obsesia znamená, že diabol 
nevchádza do tela človeka, ale iba 
útočí na určitú oblasť osoby, napríklad 
na sexuálnu oblasť, na oblasť ambícií, 
pýchy, peňazí a pod. Keď niekto trpí 
obsesiou, cíti, že je schopný nasledovať 
Krista, ale keď narazí na svoju citlivú 
oblasť, zrazu je zablokovaný. To preto, 
lebo diabol objavil jeho slabú stránku 
a útočí na ňu. Ak stretnete niekoho, 
kto trpí obsesiou, môžete sa za neho 
pomodliť modlitbu za oslobodenie. 
Človek, ktorý sa bude modliť, nemusí 
byť exorcista, pretože Ježiš dal moc 
nad diablom každému, kto v neho 
verí. Dôležité je uvedomiť si, že počas 
modlitby oslobodenia neoslovujeme 
zlého ducha, ale obraciame svoju 

Rozhovor s exorcistom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy ThDr. Antonom Solčianskym, správcom 
farnosti v Záhorskej Bystrici, o poslaní exorcistu a jeho skúsenostiach s odvrátenou, tzv. čiernou 

tvárou „duchovna“.

V putách zla
(alebo neťahajme diabla za nohu)

BORIS RAKOVSKÝ
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reč na Ježiša a prosíme ho, aby 
tohto človeka oslobodil. Zároveň mu 
pomáhame, aby sa zriekol zlého ducha.

Posesia je však čosi iné, znamená, 
že človek je posadnutý diablom aj vo 
svojom tele. Teda diabol má v moci 

nielen jeho telo, ale aj vôľu a intelekt 
takým spôsobom, že počas útoku človek 
nemá potrebnú slobodu nad pohybmi 
svojho tela a nad svojimi myšlienkami 
a vôľou. Tu je namieste hovoriť o 
posadnutosti. Posadnutosť existuje,
ale je zriedkavá. Keď preto vidíme 
určitý jav, ktorý nás šokuje, nemusíme 
si hneď myslieť, že ide o posadnutosť.

Ježiš spoločne s apoštolmi často 
vyháňal z ľudí zlých duchov. Nám 
to dnes znie až príliš bizarne, 
mnohí si dokonca myslia, že je to 
iba akási alegória. Vy však viete, že 
niekedy ide o veľmi tvrdú realitu.

Na intelektuálnej a kultúrnej rovine 
Európy vládne absolútne mlčanie 
o diablovi. Tento nepriateľ tu už 
podľa mnohých neexistuje. Otec 
odstránenia mýtu o diablovi,
Rudolf Bultman, napísal: „Nemožno 
používať elektrické svetlo a rozhlas 
a pri chorobe vyhľadávať lekára 
alebo nemocnicu, a súčasne 
veriť vo svet duchov.“

 Hlavná činnosť zlého ducha, ktorú 
môžeme definovať ako bežnú, spočíva 
v pokúšaní človeka k zlému v snahe 
oddialiť ho od Boha. Preto nestačí

iba „veriť v Boha“, ako v skutočnosti
verí napríklad 90 % Talianov či asi
80 % Slovákov, ale je potrebné 
konať i Božiu vôľu. „V mojich 45 000 
exorcizmoch,“ rozpráva ironicky známy 
taliansky exorcista don Amorth, 

„som nikdy nestretol diabla, ktorý by 
neveril v Boha. Viera neslúži na nič, ak 
nerobíme to, čo nám Boh prikazuje.“

Pokušiteľskej činnosti zlého 
ducha sme vystavení všetci, a to po 
celý život, práve tak, ako bol i Ježiš 
a Mária. Je teda potrebné bdieť, 
vyhýbať sa príležitostiam k hriechu 
a najmä treba sa modliť, pretože 
sami boj so satanom prehrávame, no 
ak sa v modlitbe spojíme s Kristom, 
sme víťazi. Utrpenie posadnutého 
je veľmi zlé. Diabol má veľkú radosť, 
keď môže trýzniť svoje obete. Vďaka 
Bohu však takýchto prípadov v našej 
arcidiecéze nie je veľa, ale faktom tiež 
je, že nevieme o všetkých. Je veľa 
ľudí s psychickými poruchami, ktorí sú 
presvedčení o trápení zlým duchom, 
alebo dokonca o svojej posadnutosti.

Je ťažký takýto duchovný 
zápas o dušu?

Služba exorcizmu ako krajnej 
(extrémnej) pomoci blížnym je založená 
na fakte, že Kristus má moc vyslobodiť 
nás z akejkoľvek závislosti od satana. 
Diabol sa bojí aj tých, ktorí sú naplnení 
Kristovou mocou. Ak diabol môže 
posadnúť človeka, žijúceho bez Ježiša 

Krista a jeho uzdravujúcej milosrdnej 
lásky, tak Boží človek môže mocou 
Ježiša Krista urobiť čosi celkom opačné 
– môže spútať, zneškodniť, vyhnať 
diabla. Pre službu exorcistu je preto 
nevyhnutný jeho neustály pohľad na 
Krista a spojenie s ním. On je darcom 
živej vody, svetlom, cestou, pravdou 
a životom. On je darcom pokoja.

Diabol nám môže uškodiť len 
natoľko, nakoľko sme sa uzatvorili 
pred Kristovou prítomnosťou. Všetci, 
čo sa usilujú o solídny duchovný 
život, vedia, že život viery a život 
s trojjediným Bohom je nádherný, ale 
zároveň vystavený námahe. Ťažký sa 
stáva zápas o dušu vždy, keď do života 
človeka vstupuje zlo, hriech či neresť. 
Pokiaľ je niekto už v štádiu trýznenia, 
tak je ten zápas ešte o to ťažší,
ale v zásade základnou pomocou je 
riadny sviatostný život (sväté spovede, 
Eucharistia, rozjímanie, meditácia).

V prípade posadnutosti je však
tento zápas skutočne veľmi ťažký, 
pretože je to náročné na čas,
ale i pripravenosť a sústredenosť 
všetkých zainteresovaných. Určite 
rozhodujúcim je však vždy ten, 
komu treba pomôcť. Predovšetkým 
táto osoba musí mať záujem byť 
oslobodená a zrieknuť sa akejkoľvek 
dobrovoľnej náchylnosti ku zlu.

Tak ako sme to mali možnosť vidieť 
aj na kurze pre exorcistov v Ríme, 
k veľkému exorcizmu sa pristupuje 
po dobrej 2- až 3-mesačnej príprave 
od momentu diagnostikovania 
posadnutosti. Keďže každý prípad je 
originálny, po tom, čo sa začne, nikdy 
nevieme, kedy sa proces exorcizmu 
skončí. Exorcizmus môže trvať niekoľko 
týždňov, alebo i niekoľko rokov.

Čo zvyčajne treba urobiť, aby 
sa posadnutému nešťastníkovi 
pomohlo? Aký postup by mal 
absolvovať a čo vlastne samotný 
exorcizmus zahrnuje?

Predovšetkým treba, aby ten, kto má 
takéto problémy, vyhľadal s dôverou 
svojho kňaza vo farnosti. Keďže 
všetci kňazi vo svojej formácii študujú 
pastorálnu medicínu a psychológiu, mali 
by vedieť poskytnúť prvú pomoc. Pri 
základných pochybnostiach by mal byť 
takýto človek poslaný k psychológovi 
alebo psychiatrovi, aby tí vylúčili 

V putách zla
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možnosť psychickej choroby. Tabu 
v tomto smere by už malo padnúť 
a ľudia by mali byť ochotní absolvovať 
tieto pohovory. Miestny kňaz, pokiaľ 
vyskúšal všetky prostriedky riadneho 
duchovného života a nepomohlo to, 
by sa mal obrátiť na svojho dekana 
alebo priamo na miestneho biskupa 
a prekonzultovať daný prípad s ním. 
Ak to miestny biskup bude považovať 
za nevyhnutné, odporučí dotyčného 
k poverenému exorcistovi.

Niekedy mám telefonáty typu: 
„Vy ste exorcista? Môžem k vám prísť 
zajtra na exorcizmus?“ Samozrejme, 
poviem nie – s dodatkom, že môžu prísť 
na rozhovor. Mnohí si to predstavujú 
veľmi zjednodušene: majú problém, 
zájdu na posedenie k exorcistovi, 
ten na počkanie urobí exorcizmus – 
a majú po probléme. Ja exorcizmus 
prirovnávam k náročnej operácii 
mozgu či srdca, kde všetci vedia, že 
ju treba vždy dôkladne pripraviť.

Pokiaľ je posadnutosť 
diagnostikovaná a po niekoľkotýždňovej, 
predovšetkým modlitbovej príprave 
je všetko pripravené, tak samotný 
exorcizmus sa začína svätou omšou a po 
nej nasledujú modlitby exorcizmu podľa 
Rímskeho rituálu, na ktoré si exorcista 
pozýva viacerých kňazov, lekára 
a pomocníkov. Dĺžka jedného stretnutia 
závisí od stavu toho, komu sa pomáha.

Ako ste spomenuli, môže ísť len 
o psychickú poruchu, kde nie 
je potrebný hneď exorcizmus. 
Dá sa to odlíšiť? Spolupracujete 
aj s psychológmi?

Spolupráca s psychológmi a 
psychiatrami je nevyhnutná. Každý 
máme svoje kompetencie. Vždy pri 
akejkoľvek pochybnosti o psychickom 
zdraví alebo pri výskyte problémov 
v psychickej oblasti toho, komu mám 
pomôcť, posielam k týmto odborníkom. 
Ak odmietne, nepokračujem. Ak je 
v hre zlý duch, tak od postihnutého 
sa vyžaduje pokora a poslušnosť, 
ak tieto vlastnosti absentujú, 
exorcista mu ťažko môže pomôcť.

V známom francúzskom časopise 
La Croix bol prednedávnom 
zverejnený údaj, ktorý hovorí, 
že iba v Paríži sa ročne vykoná 
približne 1 500 exorcizmov. 

Priemerný vek obetí pritom 
klesá a ich duchovný stav je stále 
kritickejší. Ako je to na Slovensku? 
Každým dňom sa potvrdzuje, 
že pre zlo a duchovné spútanie 
geografické hranice neexistujú…

Sme svedkami mediálneho 
bagatelizovania problému. Myslím si, 
že jedným z dôvodov, prečo je pre 
mnohých také ťažké veriť v diabla, 
spočíva v tom, že ho hľadajú v knihách, 
zatiaľ čo diabla nezaujímajú knihy, ale 
duše ľudí. On neprebýva v knižniciach 
univerzít, ale pohybuje sa medzi 
ľuďmi. Naproti tomu sa v minulosti pri 
rozhovore o diablovi často zveličovalo. 
Ľudia ho objavovali tam, kde nebol, a 
tým sa spôsobovalo veľa utrpenia a 
bezprávia pod zámienkou boja proti 
nemu. Treba veľkú diskrétnosť a 
múdrosť, aby sa človek nechytil do 
nástrah diabla. Vidieť všade diabla 
je rovnako nesprávne, ako nevidieť 
ho nikde. Preto chápem, že Cirkev 
je veľmi obozretná a odradzuje 
od exorcizmu ľudí, ktorí nemajú 
poverenie na výkon takejto služby.

Bagatelizovanie problému 
a opakované zosmiešňovanie služby 
exorcizmu, ako sme svedkami aj 
v slovenských médiách, určite 
nepomôže ľuďom, ktorí trpia 
mimoriadnym vplyvom zlého ducha. 
Výskumy robené v tomto smere 
v rôznych európskych krajinách jasne 
ukazujú na narastajúcu tendenciu 
v počte takýchto prípadov. Preto sa 
dnes v Cirkvi venuje exorcizmu väčšia 
pozornosť a väčší dôraz sa kladie na 
odbornú pripravenosť tých, ktorí majú 
vykonávať alebo vykonávajú túto službu.

Na Slovensku, žiaľ, zatiaľ nemáme 
zmapovaný reálny stav, no pracujeme 
na zbieraní údajov a komunikujeme 
medzi diecézami a kňazmi jednotlivých 
dekanátov. Rezervu pociťujem
v lepšej spolupráci s psychológmi 
i psychiatrami, aby sa mohlo čo 
najkomplexnejšie pomôcť ľuďom 
trpiacim duchovne a duševne. Je však 
zrejmé, že výskyt problémov úzko 
súvisí s rozvojom niektorých okultných 
a kultových centier, ktoré aj u nás 
začali v nebývalom počte pôsobiť.

V súčasnosti sa v súvislosti s rôznymi 
tragédiami veľa píše o satanizme. Sú 
desivé štatistiky, ktoré naznačujú, 

že najmä mládež v USA, ale i Európe 
je týmto fenoménom ohrozená a že 
počet „regrútov zla“ rapídne stúpa. 
Predstavuje tento čierny kult aj pre 
našich tínedžerov reálnu hrozbu?

Satanizmus je naozaj reálnou hrozbou, 
pretože jeho heslom je: „Rob, čo chceš!“ 
Pre mladých je lákavou ponukou zbaviť 
sa „zviazanosti konvenciami“ a získať 
„novú slobodu“. Ak na satanistických 
stránkach čítame ich ponuky, sú naozaj 
formulované veľmi príťažlivo. U nás 
možno nie je až takou hrozbou sám 
satanizmus a organizovanie sa mladých 
i starších v nejakých skupinách, ako skôr 
anarchistická a satanistická mentalita, 
ktorá zasahuje aj našu krajinu.

Sú na Slovensku známe už aj 
prvé ľudské obete satanizmu?

Na mnohých miestach Slovenska sa 
konajú satanistické rituály, vrátane 
tzv. čiernych omší. Bežné sú i zvieracie 
obety. Ak sú zdroje mojich informácií 
pravdivé, tak neostalo iba pri nich, 
ale sú už aj prvé ľudské obete. Tie 
člením na tri skupiny: Prvou sú ľudské 
obete prinášané pri satanistických 
rituáloch (uskutočnili sa v niektorých 
lokalitách na strednom Slovensku); 
druhou sú niektoré samovraždy, 
ku ktorým svoje obete priviedli 
veľkňažky a veľkňazi satanistických 
skupín; treťou sú obete nepohodlné 
satanistickým skupinám. Známy je 
prípad pokusu satanistov o vraždu 
kostolníka jednej bratislavskej farnosti.

V čase tohto rozhovoru sa v Turíne 
konala zimná olympiáda. O tomto 
meste sa však traduje, že tu žije 
veľmi mnoho satanistov, okultistov 
a najrôznejších mágov. Keďže ste 
dlhodobejšie študovali v Taliansku, 
môžete túto informáciu potvrdiť?

Podľa istého prieskumu je na prvom 
mieste vo výskyte satanistických
skupín Londýn, hneď za ním je Turín, 
potom nasleduje San Francisco, 
Chicago a Rím. Aj podľa výskumov 
CESNUR-u je Turín v Taliansku 
naozaj jedným z hlavných centier 
satanizmu. Pôsobia tam však 
najmä satanisti racionalistického 
smeru a aj to predovšetkým
vo vyšších spoločenských vrstvách.
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Podľa výsledkov rôznych výskumov 
pôsobí v Taliansku asi 7 000 mágov 
využívajúcich reklamu v médiách a 
ďalších asi 15 000 bez reklamy. Podľa 
zemepisného rozdelenia najviac 
ich je na severe krajiny – až 43 %, 
v centrálnej časti ich pôsobí 30 % a 
na juhu a ostrovoch 27 %. Napríklad 
v Lombardii pôsobí 2 500 mágov a 
z toho iba v Miláne je ich 1 300; ročne 
ich navštívi asi 180 000 klientov a ich 
čistý nezdanený príjem sa pohybuje 
okolo 90 miliónov eur. V Piemonte 
pôsobí 1 200 mágov, z toho v Turíne je 
ich 750; ročne ich navštívi asi 85 000 
klientov a ich čistý nezdanený príjem 
sa pohybuje okolo 45 miliónov eur.

Dôvody obrátenia sa na mága, 
veštca, astrológa (okultistu) sú: vzťahy
a city (40 %), prosba o ochranu – rituály, 
talizmany atď. (25 %), zdravie (20 %), 
problémy v práci (15 %). Z hľadiska 
pohlavia je z celkového počtu
12 miliónov klientov (za rok) žien 57 %, 
mužov 39 % a mladistvých a detí 4 %.

Ezoterika, okultizmus, povery 
a mágia doženú človeka často až 
k psychickým traumám, ba niekedy 
až k šialenstvu a samovražde. 
Pomoc mnohokrát nie je vôbec 
ľahká. Aká je vaša skúsenosť?

Ezoterika a okultizmus sa predstavujú 
ako niečo úžasné a príťažlivé, pretože 
je v nich lákavá ponuka, ako ľahko 
riešiť životné problémy. A tak sa 
s nádejou mnohí mladí oboznamujú 
s magickými praktikami, špiritizmom 
a satanizmom bez toho, aby si 
uvedomovali, že sa zahrávajú s ohňom. 
Často sa to začína zo špásu
a z kratochvíle, koniec je však podobný 
ako aj u iných druhoch závislosti. 

Naša kresťanská viera vychádza
z Biblie a v nej Boh zakazuje: kúzelníctvo 
a veštenie (Dt 18, 10–14; Lv 20, 27;
Sk 16, 16–18); čarodejníctvo (Dt 18,
10–14; Nm 23, 23; Iz 47, 12; Sk 13, 6–11;
špiritizmus (Dt 18, 10–14; Iz 8, 19–20;
astrológiu a horoskopy (Iz 47, 12); 
mágiu (Dt 18, 10–14; Lv 19, 31; 20, 
6–7; Iz 8, 19–20; povery Lv 20, 6–7 
a zarieknutia (Zj 22, 14–15). Príčinami 
diabolských spútaní a prístupovými 
cestami diabla sú: hriech, vnútorné 
zranenia, okultizmus, mágia atď.

Moja skúsenosť je, že približne 
u 70 % tých, ktorým som doteraz 

pomáhal, sa začiatok mimoriadneho 
pôsobenia zlého ducha viazal na kontakt 
s praktikami ezoteriky a okultizmu. 
Predovšetkým išlo o absolventov 
reiki-zasvätení (najmä od druhého 
zasvätenia vyššie), o tých, ktorí 
praktizovali Silvovu metódu, pacientov 
rôznych veštcov, mágov, stúpencov 
niektorých východných bojových 
umení, žiakov niektorých guru, o tých, 
ktorí sa zaoberali špiritizmom, ale išlo 
i o obete sexuálnych zneužití v rodine. 
Žiaľ, viacerí (asi 20 %) boli u mňa aj pre 
nesprávny duchovný život iniciovaný 
v tzv. extrémnych charizmatických 
zoskupeniach alebo po tom, čo sa 
svojvoľne púšťali do vyháňania diabla 
či modlenia sa nad niekým s vkladaním 
rúk a iným nerešpektovaním 
cirkevných usmernení v tejto oblasti.

Koniec 20. storočia je poznamenaný 
i obrovským rozmachom astrológie, 
numerológie a východných 
duchovných prúdov. K imidžu 
mladého človeka dnes patrí 
pentagram, taoistický symbol 
jing-jang či obrátený kríž. Môže 
sa cez tieto, na prvý pohľad 
nevinné veci či náuky, dostať 
človek pod vplyv diabla?

Nezdá sa mi, že by sme tieto veci mohli 
nazvať nevinnými. Dôvod je prostý: 
východné kultúry alebo náboženstvá, 
astrológia, numerológia a všetky 
podobné záležitosti privádzajú
k záveru: ony sú mojou spásou, a nie 
Ježiš. Stávajú sa mojím učiteľom,
mojím vodcom, namiesto toho, aby sme 
za svojho učiteľa a vodcu považovali 
Ježiša Krista. Nesmieme zabudnúť, že 
Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda 
i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak 
len nie skrze mňa“ (Jn 14, 6). Keď teda 
kladieme svoju dôveru do okultných 
metód, alebo sa bezhranične
odovzdávame nejakému falošnému 
učiteľovi, guru, zriekame sa Ježiša.

Bolo by preto potrebné, aby 
kresťania vyvinuli väčšie úsilie proti 
týmto záležitostiam. Žiaľ, mnoho 
mladých už podľahlo klamstvu, mnohí
nosia amulety a iné symboly, časté 
napríklad u satanistov. (Aj keď, 
samozrejme, nie každý z nich je tak 
nutne satanista.) Diabol sa však bude 
smiať, keď bude vidieť, ako si pletieme 
pojmy a nahrádzame Boha inými bohmi.

Všetky tieto náuky, metódy 
a nástroje sú nebezpečné aj preto, lebo 
tým vlastne zverujem vlastný život 
do rúk niekoho či niečoho, čo je mu 
cudzie a odporuje mu. Znamená to, že 
namiesto toho, aby som sa ja namáhal 
dosiahnuť krásne a vznešené ideály, 
zverujem to „moci“ talizmanu, nápoja, 
mága, veštca atď. To veľmi ničí výchovu 
mladých a ich schopnosť stáť na 
vlastných nohách. Nielen preto, lebo to 
vytvára určitý typ otroctva a závislosti 
od týchto vecí či šarlatánov, ale 
predovšetkým preto, lebo vzniká u nich 
návyk na spôsob života „nestarám sa“.

Ezoterika a okultizmus prispievajú 
k vytváraniu mentality nekonania 
v očakávaní, že nejaká vonkajšia „moc“ 
vyrieši moje problémy a učia mladých 
nenamáhať sa a mať všetko teraz 
a ihneď. Páči sa mi nejaké dievča? 
Namiesto toho, aby som si získal 
jeho srdce sympatiou, láskavosťou, 
dobroprajným záujmom, zverím to 
nápoju, či zaklínaniu alebo veštici. 
Prežívam neistotu o svoju budúcnosť? 
Namiesto toho, aby som sa ponamáhal 
a hľadal inteligentné riešenie problému, 
zverím sa kartám či horoskopu. Mám 
pred sebou skúšku? Namiesto učenia sa 
budem recitovať magické slová, alebo si 
so sebou vezmem talizman pre šťastie.

Aby som túto pochmúrnu tému 
na záver trochu odľahčil, môžete 
nám povedať, kedy exorcisti 
vymrú, kedy ich už nebude 
treba? Inak povedané, kedy už 
ľudia konečne dostanú rozum 
a nebudú „ťahať diabla za nohu“?

Slovami nádeje a povzbudenia pre nás 
všetkých sú i slová pápeža Benedikta 
XVI., ktoré vyslovil na všeobecnej 
audiencii 11. mája 2005: „Boh je 
mocnejší ako odpútanie zlých síl a 
energické zasahovanie diabla.“ Pravdu
povediac, ja každý deň čakám list
od môjho otca arcibiskupa, že už ma 
v službe exorcistu nepotrebuje.
No stále nechodí (smiech). Ak veríme 
Božiemu zjaveniu, tak úloha exorcistov 
sa skončí až pri slávnom druhom 
príchode Ježiša Krista, preto sa o to 
s väčšou vierou a nádejou modlím 
Marana tha! Príď, Pane Ježišu!

Ďakujem za rozhovor.       
 Foto: B. RAKOVSKÝ
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77

Čakanie 
na mesiáša

EVA ORBANOVÁ

S príchodom nového milénia je téma o konci sveta vždy obzvlášť aktuálna. Ani na prahu tohto 
tisícročia to nebolo inak. Stúpenci svetových náboženstiev očakávajú pompézny príchod svojho 

mesiáša sprevádzaný viacerými výnimočnými zjaveniami a udalosťami po celom svete. Naplnia sa ich 
očakávania v osobe Maitreyu Krista, alebo ide zase iba o jeden z propagačných ťahov ambicióznych 
protagonistov hnutia New Age?

„Keď ma uvidíte a počujete, uvedomíte 
si, že už dlho poznáte pravdy, ktoré ho-
vorím. Tieto jednoduché pravdy sú zá-
kladom celej existencie, priatelia.“

(Maitreya Kristus)

Týmito slovami uviedli na minuloročnom 
bratislavskom Festivale ezoteriky (aktu-
álnu reportáž sme uverejnili v predchá-
dzajúcom čísle Rozmeru – pozn. red.) 
svoju prednášku manželia Ľudmila a Ján 
Kaletovci. Podľa ich vyjadrenia to ma-
la byť na Slovensku prvá prednáška 
tohto druhu. Jej hlavnou témou bol prí-
chod avatára pre vek Vodnára a Maj-
strov múdrosti do reality všedného dňa. 
Téma však nie je u nás úplne nezná-
ma. V našom článku síce budeme vychá-
dzať z obsahu spomenutej prednášky, 
ale doplníme ju o nové informácie pre-
braté z literatúry a početných interne-
tových stránok propagujúcich celosve-
tové hnutie New Age (Nový vek).

Zúčastneným prednáška v podstate
poskytla iba všeobecne známu abece-
du nastupujúceho veku Vodnára. Vieme, 
že jeho stúpenci tento príchod spájajú 
so zdanlivým posunom našej Zeme do 
súhvezdia Vodnára. Astronómovia mno-
hokrát (i na stránkach časopisu Rozmer) 
vysvetľovali nezmyselnosť tejto predsta-
vy. Toto popretie by v podstate mohlo 
diskvalifikovať i množstvo ďalších úvah, 
ktoré sa s touto astrologickou projek-
ciou spájajú. Veď práve ona sa považuje 
za objektívne potvrdenie nástupu novej 
spirituality.

Vodnársky avatár

Je všeobecne známe, že ohlasovaný ná-
stup Nového veku sa spája s prícho-
dom „nového“ synkretického nábožen-
stva, ktoré cieľavedome zlučuje mnohé 
svetové tradície. Špecialitou súčasného 
synkretizmu, na rozdiel od podobných 

náboženských sústav (napr. helenizmu) 
je, že do synkretického kotla sa dostá-
vajú i mnohé vedecké či skôr pseudove-
decké poznatky. V prípade nástupu No-
vého veku je táto skutočnosť evidentná. 
Jeho astrologicky „determinovaný“ ná-
stup údajne potvrdzujú tiež rôznorodé 
náboženské názory na časový a nadča-
sový vývoj ľudstva. V prednáške odzneli 
známe vývojové koncepty duchovného 
vývinu ľudstva hinduizmu a budhizmu. 
Hinduizmus sa opiera o svetový cyklus 
striedania jednotlivých svetových obdo-
bí, tzv. kálp1. V súčasnosti sa nachádza-
me v kalpe zvanej Kalijuga, v dobe hádok 
a temna, ktorá podľa Véd trvá 432 000 
rokov (z nich 5 000 rokov už uplynulo). 
Rovnako budhizmus používa obdobný 
termín kappa.

Podľa rétoriky východných nábožen-
stiev s nástupom novej éry – kalpy, resp. 
kappy – súvisí i príchod ďalšieho avatá-
ra. Očakávaný je Krišna – Kalki2 stotož-
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nený s mesiášskou postavou budhizmu 
– Maitreyom Budhom, ktorého Kaleto-
vá predstavila ako láskyplného Priate-
ľa. Prichádza preto, aby sa zaoberal ak-
tuálnymi duchovnými potrebami človeka 
21. storočia. Je stelesnením všetkých 
duchovných učiteľov. Zostúpil na našu 
Zem, aby poučil ľudí všetkých nábožen-
stiev. Údajne sa jeho reinkarnačné po-
byty začali už v starobylej Atlantíde, na-

posledy ho ľudstvo ako avatára mohlo 
rozpoznať v osobe Ježiša Krista. Pod-
ľa slov prednášajúcej, „avatársky come-
back“ sa od roku 1975 stal opäť realitou.

Avatára stelesňuje osoba bengálske-
ho pôvodu. Jeho civilné meno však ne-
poznáme. Hlavným stanom tohto samo-
zvaného spasiteľa je indicko-pakistanská 
komunita Maitreya Sangha3 situovaná 
neďaleko Londýna. Bola založená 19. jú-
la 1977 po tom, čo Maitreya zišiel z Hi-
malájí. Tam žil dlhší čas vo svojom „sa-
mostvorenom“ tele (virupa). Po zostupe 
z veľhôr sa presídlil do uvedenej komu-
nity. Veľkú Britániu si údajne vybral pre 
„vhodnosť“ jej národnej duše. Svoje po-
bočky má v mnohých mestách sveta. 
Fungujú i na Slovensku. Prednášajúca 
vymenovala Košice, Prešov, Banskú Bys-
tricu, Dubnicu nad Váhom a Žilinu.

Bieli bratia

Zo sanskritskej terminológie môžeme 
uvedený názov tejto komunity preložiť 
ako Bratstvo Maitreyu Budhu. Jej cieľom 
je vybudovanie globálnej spoločnosti 
fungujúcej na princípoch lásky, pozna-

nia a krásy. Avatár Maitreya bol vyhlá-
sený za „vedúceho pozemského anje-
la“ (Earth´s Guardian Angel) strážiace-
ho „božský plán pre našu Zem“. Program 
sa hlási k pacifizmu, ktorý učí láske a nie 
vojne. Plán však nepočíta so spravod-
livo trestajúcim bohom. Veď trestať
nemá kto, pretože boh je energia pri-
nášajúca zmenu. Trestať sa môžu iba ľu-
dia sami.

Pri nástupe nového svetového po-
riadku duchovne napomáhali mnohí Maj-
stri múdrosti (Mahátmá Moria, Djwal
Khul, gróf Saint Germain, Sanat Ku-
mara)4, králi (Šalamún, Ašóka, Alexan-
der Macedónsky), ale i ženy – kráľovné
(Nefertiti a Kleopatra), filozofi (Platón, 
Aristoteles, Origenes, Vivékánanda, Karl 
Marx, Friedrich Engels, Pierre Teilhard 
de Chardin), umelci (Leonardo da Vin-
ci, Sandro Botticelli, Ilja Jefimovič Re-
pin), sochári, muzikanti, vládcovia (napr.
V. I. Lenin a John F. Kennedy), vojvod-
covia a lekári. Do elitárskeho výpočtu 
sú zaradené aj sväté osoby pochádza-
júce z rôznych náboženských tradícií. 
Na internetových stránkach sú uvede-
ní napríklad sv. Pavol a Peter, sv. Teré-
zia z Avily, Matka Terézia, Šrí Ramakriš-
na, Avagosha a iní.

Cieľom tohto krátkeho výpočtu vý-
nimočných osobností našej planéty je 
prisvojiť si myšlienkové dedičstvo týchto 
velikánov. Každý z nich, či už v kladnom 
alebo zápornom zmysle slova, radikálne 
zasiahol do historického vývinu ľudskej 
spoločnosti. Druhotným, ale zato kľúčo-
vým efektom takého prístupu je zapo-
jiť ich dielo do služieb ezoteriky. Je sa-
mozrejmé, že výber osôb je eklektický, 
avšak účelovo zameraný na privlastne-
nie si všetkých duchovných, vedeckých, 
intelektuálnych, sociálnych a mocen-
ských ambícií ľudského rodu.

Hlavným duchovným uzlom Nového 
veku je reinkarnačný scenár. Výnimoč-
né osobnosti mali na tejto zemi svoje
reinkarnačné návraty. Neznalí sa môžu 
napríklad dozvedieť, že Mahátmá Moria 
sa reinkarnoval do sv. Petra a Kut Humi 
tu prebýval ako sv. Ján.

Menovaní, ale i mnohí ďalší majstri 
vytvárajú jedno veľké spoločenstvo –
Bielu lóžu zvanú Veľké biele bratstvo. 
Túto pomyselnú duchovnú komunitu 
predstavila už Helena P. Blavatská, za-
kladateľka Teozofickej spoločnosti. Pod-
ľa nej predstavovala tzv. planetárnu 
hierarchiu našej Zeme. Hlavným šéfom 

tejto duchovnej pyramídy je Maitreya 
Kristus pevne držiaci opraty budúcnos-
ti ľudstva. Meno Kristus je však v tomto 
systéme vypožičané a znevážené. Ne-
vyjadruje individuálne meno. Pomenú-
va funkčný úrad v duchovnej hierarchii 
majstrov.

Objímajúca náruč Nového veku sa 
otvára i v prípade najvyššieho božstva. 
Povedali sme, že boh Nového veku nie 
je osoba. Nazývaný je Supreme a para-
doxne vznikol spojením osobných bož-
stiev mnohých náboženských tradícií. 
Synkretický obraz Supreme vytvárajú: 
hinduistickí bohovia a bohyne Višna, Ká-
li, Lakšmí, Sarasvatí, islamský boh Alah, 
boh Hebrejov Jehova, starogermánsky 
Odin, perzský Ahuramazda, egyptský 
Amon Ra, egyptská Izis a grécki boho-
via Apolón, Aténa, Artemis a Hermes. 
Mozaiku synkretického hologramu vypĺ-
ňajú i mená archanjelov – Michal, Gab-
riel, Amitabha a Amitazus. Zámerom je 
spojiť náboženstvá do jednoliateho cel-
ku a tak zjednotiť i názory o božstvách. 
Ak sa to stane, automaticky sa zjedno-
tia aj ich vyznávači.

Maitreya aj na Slovensku

Verejné účinkovanie falošného Krista 
sa začalo na jednom zhromaždení ve-
riacich v Nairobi 11. júna 1988 (pozri 
foto na s. 7). Obrovské bohoslužobné
zhromaždenie asi 6 000 ľudí viedla psy-
chotronická liečiteľka Mary Sinaida Akat-
sa. Počas uzdravujúcej seansy sa zra-
zu objavil cudzinec. Nikto z prítomných 
ho nemohol prehliadnuť. Upozorňovalo 
na neho aj neznáme svetlo. Vznášalo sa 
na vrchole jeho hlavy pokrytej turba-
nom. Dav ho automaticky považoval za 
Krista, hoci nemal semitské črty. Pre-
hovoril ku všetkým v čistej swahilčine. 
Ľudia v dave úplne podľahli vzniknutej 
situácii. Emocionálne poryvy prítom-
ných, no i samého Maitreyu, sa podarilo
zvečniť fotografovi Francisovi Kabuno-
vi. Zábery cudzinca rýchlo obleteli svet.

Od tohto prvého vystúpenia sa 
pseudomesiáš objavil aj v Európe, a to 
dokonca viackrát: v Nemecku, Rakúsku, 
vo Švajčiarsku, v Česku (Praha). Údajne 
ho 13. septembra 1992 videli tiež v oko-
lí Bratislavy na bližšie neidentifikovateľ-
nom zhromaždení.5 Podľa dôveryhod-
ných zdrojov bratov kapucínov navštívil 
miesto situované pri geografickom stre-
de Európy. Nachádza sa blízko kapucín-
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skeho kláštora v Kremnických Baniach. 
Tam „pobudol“ pri základnom kameni 
Chrámu Európy na neďalekej lúke. Po-
kus o výstavbu chrámu bol u nás zoširo-
ka medializovaný. Nitriansky biskup Ján 
Chryzostom kardinál Korec pozdvihol 
svoj hlas, pretože spoznal, odkiaľ vetry 
vejú. Potom Maitreya odtiahol do Žiliny, 
kde pre svojich stúpencov posvätil bliž-
šie nešpecifikovaný chrám.

Kristus nie je Kristus

Maitreya sa v tradícii ezoteriky pova-
žuje za prejav Krista. Pokladá sa za zá-
chrancu sveta, ktorého čakajú všetky 
náboženstvá. Ohlasuje, že neprichádza 
ako náboženský učiteľ, ale ako ten, kto-
rý povedie všetkých veriacich, ba i ne-
veriacich. Údajne neprišiel založiť nové 
náboženstvo. Nepatrí žiadnemu nábo-
ženstvu. Prostredníctvom Ľudmily Kale-
tovej nám odkázal: „Nebehajte za mnou, 
ani si ma nepokúšajte privlastniť.“ Prišiel, 
aby všetkých uviedol do duchovného 
kráľovstva lásky. Zároveň nás poučuje, 
že neprichádza sám. Sprevádza ho celá 
plejáda vyššie vymenovaných majstrov 
Bieleho bratstva. Maitreya veľmi ambi-
ciózne, až sugestívne hovorí: „Neprišiel 
som preto, aby som si získal nasledovní-
kov a stúpencov, každý nech zostane vo 
svojej tradícii. Rešpektujem každé nábo-
ženstvo. Patrím všetkým a nikto si ma 
nemôže privlastniť.“6

Toto „duchovné chytráctvo“ je po-
stavené na rozpornom zlučovaní nábo-
ženských obsahov a pojmov. Napríklad 
meno Kristus je v novozákonných spi-
soch priradené konkrétnej osobe, jedi-
nému Spasiteľovi sveta7. Avšak ideológia 
Nového veku Ježiša zámerne oddeľuje
od Krista. Ježiš nie je jediný Kristus. 
Presnejšie: Ježiš nie je jediným modelom
Krista. Kristus je iba prívlastok označu-
júci univerzálnu božskú energiu, súhrn 
vibrácií, potenciál, ktorý nie je výhrad-
ne v Ježišovi, ale predstavuje driemajú-
cu duchovnú silu vo vnútri každého je-
dinca. A tak Ježiš sa tu chápe iba ako 
jeden z prejavov univerzálneho, neosob-
ného, kozmického Krista.

Aj v prednáške zaznelo, že Kristus 
v sieti Nového veku je ezoterická bytosť 
stotožnená s najvyššou úrovňou vedo-
mia. A tento duchovný level dosiahol za-
tiaľ iba Maitreya Kristus.

Kaletová nám tento myšlienkový gu-
láš objasnila nasledovne: Pri krste Ježi-

ša v rieke Jordán zostúpil na neho Duch 
Svätý v podobe holubice, čo však podľa 
ezoterického výkladu znamenalo iba zo-
stup Kristovho vedomia do pozemského 
Ježiša. Na konci prednášky sme vďaka 
jednej poslucháčskej otázke boli pouče-
ní, že ani Antikrist nie je Antikrist. Pre-
tože ak Kristus je energia a duchovný 
potenciál, tak Antikrist je osoba nena-
pojená na duchovnú energiu Lorda Mai-
treyu. Z toho vyplýva, že Antikristom
je každý praktizujúci kresťan...

Na dosiahnutie kristovskej úrovne 
vedomia nás nabáda posolstvo Lorda 
Maitreyu. Je potrebné k „spáse“. Tá sa 
uskutočňuje prostredníctvom mystic-
kého poznania okultných „skutočností“.
Gnóza hlása samospásu, ktorá si urči-
te nachádza svoje paralely v hinduizme 
a taktiež v budhizme. Avšak od posol-
stiev evanjelií ju oddeľuje nepreklenu-
teľná priepasť.

Maitreya v médiách

Maitreyova misia kalkuluje s mediálnou 
podporou. Využíva televíziu, rádio a in-
ternet. Dokonca jeho komunita v Lon-
dýne mesačne vydáva časopis Share In-
ternational (vychádza tiež v slovenskom 
preklade). Jeho hlavným producentom 
je hovorca samého Maitreyu, výtvar-
ník Benjamin Creme. V tomto periodiku 
Maitreya odpovedá na otázky čitateľov 
týkajúce sa zmyslu a cieľov života, ale 
i svetovej ekonomiky a hospodárstva. 
Uvedené témy sú súčasťou jeho učenia 
The Laws of Life (Zákony života), v kto-
rom poukazuje napríklad na zdroj chu-
doby vo svete, či na neprehľadnú a ne-
bezpečnú činnosť teroristických skupín.

Rozhodne najefektívnejší mediálny 
priestor mu vytvorilo jedno z aus-
trálskych rádií Contact Talk Radio. Tu 
spoločne so svojimi médiami vystupuje 
v relácii Šiesty zmysel (Sixth Sense). 
Samozrejme, Maitreya prijíma i pozvania 
do iných rozhlasových staníc sveta. 
Svojím pozvaním ho poctili v Japonsku 
a v USA. V týchto reláciách nechýba ani 
vysielanie naživo. Živý vstup je možný 
prostredníctvom telefonického a mailo-
vého kontaktu.8 Relácie sa údajne te-
šia veľkej obľube. Veď adresné slovo
od svojho duchovného učiteľa, i keď
zvyčajne tlmočené jeho kanálmédiom –
Margaret Birkinovou –, môžu počuť na-
živo a okamžite. A volanie je zdarma, 
trikrát do týždňa.

Zaujímavé čítanie sa nám ponúka 
aj na internetových stránkach, kde si 
môžeme prečítať množstvo svedectiev 
prichádzajúcich z celého sveta. Sve-
dectvá nájdeme na tzv. „uzdravujúcich 
stránkach“ (Healing Pages). Poslali ich 
tí, ktorí boli uzdravení alebo vnútorne 
zharmonizovaní práve vďaka Maitreyo-
vým tajomným schopnostiam. Svedec-
tvá nám hovoria, že je možné žiadať aj 
o nemožné! Napríklad o vylepšenie, resp. 
zreparovanie svojej karmy či vyliečenie 
nevyliečiteľnej choroby. Stáva sa, že po-
čas takéhoto „uzdravujúceho procesu“ 
majú pacienti zvláštne duchovné zážit-
ky. Počas nich stretajú neznáme bytosti 
alebo sú spojené s paranormálnymi 
javmi. Vysvetlenie týchto prapodivných 
fenoménov sa ponúka priamo na týchto 
stránkach. V odpovediach Maitreya do-
znáva, že za týmito čudáctvami stojí on 
sám. Internet obdivovateľom umožňuje 
i ďalšiu „lahôdku“ – možnosť četovať si 
s Maitreyom osobne.

Servis webových stránok obsahuje i 
možnosť „odbornej“ lekárskej konzultá-
cie. Služby ponúkajú špecialisti ovládajú-
ci nasledujúce liečebné metódy: homeo-
patiu9, aurasomu súvisiacu s terapiou 
pomocou farieb10, fytoterapiu, arómo-
terapiu a iné. Človek sediaci v teple 
obývačky dostáva správu o svojej lieč-
be elektronickou poštou. Stačí máličko 
– zadať nasledujúce údaje: meno, tele-
fón, fax, mesto, štát, narodenie. Pozor! 
Konzultácia sa nezaobíde bez uvedenia 
typu vašej kreditnej karty (Visa, Master 
Card). Veď zdravie je tovar a ten nie je 
zadarmo. Cena jednej konzultácie je 
„iba“ 50 dolárov.

Blavatská je Birkinová

Helena Blavatská je opäť na tejto ze-
mi! Jej duša obýva už spomínané mé-
dium Margaret Birkinovú. V médiumiz-
me (kanálovaní, chanellingu) je ponorená 
už celých dvadsaťpäť rokov. V službách
Maitreyu je však len od roku 1999. „Po-
volaním“ je ezoterická astrologička.

Ďalším „kanálom“ je Lynette Clark. 
Cez neho sa ľudstvu prihovára sám zo-
snulý Majster Kuthumi. Práve tieto dve 
duchom spojené osoby organizujú rôzne 
podujatia na podporu ideológie Nového 
veku. Ide o početné prednášky spojené
s médiumizmom. Informujú nás o nich 
príslušné internetové stránky. Každý me-
siac sa konajú akcie v rôznych mestách 
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USA. Nedávno Maitreyove médiá hosťo-
vali v Los Angeles. Ich duchovná Mind, 
Body, Spirit show sa konala v luxusnom 
LAX Hotel Hilton.

Okrem tejto šnúry duchovných vy-
stúpení sa Maitreyove médiá mobilizujú 
aj v iných oblastiach. Napríklad Margaret 
Birkinová zosumarizovala svoje 20-roč-
né okultné skúsenosti v knihách A New 
Book by Margaret Birkin a A New Revi-
sed Book by Margaret Birkin. Samozrej-
me, dajú sa objednať aj cez internet.

Ďalšou netradičnou aktivitou je zria-
denie tzv. Maitreyových doškoľovacích 
stredísk. Prvé z nich – Australian Insti-
tute of Metaphysics – vyrástlo v horskej 
oblasti Tamborine v Austrálii. Podobné 
sa buduje na Novom Zélande. Stredis-
ká ponúkajú kurzy, ktoré však nie sú lac-
nou záležitosťou. Posúďte sami: 4-dňový 
kurz vrátane ubytovania stojí 3 500 do-
lárov. Do ceny sa určite premieta ponú-
kané menu hýriace ezoterickými farba-
mi. Účastníci kurzov sa učia porozumieť 
energii slúžiacej na samouzdravovanie a
sebarealizáciu (práca s tzv. vyšším Ja). 
Ďalej sú „vzdelávaní“ v oblasti minulých 
životov, astrológii, v práci s reiki, v ho-
meopatii a v reflexológii. Okrem toho 
žiadny študent neodíde zo strediska na-
prázdno. Pri odchode dostane tzv. as-
trologickú rodnú kartu, ktorá ho bude 
viesť jeho ďalším životom.

Deň D

V prednáške manželov Kaletových nie-
koľkokrát zaznelo, že veľký deň sa ne-
zadržateľne blíži. Mnohé udalosti, ktoré 
súvisia s jeho príchodom, už nastali. Do-
zvedeli sme sa, že medzi ne patrilo uvoľ-
nenie napätia medzi Ruskom a Ameri-
kou, zvrhnutie apartheidu v Afrike a pád 
vlády železnej lady Margareth Thatche-
rovej. Avšak musí prísť ešte posledná. 
Ide o pád burzy v Japonsku. A až potom 
to príde!

Ohlasovanie príchodu veľkého okami-
hu v dejinách ľudstva plne zamestnáva 
najmä Maitreyovho hovorcu. Je ním už 
spomenutý bielovlasý škótsky výtvarník 
Benjamin Creme.11 Avšak je nevyhnutné 
zdôrazniť, že Maitreyov príchod si ľud-
stvo musí „privolať“ i samo, a to dosiah-
nutím kritického množstva okultných 
vyznávačov.

Vystúpenie lorda Maitreyu údajne 
neunikne pozornosti žiadneho človeka. 
Preberú ho všetky svetové médiá. Ostat-

ní, mimo dosahu, ho budú vnímať tele-
paticky. Na tento nezvyčajný teleprenos 
Maitreya pripravuje ľudstvo už dnes.
Nič neponechá na náhodu. Hlavný stan 
má neďaleko Londýna. Odtiaľ „vysiela 
svoju transformujúcu energiu do kaž-
dého kúta zeme“ a pripravuje si svojich 
„zasvätených“. Podľa jeho slov sa mno-
hí cez rôzne okultné metódy už dávno
naladili na jeho vlnovú dĺžku. Tá im v pra-
vý čas otvorí oči, aby spoznali a uznali
Maitreyu za spasiteľa sveta.

Menom Maitreya Kristus sleduje je-
ho nositeľ dôležitý zámer. Má mnohých 
zviesť a pomýliť. Symbolizuje zlúčenie 
náboženských tradícií Východu a Zápa-
du. Benjamin Creme v jednom rozho-
vore o mene falošného mesiáša pove-
dal: „Ak by bol predstavený ako Kristus, 
niektorí by sa tešili, iní by zas hovorili, 
že je to vlastne Antikrist. Keby sa pred-
stavil ako Maitreya, to by zase rozdelilo 
budhistov“.12

Na pomýlenie neznalých si Maitreya 
taktiež účelovo vypožičiava aj novozá-
konné texty. Využil najmä časť, v ktorej 
sa píše práve o jeho skorom príchode, 
keď „všetci uvidia jeho tvár“.13

V „Deň D“ Maitreya predstaví celé-
mu svetu svoj plán. Jeho hlavnou úlo-
hou je zneškodniť každú formu totality
– ekonomickú, politickú i náboženskú. 
Podľa jeho slov práve s tou poslednou 
budú najväčšie problémy, pretože veľ-
kou prekážkou sú tzv. fundamentalis-
tické náboženstvá, teda tie, ktoré si ná-
rokujú na teologickú pravdivosť. Niet 
preto pochýb, že Maitreyov zdvihnutý 
prst mieri na tri svetové náboženstvá – 
judaizmus, kresťanstvo a islam.

Maitreyov sprievod

Po pamätnom dni sa so záchrancom 
sveta spojí niekoľko Majstrov múdrosti. 
Prednášajúca nám vysvetlila, že ich úlo-
hou bude dať planétu do poriadku. Nie-
ktorí budú pomáhať ľuďom pri riešení 
ekonomických a politických problémov, 
iní prejdú do oblasti umenia, kde budú 
inšpirovať hudobníkov, architektov. Ku 
všetkým problémom sveta sa však bu-
de pristupovať jednotne, a to holisticky. 
Prirodzene, holizmus sa oficiálne udo-
mácni i v medicíne, resp. liečiteľstve.

Ohlasovaná ideológia údajne nebude 
uctievať nikoho. Každý sa sám vo svojej 
réžii vydá na cestu duchovnej sebarea-
lizácie. Človek bude sám sebe cestou in-

špirovanou novovekým guru. Každý bu-
de sám sebe pravdou. Odporúčaným 
prostriedkom duchovného rastu je me-
ditácia centrovaná na „tretie oko“. Tam 
vraj prebýva duša človeka, tzv. vyššie 
Ja. Obsahom meditácie je známa slabi-
ka óm, ktorá má svoje miesto i v tzv.
Veľkej invokácii. Tá sa končí slovami:
„Nech Svetlo, Láska a Moc obnoví na
zemi večný Plán“. Jej autorka Alica Bai-
leyová napísala: „Táto invokácia alebo 
modlitba nepatrí nikomu, žiadnej skupi-
ne, patrí celému ľudstvu“.14

Ježiš je už v Ríme

Maitreya nepríde sám. Okrem spomí-
naných duchovných majstrov sa svetu 
predstaví vo dvojici. Sprevádzať ho bu-
de falošný Ježiš. Ten podľa slov hovor-
cu Benjamina Crema už uskutočnil svoj 
druhý príchod. Kresťania ho síce ešte 
len očakávajú, ale on už takmer pätnásť 
rokov žije na okraji Ríma. Žije a vyčkáva 
na svoj veľký deň. Deň, v ktorom ho
Maitreya predstaví celému svetu ako 
svojho apoštola. Internetové posolstvo 
nás o tomto spoločnom príchode ďalej 
poučuje: „Uvidíte bok po boku dve vý-
znamné bytosti a po prvýkrát spoznáte 
pravý vzťah medzi Maitreyom a Maj-
strom Ježišom“. Dodajme, že prvý príde 
ako filantrop a reformátor celosveto-
vých pomerov. Bude predstavovať svet-
ského protektora, šíriteľa novej ideoló-
gie. Jeho úloha bude dvojaká: rozposlať 
svoje posolstvo do všetkých kútov ze-
me a vykonať spomínanú nápravu spolo-
čenských pomerov. A Ježiš z Ríma? Ten 
sa stane stredobodom kultového diania.

Maitreyove znamenia

V posledných desaťročiach sa vo sve-
te objavili mnohé nevysvetliteľné uda-
losti. Objavili sa v rôznych kútoch zeme-
gule. Mnohí ich poznajú, niektorí o nich 
píšu, ale nikto ich nedokáže prirodze-
ne vysvetliť. Sú spojené so zázračnými 
javmi, ako sú napríklad zjavenia, neča-
kané uzdravenia, plačúce obrazy, krvá-
cajúce sochy, svetelné kríže na oblohe 
a pod. Na mnohé z nich reaguje i cirkev. 
Spravidla na niekoľko desaťročí zaujíma 
k niektorým z nich opatrné stanovisko. 
Je zrejmé, že posúdenie týchto javov 
nie je jednoduché, pretože musí okrem 
iného vychádzať aj z duchovného vide-
nia týchto nezvyčajných javov.

10
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Avšak absentujúci hlas cirkevných 
autorít často nahrádza hlas ľudu. Laic-
ké výpovede obsahujú nielen nábožen-
ské vysvetlenie javov, ale prechádzajú 
i do morálnej, politickej a eschatologic-
kej roviny. Ako inak, svoj hlas pozdvihol 
i Maitreya. V prednáške odznelo doslo-
va uzurpátorské prisvojenie si všetkých 
tých nevysvetliteľných javov. Podľa Ka-
letovej doslova všetky prebiehajú v Mai-
treyovej réžii. Ako príklad uviedla Mexi-
ko (Tlacote), Nemecko (Nordenau), Indiu, 
Čínu a Spojené štáty americké. Údajne 
sú tieto výnimočné udalosti predzves-
ťou jeho príchodu.

Obšírna fotodokumentácia je prí-
stupná každému na uvedených interne-
tových stránkach. Je úplne nepodstat-
né, či javy prináležia do kresťanskej
alebo budhistickej religiozity. Maitreya
si prisvojuje všetky, ba i uvádzané zja-
venia Panny Márie, Ježiša Krista, plačúce 
sochy Madony. Podobne len v jeho me-
ne žiarili svetelné kríže na oblohe, kto-
ré videli obyvatelia Los Angeles. Osvietili
oblohu práve v tom čase, keď Maitreya 
po prvýkrát ukázal svetu svoju tvár 
v Nairobi. Takisto početný výskyt uzdra-
vujúcich prameňov svedčí len v jeho 
prospech. Neukrátil však ani budhistov.
Tí môžu vidieť záhadné malé bytosti,
ktoré pijú mlieko, a hinduisti zase sošky
pijúce vodu. K indiánom poslal byvolie
teliatko. Moslimom dal netradične zna-
menie do baklažánu. Semiačka v ňom sa 
zoradili do mena Alah. Tie tiež potvrdili, 
že Maitreya je už medzi nami.

Slovo na záver

Aj v tejto prednáške sa mi potvrdili ži-
vé slová evanjelia – proroctvo o Mai-
treyovi je obsiahnuté v slovách evanje-
listu Matúša: „Keby vám vtedy niekto 
povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je 
– neverte! Lebo vystúpia falošní kristo-
via a falošní proroci, a budú robiť veľ-
ké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak 
je to možné – aj vyvolených“.15 „Me-
siáš“ Maitreya a zástup jeho prorokov
tvorený napríklad Rudolfom Steinerom,
Benjaminom Cremom a Davidom Span-
glerom prichádza, aby lovil duše a oži-
voval ich svojim duchom. Božie deti by
mali ich vystúpenia provokovať k usta-
vičnému prehlbovaniu právd viery a ku
vzťahu k jedinému Spasiteľovi sveta –
Ježišovi Kristovi.        

Foto: archív

Poznámky:
1 Kalpa v hinduizme predstavuje deň a noc boha 

Brahmu. Podľa védskych spisov tento úsek trvá 
4 320 000 000 rokov a pozostáva zo štyroch 
vekov (jug). Každá kalpa sa delí na štyri úseky: 
vznik sveta, trvanie vzniknutých svetov, zánik 
svetov a nástup chaosu. Lexikon východní
moudrosti, Votobia, Olomouc 1996, s. 218

2 Kalki, dosl. Biely kôň – desiaty avatár boha 
Krišnu, ktorý príde na bielom koni. Biely kôň 
je symbolom sily (kôň) a moci (biela farba 
v sebe obsahuje všetky farby svetelného 
spektra). Týmito atribútmi bude nový avatár 
vládnuť. Zároveň bude premožiteľom smrti a 
zvíťazí nad každou temnotou. Bude božským 
človekom na zemi, jednotný s nekonečným 
božským princípom. Tamže; s. 218

3 Návšteva tejto náboženskej komunity je mož-
ná i prostredníctvom internetu. Podmienkou 
vstupu však je poskytnutie domáceho tele-
fónneho čísla, mobilu, webovej stránky, tele-
fónneho čísla do práce, faxu, uvedenie pra-
covnej funkcie, oddelenia, názvu spoločnosti 
a firemnej webovej stránky.

4 Celý rad známych majstrov ezoterického sve-
ta sa nám ponúka napríklad v publikácii Visions 
of the ascended Masters, ktorej autorom je 
Kinsley Jarrett. Ku každému majstrovi je uve-
dená charakteristika a jeho okultné poslanie 
a zručnosti. In: http://www.lord-maitreya.org

5 Selecký, A.: Diaľnica do pekla. Magnificat o. z. 
Slovakia, Bratislava 2000, s. 186 – 187

6 http://www.lord-maitreya.org
7 „Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichá-

dza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn, 14, 6)
8 http://www.contacttalkradio.com
9 Homeopat Ray Mansell prešiel od metód rei-

ki, hypnoterapie, neurolingvistického progra-
movania k práci s homeopatiou. Považuje 
ju za vibrujúcu uzdravujúcu energiu, ktorú 
údajne získavame z rastlín, minerálov, zvie-
rat a vesmíru. Choroba je naopak negatívna, 
zdraviu škodlivá energia, ktorú treba odstrá-
niť. Ray Mansell sa netají blízkou spoluprácou 
so svojím guru. Pri jeho predstavovaní sa do-
čítame: „Je mimoriadnym odborníkom vo svo-
jom odbore, za ktorým stojí jeho majster
Maitreya.“ In: http://www.maitreya-edu.org

10 Aurasoma je metóda, ktorá diagnostikuje náš 
telesný stav pomocou farby aury. Farba v tzv. 
colourterapii je podľa budhistickej vesmír-
nej mystiky vozidlom. Môže nám napomáhať 
pri duchovnom napredovaní nášho vedomia. 
Je potenciálom, s ktorým máme pracovať, ak 
chceme duchovne rásť. Na uvedených inter-
netových stránkach nám túto metódu ponú-
ka Deborah Husbandsová, absolventka Arts 
and Science International Academy of Colour 
Therapeutic v Anglicku. In: http://www.mai-
treya-edu.org

11 Creme sám seba definuje ako „Jána Krstiteľa 
Krista New Age“. Tento žiak Alice Baileyovej sa 
narodil roku 1922 v Škótsku. In: Pennesi, A. O.: 
Kristus podle New Age. Matice cyrilometoděj-
ská, Olomouc 2000, s. 20

12 Selecký, A.: c. d., s. 172
13 Porov. Zj 1, 7
14 Pennesi, A. O.: c. d., s. 17
15 Porov. Mt 24, 23 – 24
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Odvolanie člena sekty Óm šinrikjó
voči rozsudku zamietnuté
TOKIO – Tokijský vysoký súd dnes
potvrdil rozsudok smrti nad bývalým 
členom sekty Óm šinrikjó, odsúdeným 
okrem iného za útok nervovým ply-
nom v tokijskom metre v roku 1995. 

Členovia sekty vypustili vo vlakoch 
metra v marci 1995 smrteľný nervo-
vý plyn sarin. Jeho plyny zabili 12 ľudí a 
tisíce ďalších priotrávili. Centrum Tokia 
svojím činom celkom paralyzovali. Bý-
valého „ministra vnútra“ sekty Tomo-
micu Niimiho odsúdili na smrť obese-
ním v roku 2002 za vraždu 26 ľudí pri 
siedmich separátnych útokoch. Pod 
podmienkou anonymity o tom infor-
moval zástupca súdu. Niimi sa obhaju-
je tvrdením, že konal na príkaz Asaha-
ru a nezaslúži si preto byť odsúdený.

Odsúdený sa zviditeľnil na začiat-
ku procesu, keď prisľúbil večnú lojalitu 
bývalému vodcovi sekty Šoko Asaha-
rovi. Toho odsúdili na smrť roku 2004, 
ale tiež sa odvolal. Charizmatický Asa-
hara predpovedal koniec sveta, ktorý 
mali prežiť iba členovia sekty. Tá ma-
la, ako tvrdila, v Japonsku a Rusku na 
40 000 členov. Vyvíjala chemické, bio-
logické a konvenčné zbrane s cieľom 
útokov na husto obývané centrá a 
chcela tiež zvrhnúť vládu. Sekta vy-
hlásila bankrot v marci 1996, ale ne-
skôr sa preskupila pod názvom Aleph. 
Japonská agentúra pre verejnú bez-
pečnosť ju stále sleduje a tvrdí, že je 
naďalej hrozbou pre ľudí.

TASR, 15. 3. 2006
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Ostrov
modrého boha ZUZANA KONEČNÁ, DALIBOR PERAŠÍN

Jún 2005. Je slnečný deň, jeden z má-
la v upršanom Severnom Írsku s usta-
vičnými zmenami počasia. Ako dobrovoľ-
níci charitatívneho rekreačného centra 
Share sa plavíme proti prúdu rieky, roz-
liatej do rozsiahleho jazera Lough Erne
s vyše 300 ostrovmi. Sprevádzame po 
prvýkrát skupinu návštevníkov, a tak 
pozorne počúvame kapitánovo zasväte-
né rozprávanie splývajúce s nevtieravý-
mi zvukmi lode, hlasmi ľudí a so zákutia-
mi jazera prekypujúcimi životom.

„Innish Rath, ostrov po vašej ľavej 
strane,“ vysvetľuje kapitán. „Pôvodne 
bol známy ako Coney alebo Rabbit (Za-
jačí ostrov). Začiatkom 80. rokov ho 
spolu s približne 120 akrami pôdy zís-
kalo Medzinárodné hnutie pre vedomie 
Krišnu (ISKCON), tzv. krišnovci, ako ich 
nazývajú, a v súčasnosti je ich hlavným 
severoírskym ústredím.“ Spozornieme a 
usilujeme sa zahliadnuť aspoň časť do-
mu z roku 1840. Ostrov je však zakrytý
bariérou vysokých, hustých stromov 
rôznych druhov. Až pri spätnom pohľa-
de vidieť jeho vrchnú časť.

„Členovia sú hinduisti a žijú kláštor-
ným spôsobom života,“ pokračuje vo 
výklade kapitán a dodáva: „Sú striktní 
vegetariáni a takmer sebestační, vlast-
nia stádo dobytka, voly používajú na 
ťahanie farmárskeho náčinia, pestujú 
zeleninu. Ženatí muži nosia biele rúcha, 
slobodní zase rúcha šafránovo sfarbe-
né. Niektoré deti sa vzdelávajú na ostro-
ve, iné navštevujú miestne základné 
školy. Malá usadlosť sa nachádza aj na 
pevnine pri brehu, kde si niektoré rodi-
ny postavali svoje domy. Ostrov Innish 
Rath je pre návštevníkov prístupný naj-
mä počas leta, keď tu krišnovci orga-
nizujú špeciálne Dni otvorených dverí.
Môžete ochutnať ich jedlo a prezrieť si 
dom a záhrady.“

Keď máme možnosť nejaký čas žiť 
na tomto vzdialenom mieste, nebolo
by márne na vlastné oči vidieť, ako ži-
jú mladí Európania, ktorí prijali meno, o-
dev, ale i myslenie vzdialeného Orientu. 
Zvlášť, keď k štúdiu náboženstiev som 
mal vždy blízko a krišnovcov som poznal 
už zo Slovenska. A tak sa vo mne zrodilo 

odhodlanie vrátiť sa a spoločne s man-
želkou napísať túto autentickú reportáž.

Hmlisté stretnutie

Január 2006. Hlas muža v telefóne znie 
pokojne a vyrovnane, no trochu mono-
tónne: „Áno, v nedeľu o dvanástej. Z prí-
stavu Geaglum sa môžete previezť kom-
pou spolu s ostatnými na ostrov.“ Ešte 
pár inštrukcií k ceste a rozlúčime sa.

Nedeľné ráno je nezvyčajne hmlis-
té. Prichádzame k chladnému prístavu. 
Ostrov s bujnou vegetáciou, ktorý sa 
nám vryl do pamäti minulé leto, je úplne 
ponorený v hmle. Prihovorí sa nám muž 
zamestnaný čímsi v malej dodávke. Cez 
sklo vidieť pár hrubých kníh. O chvíľu pri-
chádza auto s mužom v strednom veku 
s kyticou čerstvých kvetín. Žltá kompa 
je stále prázdna. Pomaly prichádzajú 
ďalší ľudia: ženy a dievčatá v pestrých in-
dických sárí alebo dlhých sukniach, mu-
ži väčšinou v bielych tenkých rúchach
s kapucňami, každý s akousi malou kap-
sou cez plece, v ktorej akoby z času na 
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čas čosi hľadal. Usmievajú sa, zdravia,
nastupujúc na plavidlo. Pridáme sa k nim, 
obdivujúc dve malé batoľatá v kočíkoch. 
Otec jedného, typicky írskeho vzhľadu, 
nás spoznáva: majiteľ hlasu v telefóne 
stojí teraz pred nami. Predstavíme sa, 
prehodíme zopár viet. Na rukách drží 
svoju dcéru so zvláštnym indickým me-
nom. Jeho manželka, pravdepodobne
Indka, ju nežne prikrýva a ukladá späť
do kočíka.

Prichádzajú poslední oneskorenci,
motor sa rozbieha. Sme v rukách muža 
v športovom oblečení s výrazom skúse-
ného námorníka, ktorý mieri s kompou 
do bieleho neznáma. Chvíľu sa zdá, že
on sám je na pochybách, ešte raz sa
otáčame – nefunguje dobre kormidlo – 
no o pár minút sa z hmly vynárajú ko-
runy stromov. Prirážame k brehu. Dvaja 
muži spustia mostík a ľudia sa po sku-
pinkách vydávajú smerom k chrámu,
onomu domu, ktorý možno len ťažko
zahliadnuť z jazera.

Vystupujeme ako poslední. Aleja 
stromov je zosmutnená zimou. Vrinda-
vana, Radha Kund… – našu cestu k chrá-
mu lemujú tabuľky s tajomnými indic-
kými názvami, kresby postáv hýriace 
farbami, drevená kaplnka s presklenými 
oknami bohato zdobená maľbami ozdo-
bených kráv, postáv v akomsi tanci.

Všetci už zmizli v chráme, veľkom 
svetložltom dome vo viktoriánskom 
štýle. Na drevenej polici pred vchodom 
a okolo sa zhromaždili topánky. Vyzú-
vame sa a bosí vchádzame do chodby
s viacerými dverami. Hneď pri vchode 
je menší obchod s drobnými predmet-
mi zo skla, so sviečkami, s ozdobami a li-
teratúrou. Chodbu lemujú majestátne 
obrazy duchovného majstra, božstiev a 
historických výjavov. Na pozvanie vstu-
pujeme do chrámovej miestnosti. Čan-
ting (alebo tiež džapovanie) – spievanie 
mantry – je už v plnom prúde. Ženy po 
ľavej a muži po pravej strane miestnosti, 
obrátení k oltáru, sa pohybujú na mies-
te v jednoduchom tanci, spievajúc pri-
tom mantrické slová: „Hare Krišna Hare 
Krišna, Krišna Krišna Hare Hare, Hare Ra-
ma Hare Rama, Rama Rama Hare Hare“.
Hudobne ich sprevádzajú len bubny, har-
mónium a malé činely vydávajúce preni-
kavý zvuk (kartaly). Rytmus a hudobné 
tóniny sa plynulo menia a vytvárajú do-
datočnú dynamiku k ustavične sa opa-
kujúcej vete. Počas uctievania božstvá 
ovievajú a prinášajú im kadidlo.

Táto mantra (mahámantra, veľká 
mantra) je recitácia či vibrácia zvuku 
používaná krišnovcami na oslobodenie 
mysle od predošlej karmy. Umožňuje 
Krišnovmu vedomiu (údajne je obsiah-
nuté v každom z nás) zbaviť sa priro-
dzeného stavu mysle a dosiahnuť jej 
čistý stav. Meno Krišna sa v nej považuje 
za najvyššie a najpríťažlivejšie, Hare je 
vzývanie jeho duchovnej sily. Zaklada-
teľ hnutia svámi Prabhupáda tvrdí, že 
Krišna a Rama sú mená boha a Hare sa 
vzťahuje na jeho božiu energiu – šakti.

Na opačnej strane miestnosti na 
mäkkom sedadle so širokým operadlom 
sa na oddaných díva socha sediaceho 
majstra – zakladateľa. Asi desaťročné 
dievčatko prichádza pred oltár s bož-
stvami a berie nádobku s kadidlom. 
Prináša ju cez celú miestnosť najskôr
k soche majstra, potom medzi ľudí, kto-
rí rukami načierajú a vdychujú stúpajú-
ci dym. Neskôr berie spred oltára kvet
z kytice, ktorú tam ktosi dal ako obet-
ný dar a rituál sa opakuje vdychovaním 
vône kvetiny. Rytmus sa zrýchľuje, spev 
a tanec sa stáva extatickejší. Uctievanie 
sa končí spoločným klaňaním.

Sebeckí bohovia

„Ak si celkom pripútaná k manželovi 
(resp. manžel k manželke), deťom, domu 
atď., potom sa nechoď pozrieť na Gó-
vindu na Inishrate. Vyzerá tak nádherne 
ako stojí na brehoch jazera Lough Erne 
s Jeho flautou na Jeho perách,“ hlása 
text na oficiálnej stránke hnutia (http://
www.iskcon.org.uk/govindadwipa/gov.
html).

Góvinda, stelesnenie alebo forma 
Krišnu, tu stojí ako mužská a ženská po-
doba. Obe sochy na oltári sú asi vo veľ-
kosti človeka, oblečené v svetlomodrých 
žiarivých šatách vyšívaných trblietavý-
mi perličkami a zlatom, maľované orna-
mentmi a zdobené šperkami a kvetmi. 
Žena má bielu, mramorovú pleť, muž s 
flautou na perách a kravským rohom 
za opaskom je čierny. Ich bezstarost-
né úsmevy nezasvätenému Európanovi 
možno trochu pripomínajú staré indické 
báje a zašlé časy bohatej indickej šľach-
ty. Tu však nie sú minulosťou. Pre odda-
ných tvoria celodenný kolobeh naplnený 
ich uctievaním. Z praktických dôvodov, 
ako vysvetľuje jedna z oddaných, sú 
na pozlátenom oltári v tvare altánka 
taktiež dva páry oveľa menších sôch. Pri 

každodenných rituáloch je s nimi ľahšia 
manipulácia.

Božstvá zamestnávajú svojich odda-
ných ranným budením už pred štvrtou 
hodinou ráno a predložením raňajok.
Jedlá im predkladajú niekoľkokrát za 
deň, v niektorých väčších chrámoch do-
konca 50-krát. Okrem toho ich kúpu, 
prezliekajú a vodia na prechádzky. Na 
ostrove má Góvinda aj svoju záhradu 
s hojdačkami, kde ho oddaní láskyplne 
hojdajú. Po „náročnom“ božskom dni 
božstvo opäť uložia spať.

Všetko je vo Védach

Filozofia hnutia je založená na staro-
vekých indických spisoch známych 
ako Védy, ktorých väčšina je napísaná
v sanskrite. Ide o komplexné dielo, ale 
najznámejšie a najpoužívanejšie v hnutí 
sú knihy Bhagavadgíta a Šímad Bhága-

vatam. Tieto, podľa ich vlastných slov, 
„reprezentujú vrchol védického pozna-
nia“ a sformovali základy teológie Hare 
Krišna hnutia.

Krišnovci veria, že pravda je obsiah-
nutá v písmach rôznych náboženstiev 
(napr. Biblia, Tóra, Korán), avšak Védy sú 
ako najstaršie známe spisy doslovným
zápisom božích slov. Sú presvedčení, že
Krišnovo vedomie je v každom človeku,
pretože každý jednotlivec má dušu. Av-
šak pre telesné potešenie a duchovnú
zanedbanosť sveta ľudia nenachádzajú
pravé šťastie, ktoré by mohli prežívať
v takomto transcendentnom stave.

Pretože sme duchovné bytosti, fy-
zické rozkoše nám môžu zatemniť myseľ 
a zabrániť dosiahnutiu Krišnovho vedo-
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mia. Ide o jedenie rýb, mäsa alebo va-
jec, používanie návykových látok (vrá-
tane čierneho čaju), nedovolený sex (a 
to i v rámci manželstva) a hráčstvo. Na 
vyhýbaní sa týmto nešvárom sú posta-
vené štyri základné princípy (regulative 
principles), ktoré oddaní úzkostlivo do-
držiavajú.

Členovia hnutia veria taktiež v sam-
sáru alebo inak povedané nekonečný 
cyklus znovuzrodení, pričom v každom 
ďalšom narodení si so sebou jednotlivec 
prináša karmu (pozitívne alebo negatív-
ne dôsledky) na základe náboženského 
úsilia (dharma), ktoré dotyčný vykonával 
či nevykonával. Cieľom života je preto 
prelomiť tento nekonečne sa opakujú-
ci kruh neustálych inkarnácií, dosiahnuť 
oslobodenie (mukti) a vrátiť sa do pô-
vodného a prirodzeného stavu Krišnov-
ho vedomia. Jediným spôsobom na do-
siahnutie mukti v tomto období temna 
(kalijuge) je bhakti – stav aktívneho uc-
tievania, služby a oddanosti božstvu.

O obetných daroch

Na chrámovej nástenke stálo: „Je zá-
kladným pravidlom, že človek by nemal 
predstúpiť pred božstvo v chráme bez 
prineseného obetného daru. Ten môže 
byť veľmi skromný, alebo nevyčísliteľnej 
hodnoty. Hoci len kvet, malý kúsok ovo-
cia, trocha vody – čokoľvek je možné, 
musí sa obetovať. Návrhy obetných da-
rov pre Radha – Góvindu: kvety, ovocie, 
orechy, sušené ovocie, smotana, maslo, 
basmati ryža, laksmi (finančný dar) ale-
bo váš čas, talent či služba“.

Podobne ako v chráme majú stúpen-
ci hnutia (oddaní) božstvá a rituály i vo 
svojich domovoch. Intenzita uctievania 
potom závisí od toho, aký typ božstva si 
zvolia. Sú božstvá „menej náročné“, mi-
lostivejšie, ktoré sa uspokoja napríklad 
len s jedným jedlom denne a kúpaním 
raz za týždeň. Vyšší štandard božstiev 
sa za oddanú službu odplatí „dažďom 
milosti“ a neustálou extatickou rados-
ťou. Čo by sa však stalo, ak by sa daný 
štandard nedodržiaval, oddaní vysvetľo-
vali len ťažko. Vyrozumieť sa z toho dalo 
asi to, že by sa im mohlo prihodiť niečo 
zlé, jednoducho by boli v nemilosti…

Obed v chráme

Po spoločnom uctievaní mnohí ostávajú 
v chráme a polohlasne odriekavajú man-

tru, iní sa spolu ticho rozprávajú. Rodiny 
s malými deťmi sa väčšinou prechádzajú 
po cestičkách a zákutiach ostrova s vý-
javmi z Krišnovho života namaľovanými 
na drevených tabuliach. Po okolí sa voľ-
ne pohybujú pávy, možno vidieť i srnky.

Okolo tretej zvonec z dverí chrá-
movej miestnosti oznámil začiatok spo-
ločného stolovania. Oltár je už zakrytý 
oponou, ženy a muži si sadajú na vankú-
še položené na zem, tentoraz ale tvárou 
k sebe. Donášajú rôzne jedlá zo zeleniny, 
strukovín, ryže a ovocia a každému dajú 
kúsok na členený podnos, nechýba ani 
šťava z rôznych druhov ovocia. Vrava sa 
znova rozprúdi po spoločnej piesni. Je-
dlá sú naozaj pestré, korenené jemnými 
indickými bylinkami, čisto vegetariánske. 
Pripravujú sa s vedomím upriameným na 
Krišnu (ako aj všetky ostatné činnosti). 
Neodporúča sa jesť jedlá, ktoré nebo-
li pripravené oddanými, pretože obsahu-
jú zlú karmu ľudí žijúcich v „materiálnom 
svete“. Aj keď nie všetko je priamo do-
pestované krišnovcami, samotná prípra-
va surovín a následné obetovanie Kriš-
novi zabezpečia ich očistu. Z rozhovorov 
pri jedle sa dozvedáme viac o životnom 
štýle nasledovníkov hnutia:

Najoddanejší Krišnovi služobníci žijú 
v Krišnových chrámoch a prijali aj von-
kajšiu zmenu v obliekaní a celkovom vý-
zore. Muži majú vyholené hlavy, okrem 
malého prameňa vlasov v zadnej časti 
lebky (sikha). Obe pohlavia nosia na sebe 
sväté značky (tilak). Muži nosia spodnú 
bielizeň v indickom štýle (dhóti) s dlhý-
mi sukňami (kurta). Ženy zase šaty indic-
kého štýlu (sárí).

Mnohí z členov sú zamestnaní v „ma-
teriálnom svete“, ale nezaoberajú sa 
„hriešnymi“ činnosťami, ktoré sú v roz-
pore s učením. Zo svojich zárobkov ok-
rem osobných potrieb financujú chrám, 
svojich osobných učiteľov, často tisícky 
kilometrov vzdialených. Iní šíria Prab-
hupádovo učenie predajom kníh, hlavne
v Belfaste, pracujú v reštauráciách hnu-
tia s indickou kuchyňou. Prvoradá a naj-
vyššia služba je však každodenná služba 
v chráme.

Manželské páry žijú síce v spoločnej 
domácnosti, no spálne majú oddelené. 
Akýkoľvek sex, ktorý neslúži na splode-
nie detí, je totiž jedným zo štyroch zá-
kladných hriechov. Niektorí manželia sa 
na splodenie dieťaťa dôkladne pripravu-
jú rôznymi očistnými rituálmi so špeci-
fickou stravou. Pokúsiť sa splodiť dieťa 

môžu vždy raz v mesiaci počas plodných 
dní ženy, samozrejme, s mysľou upria-
menou na Krišnu.

Na osobný život neostáva veľa času 
a vlastne na to ani nie sú dôvody. Skoré 
vstávanie, nepretržitá služba bohu, kto-
rý zamestnáva celú ich pozornosť. Od-
riekavanie mantry, najlepšie neustále. 
Dokonca i počas rozhovorov, akoby len 
na chvíľu zostupovali z iného sveta. Keď 
prídu nepríjemné pocity alebo pochyb-
nosti, kolotoč odriekavania sa zintenzív-
ni a nastolí znova totalitu sebeckého 
modrého boha.

Guru je môj pán

Oddaní prijímajú učenie svojho zaklada-
teľa s obdivom a úplne nekriticky. Bez-
výhradná poslušnosť, láska ku Krišnovi 
a viera sú podmienkou duchovného 
očisťovania od všetkej matérie. V do-
mácnosti by ste ťažko hľadali iné knihy, 
než preklady spisov od Prabhupádu a 
iných z jeho okruhu. Jeho sošky sa stali 
neodmysliteľnou súčasťou domácností, 
tak ako oltáre s božstvami. Ľudia žijú
v tichom embargu informácií a kontak-
tov s „materiálnym“ svetom. Stretávanie 
so širšou rodinou sa „prirodzene“ obme-
dzí pod návalom služby a odriekania.

Dôležitú úlohu v hinduistickej zbož-
nosti hrá vzťah učeník – guru. Vychá-
dza sa z predstavy, kde materiálny svet 
je temný a duchovný plný svetla. My ľu-
dia sme síce duchovní, stále však väz-
není v telesnej schránke. Žijeme teda
v tme. A napriek tomu, že nevidíme,
nemáme žiadnu výhovorku – neznalosť 
zákonov predsa neospravedlňuje.

Existujú tri druhy utrpenia: pochá-
dzajúce z fyzického tela a mysle, od 
iných živých bytostí a prírodných síl. 
Nikto pritom nemôže povedať, že by bol 
od nich úplne oslobodený. Úlohou guru, 
ako osvieteného, je dostať nevidiacich 
na svetlo a zbaviť ich utrpenia. Berie te-
da akoby „fakľu poznania a ukazuje ces-
tu živým bytostiam zahaleným v tme“.

Niekedy je guru (učiteľ je v našej 
kultúre dosť nevýstižný pojem) uctie-
vaný ako samotné božstvo, či dokon-
ca namiesto neho. Myseľ učeníka sa má 
orientovať na svojho vodcu podobným 
spôsobom ako na božstvo. Ak povie 
niekto: „Dosiahol som už viac ako môj 
guru“ je podľa Prabhupádu obyčajný da-
rebák. Ak však ostane pred svojím guru 
blázon, je „sám osebe guru“.
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Oddanosť guru nie je teda len otáz-
kou módy. Pre toho, kto sa chce naozaj 
venovať duchovnému životu, poznať 
boha a to, čo je správne, je guru nut-
nosť. Podriadenosť a poslušnosť je pri-
tom takmer bezhraničná. Argumentácia
je nasledovná: V Bhagavadgíte Krišna 
hovorí: „Zanechaj všetky druhy nábožen-
stiev a odovzdaj sa iba Mne. Ja ťa oslo-

bodím od všetkých následkov za hriešne 
konania. Neboj sa.“ (Bg 18, 66) Na inom 
mieste Krišna vraví: „Obráť sa na duchov-
ného učiteľa a uč sa od neho pravde. Do-
pytuj sa ho so všetkou pokorou a verne 
mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu 
odovzdať poznanie, pretože oni uvideli 
pravdu.“ (Bg, 4, 34) Treba poznamenať, 
že slovo Prabhupáda znamená „ten, kto 
zaujal pozíciu Pána“ a oddaní ho oslo-
vujú s veľavravným prívlastkom – Jeho 
Božská Milosť…

Získavanie nových členov

ISKCON je známa svojou (niekedy až 
agresívnou) evanjelizáciou. Členovia sa 
usilujú šíriť Krišnovo vedomie napríklad 
recitovaním mantry na verejnosti alebo 
predávaním kníh. Podľa učenia Čajtanji 
Maháprabhu (inkarnácia Krišnu z 15. stor.) 
nie je pre náboženskú prax uctievania 
božstiev nutný hinduistický pôvod. Táto 
otvorenosť kladie ISKCON do kontrastu 
s mnohými inými vetvami hinduizmu, 
ktoré často kladú dôraz na silnú exklu-
zivitu, rodovú líniu a sú vo svojej podsta-
te nemisijné. Opakom toho je práve 
hnutie Hare Krišna so svojimi školami,
s reštauráciami a farmami. Mnohé z ich 

komunít majú programy, ako napríklad 
Food for Life (Jedlo pre život). Ich pros-
tredníctvom poskytujú stravu núdznym.
Značnú publicitu získavajú cez svoje za-
meranie na vegetariánsku stravu.

Za povšimnutie stojí aj snaha imito-
vať kresťanstvo, napríklad vyhlasova-
ním Krista za jedného z vtelení Krišnu. 
Tento dôraz dáva hnutiu väčšie šance 

v prostredí kresťanskej tradície, najmä 
medzi ľuďmi, ktorí sú v nej zakotvení 
iba povrchne. Považujeme za potrebné 
poznamenať, že medzi jedným zo žido-
-kresťanských a hinduistických princí-
pov existuje podstatný rozdiel – kým 
si hinduistické božstvá (reprezentova-
né napríklad Krišnom) nechávajú slúžiť, 
kresťanský Boh (reprezentovaný Kris-
tom) sa skláňa k ľuďom, aby sám slúžil. 
Kristus namiesto toho, aby sa nechal 
obliekať, kŕmiť či umývať si nohy, oblie-
ka, nasycuje a umýva nohy iným.

Z toho vychádzajú aj základné pro-
totypy správania: na jednej strane 
otročenie bezduchým bábkam v hnutí
ISKCON (a ich „zástupcom“ v podobe gu-
ru), a na druhej strane obrat k člove-
ku. To má dopad i v širšie ponímaných
eticko-spoločenských dôsledkoch, ako ich
môžeme pozorovať v sociálnych systé-
moch Východu a Západu. Bez toho, aby 
sme posudzovali, ktorý prístup je správ-
ny, je prinajmenšom nepoctivé hovoriť o 
Krišnovi a Kristovi ako o podobných, do-
konca totožných bytostiach. Ide o úpl-
ne odlišné (ba až protichodné) nábožen-
sko-filozofické koncepty so všetkými 
dôsledkami. Zo strany hnutia (aj keď o 
úprimnosti jednotlivých členov nepo-

chybujem) je to zavádzanie alebo prinaj-
menšom závažné nepochopenie.

Záver

Stretli sme ľudí túžiacich po pravde, po 
vnútornej slobode. Ľudí obdarovaných 
mnohými darmi, ktorí skončili v mút-
nych vodách Prabhupádovho učenia. 
Ľudí, ktorých potenciál mizne vo večne 
hladnom bohu. Vzdali sa vlastných ná-
zorov a pohľadov na život a svet, všet-
kého: dobrého i zlého, čo nás robí ľuď-
mi, vrátane nálad i pochybností. Pomaly 
sa strácajú v monotónnosti svojej kaž-
dodennej mantry. Modrý, sebecký boh 
a jeho predstaviteľ – guru – sa stávajú 
centrom všetkého a bezo zvyšku pohl-
cujú ich autentickú existenciu.

Neprestajná kontrola času, jedla, 
vzťahov, snaha o „dokonalosť“. Napriek 
zdôrazňovaniu spoločenstva nevznikajú 
v ich komunite hlboké a prirodzené 
vzťahy. Ostáva v nás skôr dojem odme-
ranosti a rezervovanosti (v duševnej, 
ako aj fyzickej oblasti) medzi jednotli-
vými členmi. Každý sa chce oddeliť od 
tmavého fyzického sveta a všetkého, čo
nás k nemu viaže, pre život vo svetle 
vybájeného transcendentna. Dostáva sa 
tak k slovu skupinová dynamika zneuží-
vaná na ovládanie. Fyzický kontakt totiž 
pomáha vytvárať prirodzenú náklonnosť 
medzi ľuďmi a zdravé vzťahy, ktoré nás 
chránia pred zneužitím prostredníctvom 
manipulácie. Pokiaľ sa však potlačia pri-
rodzené potreby človeka (ako celku te-
la, duše a ducha), vedie to k vnútornej 
patológii. Jednotlivec, ktorý si potrebuje 
svoju frustráciu naplniť, je tak ešte väčš-
mi zviazaný so skupinou a jej učením.

V hnutí ISKCON sa stretáva filozofia 
a kultúra Východu a Západu so svojimi 
problémami, ale i pozitívami. Jedna aj 
druhá si majú čo povedať. Je však po-
trebný reflektívny a kritický dialóg. Po-
trebujeme sa poučiť z časov jednodu-
chých a jednostranných riešení a snažiť 
sa zodpovedne vidieť svet v jeho kom-
plexnosti. V každom prípade je aj toto 
hnutie výzvou pre súčasné kresťanstvo. 
Kresťania by sa mali pýtať, v ktorých 
oblastiach zlyhávajú, a hľadať spôsoby 
služby svojmu okoliu. Inak sa chopia slo-
va samozvaní vodcovia tvrdiaci, že ma-
jú riešenia. Zatiaľ najlepšie riešenie je
samotné hľadanie. Proces je cieľom.    

Foto: Z. KONEČNÁ
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Tejto predstave podľahli aj mnohí vý-
znamní vedci. Neuspokojili sa však len
s „dôkazmi“ osôb, ktoré údajne nad-
väzovali kontakty s duchmi zomretých 
(špiritizmus), ale chceli existenciu mimo-
zmyslového vnímania (extrasensory per-
ception – ESP, čo je dnes medzinárodne 
uznávaná skratka) aj dokázať. V Londý-
ne a krátko nato v USA vznikli parapsy-
chologické spoločnosti hľadajúce expe-
rimentálne dôkazy pre ESP a pátrali po 
sile, ktorá kontakty sprostredkuje.

Avšak predstavy o povahe takej si-
ly boli rozmanité – od materialistických
(elektrická energia, kozmická i gravitač-
ná energia, biomagnetizmus, vibrácia, 
dnes kvantové deje), až k mystickým 
(mentióny, tachyóny, astrály atď.). Bol 
schválený aj neutrálny termín pre také
sily: ψ (psi – paranormálne schopnosti).

Psychosenzorická sila umožňuje jas-
novidectvo (paragnózia), vnímanie na 
diaľku (telepatia) i poznávanie budúc-
nosti (proskopia), zatiaľ čo sila psycho-
motorická umožňuje materializáciu, te-
lekinézu a tiež levitáciu. Niektorí súčasní 
parapsychológovia si uvedomujú, že fy-
zika pozná len štyri základné sily: elek-

tromagnetickú, gravitačnú, silnú a slabú 
jadrovú, a že mimozmyslový prenos ne-
možno vykladať pomocou síl. Preto na-
príklad prezidentka Parapsychologickej 
spoločnosti C. Wattová namiesto termí-
nu duchovná sila tvrdí, že vlastne ide o 
„šieste zmysly“.

Do strednej Európy prenikla para-
psychológia už v prvej polovici 20. sto-
ročia v podobe špiritizmu, keď sa okolo 
okrúhlych stolíkov nadväzovali kontakty 
s duchmi zomretých osôb prostredníc-
tvom médií (paragnostov). Éra špiritiz-
mu však rýchlo odznela. V novej podobe 
sa u nás parapsychológia rozvinula pa-
radoxne v časoch materialistickej tota-
lity, ale bol pre ňu vybraný menej mys-
tický termín psychotronika. Do bývalej
ČSSR prichádzali liečiť sovietski senzibi-
lovia. Slávny sa stal aj náš psychotronik 
Pavlita, ktorý svoju vôľu koncentroval
do psychogenerátorov a nimi potom 
roztáčal vrtuľky a pohyboval magnet-
kou. Psychotroniku potom ďalej rozvi-
nul Dr. Rejdák, ktorý viedol Psychoener-
getické laboratórium pri Vysokej škole 
chemicko-technologickej v Prahe, a tak-
tiež minister školstva prof. Kahuda, kto-

rý vymyslel „teóriu“ o superinfragravi-
tačných silách šíriacich sa nadsvetelnou 
rýchlosťou s nezmenšenou energiou do 
nekonečna. Ich jednotkou boli mentióny.

Po roku 1989 nastal ďalší rozkvet 
psychotroniky, najmä v medicíne pod 
pojmom biotronika, neskôr bioenerge-
tika. Pod týmto názvom sa zakladajú 
spoločnosti (v Česku napr. v Brne), kto-
ré sa usilujú o uznanie ich disciplíny a o 
jej zaradenie do rámca oficiálnej medi-
cíny. Poľským „neuroterapeutom“ sa to 
už podarilo a českí bioenergetici vzápä-
tí požiadali na českých úradoch o 
registráciu. Objavili sa stovky, možno ti-
síce liečiteľov, senzibilov. Niektorí „vidia“ 
choré orgány vo vnútri tela, iní sa riadia 
farbou a tvarom vyžarovanej aury a 
škodlivú auru odstraňujú alebo opaľujú 
plameňom. „Energiou“, ktorá im vyža-
ruje z rúk alebo z mozgu, liečia i telepa-
ticky. Ing. Janča má svojich pacientov aj 
v Austrálii. Iní, povedzme maliar Kožíšek, 
telepaticky choroby vnímajú. Stačí, keď 
poznajú dátum narodenia pacienta, ale-
bo majú k dispozícii vzorku jeho písma 
alebo vlasov. Tzv. automatická kresba im 
potom ukáže choré orgány.

Ustavične sa stretávame so záhadami. Ako je možné, že vieme, keď na nás niekto zozadu hľadí, 
alebo že na nás ktosi kdesi v diaľke myslí? Ako to, že niekedy máme dojem, že k nám hovoria 

dávno zomretí rodičia a priatelia, alebo si vybavujeme naše minulé životy? Sú to ilúzie alebo skutoč-
nosť? V minulosti to psychológia nevysvetlila. A tak sa zrodila koncom 19. storočia parapsychológia, 
ktorá tvrdí, že medzi ľuďmi existujú popri zmyslových i mimozmyslové kontakty.

JIŘÍ HEŘT

ParapsychológiaParapsychológia
mágia vo vedeckom habite
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Kozmická pamäť
a transcendentná energia

Objavujú sa stále nové metódy využí-
vajúce ESP. Jednou z nich je napríklad 
takzvaný liečebný dotyk (therapeutic
touch). Metóda vymyslená pred štvrť-
storočím zdravotnou sestrou D. Kriege-
rovou z USA sa rýchlo rozšírila azda po 
celom svete, a dokonca sa začala vyu-
čovať na univerzitách. Stačí priložiť ruku 
nad telo pacienta a poznajú sa všetky 
choroby. Následne sa vyslaním energie
z rúk ovplyvní energetické pole pacien-
ta a odstráni sa nahromadenie energie.

Podobnou „bioaktivačnou“ terapiou 
je reiki, ktoré u nás šíri majsterka, me-
siáška, pani Müllerová. Módnou sa tiež 
stala predstava o rezonancii a morfic-
kých poliach. Vymyslel ju Rupert Shel-
drake (autor slávnych bestsellerov, napr.
Tao prírody), ktorý sa domnieval, že 
existuje akási „kozmická pamäť“, do kto-
rej sa ukladajú všetky informácie o dia-
ní na Zemi. Nie je to nič nové, preto-
že takú predstavu, že existuje spojenie 
medzi kozmom a Zemou, mali už starí 
gnostici. Ich boh, Hermes Trismegistos, 
hlásal: „ako hore, tak dole“. Čokoľvek na
Zemi robíme sa podľa Sheldraka ukla-
dá do kozmickej pamäte a odtiaľ sa po-
tom informácie podľa potreby vracajú 
rezonanciou späť. Kryštalizácia nasýte-
ného roztoku je pomalá, ale druhýkrát 
už prebieha rýchlejšie, pretože sa po-
stup kopíruje z kozmickej pamäte. To, že 
sa rodíme stále aj v ďalších generáciách 
v podstate rovnakí ako ľudia, je umož-
nené tým, že sa naši potomkovia vyví-
jajú podľa kozmického vzoru.

Sheldrakovou myšlienkou sa inšpiro-
val v Česku napríklad J. Lang, ktorý doká-
že prijímať z transcendentna liečebnú
pránu, akumuluje ju a vysiela primitív-
nym prístrojom na diaľku. Založil úspeš-
nú firmu a získal na svoj program i grant 
z Bruselu. Touto energiou nabíjajú i ti-
tulné stránky časopisov alebo bankov-
ky či vankúšiky, ktoré si máme dať pod 
hlavu alebo si na ne sadneme a energiu
mimozmyslovo preberáme. Pomocou re-
zonancie možno liečiť i lesy. Túto metó-
du vymysleli v Nemecku, avšak použili
ju i v Česku na liečbu postihnutých le-
sov. Na terapii sa podieľal aj jeden ústav 
Československej akadémie vied (!).

Do rámca parapsychológie patrí tiež 
prútikárstvo. Pomocou prútika – virgule 

alebo kyvadla je senzibil schopný dete-
kovať zemské žiarenie, určovať geopa-
togénne zóny, hľadať vodu a diagnosti-
kovať mimozmyslovo choroby. Niekedy 
sa používajú aj zložitejšie prístroje. Po-
tom sa hovorí o rádionike.

Parapsychologické metódy sa rozvi-
nuli do širokého spektra variantov. Spo-
ločné je im len to, že predpokladajú 
existenciu neznámych síl, mimozmyslo-
vo odovzdávaných. Pred desiatimi rok-
mi sa rozšírila Silvova metóda, ktorá sa 
mala stať „prevratom v histórii ľudstva“. 
Mozog možno vraj naladiť na priaznivú 
alfa hladinu, ktorá rozširuje vedomie a 
zvyšuje naše schopnosti. Človek môže 
transformovať svoje sily a preukazovať 
len dobro, napríklad telepaticky liečiť. 
Stačí, keď sa na pacienta úplne sústre-
díme a potom už k nemu svojou vôľou 
prenikneme. Preskúmame jeho orgány, 
zistíme chorobu a silou nášho vedomia 
ihneď uvoľníme napríklad zaklesnutý ka-
meň v panvičke obličiek alebo žlčovo-
du. Silva na svojej „vnútornej mozgovej 
obrazovke“ môže nazerať do minulosti
a budúcnosti.

Návrat do minulých životov

I tzv. transpersonálnu psychológiu, kto-
rú spoluzakladal český psychiater Grof
a ktorá sa v USA dokonca pokladá za
vedeckú disciplínu, môžeme do tohto 
prúdu zaradiť. Pomocou drog, napríklad 
lysergovej kyseliny, alebo dnes radšej
pomocou hlbokého, tzv. holotropného 
dýchania, sa dosiahne zmena metabo-
lizmu s následnou zmenou psychického 
stavu a halucináciami. Podľa Grofa tieto 
transpersonálne zážitky umožňujú po-
znať udalosti z mikrosveta i z makrokoz-
mu, ktoré nemožno vnímať priamo ľud-
skými zmyslami. Získame tak informácie 
o celom vesmíre. Môžeme preniknúť do 
vlastnej minulosti a našich predchádza-
júcich životov, spomínať na časy, keď 
sme plávali vo vnútromaternicovej te-
kutine, alebo na naše vzdialené evoluč-
né počiatky, keď sme boli rybou, medú-
zou alebo chaluhou. S tým všetkým sa 
Grof cíti telepaticky spojený. Taká re-
gresia do minulosti vraj môže vyriešiť 
psychické problémy pacientov.

Nemusíme však regredovať až pred 
začiatok slnečnej sústavy, čo je podľa 
Grofa možné. Pre mnohých je zaujíma-
vejšie preniesť sa do stredo- alebo sta-
roveku, do svojho minulého života, keď 

sme boli, samozrejme, najčastejšie Na-
poleonom, Cézarom alebo Kleopatrou. 
Tieto predstavy o reinkarnácii, ktoré 
majú svoj pôvod v národoch juhový-
chodnej Ázie, sa do Európy preniesli cez 
teozofov, antropozofov a špiritistov. 
Zakladateľ antropozofie Rudolf Steiner 
bol známy mimoriadnou schopnosťou 
vidieť do minulosti, jasnovidne „prečítal“ 
v mystickej kronike Ákaša celú históriu 
ľudstva. Ako to bude v budúcnosti, to 
zase najlepšie videl Nostradamus.

Návraty do minulých životov, usku-
točnené mimozmyslovým prenosom, sa 
stali veľmi módne, veď byť kedysi Na-
poleonom človeku nepochybne zvýši se-
bavedomie. Regresia, ktorá umožňuje 
nahliadnuť do vlastnej minulosti, mala 
byť liečebná i tým, že pacient porozu-
mie tomu, prečo má dnes psychické 
problémy. V minulosti bol – podľa jednej 
českej psychologičky – napríklad podpa-
ľačom, pirátom alebo gestapákom. Keď 
svoju „karmu“ pochopí, potom sa môže 
s vlastným osudom lepšie vyrovnať.

Viera v prevteľovanie má i ďalší pozi-
tívny efekt. Ponúka nádej, že sa po smrti 
znovu narodíme. V posledných rokoch 
sa tieto metódy, najmä v USA, rozšírili 
pod termínom channeling. Akýmsi ka-
nálom možno nadviazať kontakt s „vyš-
šími radcami“, Bohom, anjelmi, Goethem, 
Gándhím, Einsteinom alebo Johnom Le-
nonom. Mnoho senzibilov (v USA sú to 
však psychici) dnes ponúkajú za slušný 
poplatok svoje sprostredkovateľské služ-
by cez telefón či internet.

Často ide len o zábavu, inokedy však 
môžu byť také pokusy o regresiu ne-
bezpečné. U niektorých osôb, ktoré vie-
re v uvedené nadprirodzené možnosti 
podľahli, sa vyvinula úplná dezorientácia 
a boli zistené i psychózy.

Tragické dôsledky mala tiež liečebná 
metóda regresie do obdobia pôrodu, 
opäť praktizovaná hlavne v USA. Metó-
da mala odstrániť psychické ťažkosti 
tým, že údajne viedla k znovuzrodeniu 
(rebirthing) a naštartovala nový život. 
Pôrodný kanál sa simuloval vankúšmi 
pritlačenými na tvár, ktoré pacienta 
dusili. Terapeut pritom pacientovi suge-
roval, že sa vracia do času pôrodu a za-
čína nový život. V niekoľkých prípadoch 
sa taká liečba skončila udusením.

V USA sa stala obľúbenou metó-
dou tiež regresia do ranej mladosti. Nie-
ktorí psychológovia tak vyvolávali „fa-
lošné spomienky“ na nepravdivé zážitky 
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z detstva, napríklad znásilnenie otcom, 
čo viedlo k mnohým rodinným tragé-
diám. I keď v posledných prípadoch sú 
spomienky umelo vyvolávané sugesciou 
a nie mimozmyslovým prenosom, ma-
jú tieto metódy k parapsychológii veľ-
mi blízko.

Kritická analýza 
parapsychológie

Budúcnosť parapsychológie ako „vedy“ 
asi skvelá nebude. Výskum ESP jedno-
značné výsledky nepriniesol a ustrnul. 
Naproti tomu sa široko rozvinuli prak-
tické aplikácie myšlienky o mimozmys-
lovom prenose, najmä v oblasti alter-
natívnej medicíny. A naďalej sú tieto 
predstavy masívne propagované v mé-
diách, napríklad v pútavých seriáloch
typu Akty X. Ponúka sa teraz otázka: 
Majú tieto metódy racionálny základ a 
môžu sa stať akceptovateľné pre ofi-
ciálnu, vedeckú medicínu? Alebo je to 
úplne inak? Neostáva než urobiť analý-
zu. Ponúkam pre ňu tri cesty, empíriu, 
experimenty a logickú analýzu.

Pravú podstatu niektorých záhad-
ných fenoménov sa podarilo odhaliť 
rýchlo. Špiritistické médiá boli buď su-
gestívne, hysterické alebo podplate-
né osoby, psychotronické experimenty 
sa vysvetlili ako fyzikálne javy, senzibi-
lovia nedokázali svoje zázračné schop-
nosti pri prísnych kontrolách preukázať
(napr. slávny ohýbač lyžičiek Uri Geller 
bol odhalený ako šikovný eskamotér). 
Niekedy je odhalenie podvodu neľahké 
a treba mať značné skúsenosti a až de-
tektívne schopnosti. Takou osobnosťou 
je Američan J. Randi, pred ktorým majú 
dnes všetci senzibili-šarlatáni hrôzu.

Druhou možnosťou je experimentál-
na cesta. Sami parapsychológovia už na
začiatku 20. storočia vypracovali metó-
dy, ktoré mali existenciu ESP dokázať. 
Jednu z nich navrhol J. B. Rhine, ktorý 
viedol výskumný parapsychologický in-
štitút v Durhame. Používal karty s pia-
timi rozdielnymi vzormi (štvorec, kruh 
atď.), ktoré mala jedna osoba náhodne
vyťahovať a intenzívne na ne myslieť,
zatiaľ čo druhá, vzdialená osoba mala
telepaticky poznať, ktorá karta bola vy-
tiahnutá.

Početné experimenty svedčili v pro-
spech existencie ESP, ale neskôr sa zis-
tilo, že to bol omyl. Nepresná bola me-
todika alebo štatistika, inokedy, pravda, 

išlo o podvod. Druhou často používanou 
metódou bolo opisovanie telepaticky 
vysielaných obrázkov. Prijímajúca osoba 
mala zakryté oči polovicou pingpongo-
vej loptičky ožiarenej červeným svet-
lom, aby mala pred sebou rovnomerné, 
difúzne pole (ganzfeld), na ktoré si ma-
la vybavovaný obrázok premietať a po-
tom opísať.

Takých experimentov bolo vykona-
ných niekoľko stoviek a mnohé z nich 
opäť svedčili za existenciu ESP. Avšak 
rozsiahly experiment zorganizovaný pod 
prísnou kontrolou psychológom Hyma-
nom v spolupráci s parapsychológmi 
ukázal, že prenos nefunguje a že výsled-
ky predchádzajúcich experimentov boli 
mylné. Taktiež zlyhali pokusy, v ktorých 
mala testovaná osoba ovplyvniť prís-
troj, ktorý automaticky generoval ná-
hodné čísla.

Konečne sa zmienim o tom, že aj 
veľmoci ako ZSSR, Británia a USA brali 
možnosť ESP vážne a ich armády mali 
dokonca svoje oddelenie, kde sa tieto 
možnosti skúmali. Výskum však k po-
zitívnemu výsledku neviedol a všetky 
tieto štáty ďalší výskum v tejto oblasti 
koncom minulého storočia vzdali.

Parapsychológovia však kritiku od-
mietajú a vo svojich experimentoch po-
kračujú. Presvedčiť ich nemožno. Je zrej-
mé, že nestačí poukazovať na mylnosť 
princípov alebo na chybné vykonanie
experimentov. Bolo by potrebné všetky 
také pokusy zrekapitulovať pri tých is-
tých podmienkach, čo však nie je mož-
né už preto, lebo rovnaké podmienky 
nemožno vždy zabezpečiť. Okrem toho 
akýkoľvek vyvrátený parapsychologický 
experiment je ihneď nasledovaný desiat-
kami ďalších. Vždy tu stojí experiment 
proti experimentu, dôkaz proti „dôkazu“. 
Ako možno rozhodnúť? Domnievam sa, 
že cez experimenty cesta nevedie. Tre-
ba použiť inú cestu, porovnať predstavu 
o ESP s overenými vedeckými poznatka-
mi a použiť logickú analýzu.

Proti existencii ESP svedčí už to, že 
sa silu, ktorou by boli ESP fenomény 
sprostredkované, nepodarilo nájsť. Ma-
teriálne vplyvy to určite nie sú, pretože 
dnešné vedecké detekčné prístroje sú 
také jemné, že im žiadna z existujúcich 
síl nemôže uniknúť. Mystické, „duchov-
né“ vplyvy však nie sú schopné ovplyvniť 
hmotu, teda mozog a konanie človeka.

Ďalšie námietky: Ak teda existujú si-
ly, ktoré sprostredkujú ESP, potom musí 

existovať aj ich zdroj, vysielač. V moz-
gu sa však dosiaľ nepodarilo nájsť žiad-
nu štruktúru, ktorá by mohla mať takú 
funkciu. Ešte väčší problém predstavu-
je recepcia signálu. Ako by bolo možné, 
aby medzi miliónmi alebo miliardami 
najrozmanitejších signálov, vysielaných 
všetkými živými objektmi a preháňajú-
cich sa vesmírom, bolo možné vybrať 
práve ten pravý, určený pre príjemcu? 
A konečne argument zdravého rozumu: 
Keby bol z nás ľudí niekto telepatickou
a telekinetickou schopnosťou obdarený, 
mal by pred ostatnými obrovskú osobnú 
výhodu. Mohol by získať všemožné cen-
né informácie a mohol by i priamo svo-
jou mysľou ovládať ostatných ľudí i prí-
stroje napríklad stávkových organizácií. 
Čoskoro by mal milióny. To však neplatí.

A posledný kritický argument: racio-
nálne vysvetlenie záhadných ESP exis-
tuje. Dnes už dokážeme vysvetliť, prečo 
tušíme, že máme niekoho za chrbtom, 
že sa stretneme s tým, na koho sme 
práve mysleli, alebo prečo vieme, ako 
nás liečiteľ telepaticky vylieči. Vysvetľu-
je nám to psychológia.

Existuje totiž tzv. selektívna pamäť. 
Náš mozog pracuje neustále a produ-
kuje tisíce myšlienok, ktoré potom kon-
frontujeme s realitou. Prevažná väčšina 
myšlienok sa ani nedostane na povrch 
nášho vedomia a nevyvolá náš záujem. 
Naproti tomu registrujeme všetko, čo 
je nenormálne, atypické. Spomienka na 
nášho priateľa nám možno tisíckrát pre-
letí hlavou, ale až vtedy, keď sa s ním pri 
takej spomienke náhodne stretneme, sa 
nám zdá, že sme to vopred nejako mi-
mozmyslovo vedeli. Záhadné sa nám to 
zdá však len preto, lebo stovky predo-
šlých spomienok sa nám nevybavia.

Inokedy možno kuriózny fenomén 
vysvetliť tzv. Barnumovým efektom: 
podvedome totiž vnímame len to, čo 
vnímať chceme, čo je nám milé a zod-
povedá našej predstave o nás samých. 
Prianie je otcom myšlienky. Z toho, čo 
nám hovorí o našej osobnosti a našich 
myšlienkach astrológ alebo veštkyňa 
celkom všeobecne a široko, si vyberá-
me len to, čím sa do našej osobnosti 
trafil. Ani zďaleka to nie je tým, že by 
naše vnútorné myšlienky poznal mimo-
zmyslovým vnímaním.

Niekedy im ale nemôžeme uprieť, že
naše myšlienky sčasti „prečítajú“. Ale aj
to psychológ vysvetlí. Ide o tzv. cold
reading (chladné čítanie) myšlienok. Skú-

Parapsychológia
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sený „senzibil“ totiž ľahko vytuší podľa 
našich reakcií, gest, mimiky, na čo vlastne
myslíme. Naša odpoveď na jeho obrat-
ne a všeobecne formulované pátravé 
otázky ho potom vedie k čoraz pres-
nejšiemu poznaniu našej osobnosti a 
myšlienok. Niečo preto vytuší vždy. Bar-
numov efekt nám pravdivé oznámenia 
senzibila zdôrazní, jeho omyly vytesní.

Dnešná psychológia vie tiež vysvetliť 
efekty psychotronickej liečby. V tomto 
prípade ide o tzv. placebo efekt, zaují-
mavý a dnes často študovaný a v klinic-
kých štúdiách i v liečbe využívaný feno-
mén, ktorý zodpovedá téze: ver a budeš 
uzdravený. Psychosomatika nám ukáza-
la, že medzi psychikou a telom (psyché a 
soma) existujú tesné obojsmerné väzby. 
Telesné choroby ovplyvňujú náš dušev-
ný život a naopak, vedomie ovplyvňu-
je naše telo. Keď silno veríme liečiteľovi 
alebo lekárovi, že nás vylieči, tak sa vo 
väčšine prípadov v dôsledku autosuges-
cie dostaví podobný liečebný efekt ako 
po podaní skutočného lieku.

V mozgu sa totiž pod vplyvom po-
zitívneho myslenia uvoľňujú mediáto-
ry podobné ópiu alebo morfiu, ktoré 
znižujú citlivosť na bolesť. Prostredníc-
tvom psychosomatických väzieb môžu 
byť tiež priaznivo ovplyvnené i naše or-
gány, cievny alebo svalový systém.
A navyše nás viera motivuje k aktívne-
mu dodržovaniu liečby a k zvýšeniu te-
lesnej činnosti, čo taktiež prispieva k lie-
čebnému efektu.

Dnes už parapsychologické fenomé-
ny vysvetlíme racionálne a rozumieme
úspechom senzibilov, liečiteľov a alter-
natívnej medicíny. Netreba sa preto do-
volávať akýchkoľvek neznámych mate-
riálnych alebo z astrálu prichádzajúcich
síl a mimozmyslového prenosu. Ten dnes 
považujeme za mýtus. Parapsychológia
nie je teda ničím iným než reinkarná-
ciou mágie, mystiky a okultizmu.      

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: B. RAKOVSKÝ
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Kresťanskí heretici
v staroveku (5)

Nemilosrdné Diokleciánovo prenasle-
dovanie kresťanov (303 – 305) viedlo 
k niektorým schizmám v cirkvi, ktoré 
vznikli na základe rôzneho posudzovania 
padlých (lapsi), teda tých, ktorí v ťaž-
kých časoch zapreli vieru. Tieto schizmy 
pokračovali v línii starého kresťanského 
rigorizmu, ktorý v tejto dobe ešte stá-
le predstavovali novaciáni. O krátky čas 
došlo k novému prejavu tohto rigorizmu 
v podobe protestu voči prílišnému spo-
jeniu cirkvi s rímskym štátom, keď ten-
to roku 313 nielenže prestal prenasledo-
vať kresťanstvo, ale postupne ho čoraz 
väčšmi uprednostňoval, až po vyhláse-
nie za jediné dovolené náboženstvo v rí-
ši roku 380 za Teodózia Veľkého.

Ešte v čase prenasledovania utiekol 
alexandrijský biskup Peter pred nebez-
pečenstvom, ďalší biskupi však boli uväz-
není. Biskup Meletios z Lykopolisu v tejto 
ťažkej situácii cirkvi vysviacal presby-
terov, hoci na to v egyptskej oblasti 
nebol oprávnený. Biskup Peter ho za 
to zosadil a vyobcoval. Ale tí, ktorí ne-
súhlasili s Petrovým zásahom a navyše 
s jeho miernosťou k padlým, sa pridŕžali 
Meletia. Ten naďalej vysviacal aj nových 
biskupov a okolo roku 310 vytvoril „mu-
čenícku“ cirkev. Roku 325 mala takmer 
tridsať biskupov. Peter však krst vyko-
návaný meletiovskými klerikmi neuzná-
val. Cisár Konštantín Veľký sa ich usi-
loval získať späť pre všeobecnú cirkev, 
ale bezúspešne. Naopak, počas veľkého 
sporu Atanázia s Áriom vystupovali pro-
ti Atanáziovi. Ešte okolo roku 400 mele-
tiovská cirkev pretrvávala s početnými 
biskupmi a kláštormi. Zostávala však ob-
medzená len na Egypt a postupne celá 
meletiovská schizma zanikla.

Obeťou úzkeho zväzku štátu a cirkvi 
sa na sklonku 4. storočia stal hispánsky 
kňaz Priscillianus a jeho stúpenci. Jeho 
učenie dobre nepoznáme, zdá sa však, 
že nadväzoval na predkonštantínovské 

chápanie úlohy cirkvi v spoločnosti, kto-
ré navyše spojil aj s asketickými ideál-
mi. Narodil sa v polovici 4. storočia v His-
pánii v bohatej a vznešenej rodine a po
roku 370 hlásal svoje učenie hlavne v ob-
lasti Cordoby. Založil asketické hnutie, 
ktoré sa šírilo v Hispánii i Galii. Cordobský 
biskup Hyginus sa snažil zabraňovať ší-
reniu týchto náuk. Synoda v Saragosse 
roku 380 odsúdila niektoré zásady, kto-
ré Priscillianus zastával.

O dva roky neskôr dosiahli Priscillia-
novi nepriatelia u cisára Graciána vyda-
nie dekrétu proti manichejcom (boli zná-
mi svojím príkrym dualistickým učením), 
o ktorých sa domnievali, že priscillianovci 
sú ich stúpencami. Priscillianus sa odvolal 
k pápežovi Damasovi a šiel do Ríma. Rím 
ho však odmietol rovnako ako milánsky 
biskup Ambrózius. Napriek tomu do-
siahol cisárske povolenie vrátiť sa do 
svojej vlasti. Avšak po nástupe nového 
cisára Maxima roku 386 obžaloby proti 
Priscillianovi na cisárskom dvore zvíťazili. 
Bol odsúdený na smrť a v Trevíre spolu 
so svojimi šiestimi prívržencami popra-
vený pre manicheizmus, čarodejníctvo 
a nemorálnosť, čo veľmi pobúrilo bisku-
pa Martina z Tours i Ambrózia z Milána.

Rekonštruovať Priscillianov dualiz-
mus, aj keď zrejme protirečil biblicko-
-kresťanskej viere, je viac ako obťažné. 
Napriek tomu jeho poprava ako výsle-
dok spolupôsobenia cirkevnej a štátnej 
moci svedčí evidentne proti jeho sud-
com. Je vlastne historicky prvým preja-
vom inkvizičných praktík, hoci inkvizícia
je spojená až s oveľa neskorším dejin-
ným obdobím. Napriek poľutovaniahod-
ným zásahom proti priscillianizmu nema-
lo toto hnutie nádej presadiť sa v cirkvi 
a zaniklo podobne ako novacianizmus, 
donatizmus a ďalšie extrémne smery. 
Krajný rigorizmus nikdy nebol progra-
mom cirkvi.        

PETER GAŽÍK
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Sekta, ak ju chápeme ako protispoločenskú a psychomani-
pulačnú skupinu, poškodzuje základné práva človeka a zásady
spoločného dobra. Používa rafinované, často neetické metó-
dy manipulácie – fyzické, psychické aj materiálne –, čo ve-
die k tomu, že sa jedinec stáva závislým od skupiny alebo jej
ambiciózneho vodcu.

Vstup do sekty, napriek svojej kvalitatívnej odlišnosti, je
z psychologického hľadiska veľmi podobný mnohým ďalším, 
všeobecne známym druhom závislostí. Ako v prípade alkoho-
lizmu alebo hazardných hier, i tu obeť hovorí o „akte voľby“
či dokonca o „slobodnej vôli“. Nezriedka je však realita taká,
že tento človek stráca schopnosť zhodnotiť situáciu a vzo-
prieť sa, je pozbavený slobody, tak v doslovnom, ako i v psy-
chickom význame. Jeho vyhlásenia veľmi pripomínajú spôso-
by argumentácie známe aj u alkoholikov. Podobnosť môžeme

hľadať aj ďalej: V prvej fáze, keď sa stáva človek závislým od 
alkoholu, zvyšuje sa jeho tolerancia voči alkoholu, to zname-
ná, že potrebuje väčšie množstvo, aby sa opil. Podobne, aby 
jedinec zakúsil pseudoduchovný zážitok, ktorý je de facto zá-
žitkom psychickým, potrebuje na to čoraz silnejšie podnety. 
Neskôr, tak ako je to v priebehu alkoholizmu, dochádza k zní-
ženiu tolerancie, stačí už len malý impulz na to, aby sa „opil“.

Niektorí sa naozaj stanú závislými od sekty. Keď sa im 
snažíme pomôcť, stačí, že niekde niečo započujú, vynorí sa im 
spomienka – čiže akoby „vypili kalíšok“ – a všetko sa začína od-
znova. Hovorí sa o degradácii človeka pod vplyvom alkoholu, 
podobne však môžeme hovoriť i o degradácii osobnosti pod 
vplyvom sekty. Tá je založená hlavne na spolupôsobení dvoch 
činiteľov, ktoré napomáhajú vstup do sekty: na osobných 
predpokladoch jedinca a vplyve kultovej skupiny naň.

PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI

Sekty
a závislosť (1)
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Sekty

Osobné predpoklady jedinca

Osobné predpoklady jedinca tvoria štyri činitele:
1. rozvojové – agitátori siekt sa najčastejšie zameriavajú 

na získavanie mladých, silných, zdravých osôb plných nadše-
nia, ktorí chcú robiť veľké veci. Obdobie dospievania je spo-
jené s prebúdzaním náboženských a existenciálnych potrieb, 
s hľadaním vlastnej identity a zmyslu života. Ponuky siekt sú 
akoby odpoveďou na tieto potreby. Objektom agitácie nie-
ktorých skupín sa stávajú tiež ľudia stredného veku, ktorí pre-
žívajú vrchol svojho obdobia tvorivosti, alebo naopak, krízu 
stredného veku. Staršie osoby, žijúce osamotene, osloví zase 
prejav záujmu a citovej opory;

2. situačné – niektoré udalosti môžu vyvolať silný stres 
alebo psychickú krízu, čím sa jedinci stávajú ľahšie ovplyvni-
teľnými zo strany sekty;

3. rodinné – stáva sa, že príliš autoritatívne rodinné 
prostredie vyformuje pasívnu, závislú osobnosť, alebo na-
opak, u niekoho vyvolá túžbu po individuálnom osamostat-
není sa (agitátori sekty to môžu využiť, rýchlo ho angažujú
v prospech skupiny); liberálne rodinné prostredie zase mô-
že vyvolať zvýšenú túžbu po spolupatričnosti, po blízkosti, 
po spoločenstve – na to často agitátori tiež apelujú;

4. osobnostné – niektoré sekty využívajú verbálne aj ne-
verbálne techniky pripomínajúce techniky, aké sa používajú i 
v hypnóze. Osoby, ktoré sú citlivejšie na sugesciu a hypnózu, 
podliehajú ľahšie aj agitácii. Okrem zvýšenej citlivosti na hyp-
nózu sa členovia kultových skupín často vyznačujú záľubou 
v prežívaní zmenených stavov vedomia, zníženou kritickosťou, 
zvýšenou potrebou závislosti, slabou asertivitou, nízkym se-
bahodnotením a nedostatočným uvedomovaním si vlastnej 
ceny, a tiež naivným idealizmom.

Druhým činiteľom napomáhajúcim vstup do sekty je vplyv 
kultovej skupiny na psychické fungovanie jednotlivca, pre kto-
rý je charakteristický dvojetapový model: metódy agitácie a 
metódy kontroly mysle.

Agitácia

Agitovanie nie je javom okamžitým, preto základnou straté-
giou, ktorú agitátori používajú, je postupné vťahovanie do 
sekty. Osoba, ktorá činí nábor, selektuje informácie, skrýva 
svoj zámer, čo spôsobuje, že potenciálny adept je neustále 
nedostatočne informovaný – vie iba toľko, koľko „je povinný“ 
vedieť. Na druhej strane sekta o ňom ako o kandidátovi a
tým i potenciálnom členovi zhromažďuje početné informácie, 
pretože úspešný nábor je založený na čo najlepšom poznaní 
takej osoby.

V náborovom procese rozlišujeme tri druhy metód:
1. Metódy emocionálneho vplyvu – Sekta môže úspeš-

ne získavať adeptov prenikaním do spoločenských skupín či 
rodiny. Priateľ alebo príbuzný, ktorý je členom sekty, pozýva 
na stretnutie, na ktorom je záujemca podrobený vstupnej
indoktrinácii. Častejšie je však agitovanou osobou niekto 
cudzí, vtedy si treba získať jeho sympatie a dôveru. Robí sa 
to spôsobom, ktorý sa nazýva bombardovanie láskou. Vytypo-
vaná osoba je zahŕňaná mimoriadnou srdečnosťou a starost-
livosťou. Výsledkom je, že sa vytvára „emocionálna pupočná 

šnúra“ s členmi sekty, dotyčný túži za každú cenu udržať si
takýto hrejivý vzťah. V tejto skupine metód máme do činenia 
aj s lichotením alebo technikou flirtu;

2. Metódy kamufláže – Založené sú na produkovaní inicia-
tív danou sektou, alebo na zakladaní jej tieňových (paralel-
ných) organizácií. Sú to organizácie zdanlivo nezávislé, ale 
v skutočnosti sú sektou udržované a kontrolované. Za príťaž-
livými heslami, ako veda, kultúra, ekológia, terapia, humani-
tárna pomoc, charitatívna činnosť, svetový mier, katolicizmus, 
prorodinné hodnoty atď. sa skrývajú iniciatívy, ktoré podpo-
rujú činnosť (o. i. aj náborovú) materskej sekty. Okrem toho 
niektoré sektárske zoskupenia využívajú kamufláž na prenika-
nie do škôl, učilíšť a mládežníckych skupín;

3. Metódy autority – Aby sa zvýšila hodnovernosť v očiach 
adeptov a vonkajších pozorovateľov, využívajú sekty prestíž 
populárnych osobností a autorít (napr. politikov, vedcov či ľu-
dí zo šoubiznisu), ako aj inštitúcií (spoločenských, cirkevných, 
charitatívnych organizácií či verejnoprospešných inštitúcií).

Kontrola mysle

Pojem kontrola mysle (mind control) sa mylne stotožňuje
s praním či vymývaním mozgu (brainwashingom). Sú to ale 
dva rôzne procesy a nemali by sme si ich preto zamieňať.
Termín pranie mozgu zaviedol novinár Edward Hunter na 
označenie spôsobu, akým americkí vojaci počas zajatia v kó-
rejskej vojne rýchlo menili hodnotový rebríček a povedomie 
lojálnosti. Tento proces prebieha násilne, pričom obeť nemá 
žiadne pochybnosti o tom, že sa nachádza v rukách nepria-
teľa. Naproti tomu kontrola mysle je rafinovanejšia metóda: 
jedinec vôbec nezaujíma obranný postoj, lebo je presvedčený, 
že má dočinenia s osobami, ktoré sú voči nemu priateľsky na-
klonené. Mimovoľne začína spolupracovať s ľuďmi, ktorí osla-
bujú jeho samostatnosť a individuálnosť a postupne ho robia 
závislým od seba samých. Na začiatku sa uplatňujú jemnejšie 
metódy, ktoré sa však postupom času môžu stať radikálnymi.

Podľa Stevena Hassana rozlišujeme tri etapy získavania 
kontroly nad myslením:

1. rozmrazenie – jeho cieľom je priviesť človeka k tomu, 
aby zapochyboval o pravdivosti vlastnej vízie sveta, vyvolať 
v ňom svetonázorovú dezorientáciu, spochybnenie kritérií, 
na ktorých je založené jeho úsilie pochopiť seba a svoje oko-
lie. Keď sú narušené základy dovtedajšieho svetonázoru, člo-
vek stráca prirodzenú schopnosť odmietať názory, ktoré ne-
podporujú jeho víziu skutočnosti;

2. pretváranie – čiže utváranie novej identity: modelu sprá-
vania, spôsobu myslenia a vnímania. Má nahradiť predošlú tzv. 
predkultovú identitu. Môže sa to diať formálne (napr. počas 
seminárov, konania rituálov), ale i neoficiálne (spoločným trá-
vením času, čítaním, počúvaním kaziet či pozeraním filmov);

3. opätovné zmrazenie – jeho cieľom je upevnenie novej 
nadobudnutej identity. Očakávaným výsledkom má byť úplná 
internalizácia, čiže vnútorné osvojenie si nového hodnotového 
systému, ideí a názorov.

Proces kontroly mysle prebieha v niekoľkých rovinách sú-
bežne, ale o tom budeme hovoriť až nabudúce.            

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Preklad: –dj–

Foto: B. RAKOVSKÝ
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Náboženstvo
 na streche sveta  (3)

Život mníchov a mníšok

I v dnešných časoch, keď sa mníšsky ži-
vot odohráva v obnovených a oprave-
ných kláštoroch, ktoré boli počas 50. a 
60. rokov minulého storočia úplne zde-
vastované, sú značné rozdiely v tom, či 
ide o väčší kláštor v dosahu mesta, ale-
bo aspoň ľahko prístupný pútnikom i tu-
ristom, alebo či ide o horskú pustovňu 
mimo dosahu civilizácie.

V minulosti tradične z každej rodi-
ny aspoň jeden syn odchádzal do kláš-
tora stať sa mníchom. Malí chlapci sa 
do kláštora prijímali vo veku asi sedem 
až osem rokov. V súčasnosti je oficiál-
ne najnižšou vekovou hranicou dosiah-
nutie šestnástich rokov a mladý adept
by mal dostať najrôznejšie odporúča-
nie z miesta bydliska, miestneho stra-
níckeho aparátu a podobne a je nútený
podriadiť sa oficiálne štátom kontro-
lovanej a schvaľovanej registrácii. Popri

tom podliehajú jednotlivé kláštory štát-
nemu dohľadu, majú stanovené kvóty,
koľko mníchov v nich smie študovať a 
koľko novicov smú alebo nesmú prijať. 
Občas dochádza ku kontrolám a mnísi, 
ktorí neprešli kontrolnou procedúrou, 
sú z kláštora vyhodení a musia sa vrá-
tiť domov. Podobne majú také klášto-
ry v miestach turistického ruchu pred-
písané vstupné, ktoré musia vyberať.
Našťastie aspoň miestni veriaci platia 
vstupné oveľa nižšie než turisti.

Nebolo zvykom rovnakým spôsobom
posielať do kláštora malé dievčatá, od 
nich sa očakávali iné životné a spolo-
čenské roly. Rozhodnutie stať sa mníš-
kou tibetské dievčatá a ženy väčšinou
urobia až niekedy vo veku okolo šest-
násť až osemnásť a viac rokov. Často
sú dôvody veľmi osobné a v súčasnosti
je v pomere k populácii v Tibete naj-
vyšší počet mníšok v histórii, čo sa pri-
sudzuje tiež frustrácii z obmedzených 

možností mladých Tibeťanov uplatniť sa
v konkurencii so štátom podporovaný-
mi čínskymi prisťahovalcami do Tibetu.

V histórii tibetského náboženstva sa 
vyskytol celý rad významných, vzdela-
ných a duchovne pokročilých žien, no
vo všeobecnosti sa mníšky vzdelávajú
skôr na nižšej úrovni než mnísi. Ženské
kláštory vždy spadali pod vedenie nie-
ktorého väčšieho mužského kláštora –
praktickú správu a prevádzku mal na
starosti opát, duchovnú stránku láma.
Výnimkou z pravidla je kláštor Samding
pri jazere Jamdogccho, ktorý je síce
mužský, ale na jeho čele stojí žena o-
pátka, ktorá patrí navyše k najvyšším 
prevteleným v tibetskej hierarchii.

Odhaduje sa, že pred rokom 1959 
bolo v mníšskom stave v Tibete približ-
ne 500 – 600-tisíc osôb, dnes je to asi 
desatina. Presné čísla však nie sú k dis-
pozícii. Mnoho mníchov prebýva v kláš-
toroch aj bez patričných dokladov.

Záver trojdielneho seriálu o Tibete, jeho obyvateľoch a náboženstve zakončíme opisom kultového 
života v mníšskych kláštoroch a priblížením filozofických predstáv Tibeťanov o živote a smrti.

ZUZANA ONDOMIŠIOVÁ
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Náboženstvo

Počas prvých asi troch až štyroch 
rokov v kláštore sa malý dapa ako mníš-
sky školák musí naučiť naspamäť množ-
stvo budhistických textov a modlitieb, 
ktoré bude neskôr musieť dôkladne po-
znať, aby mohol pokročiť v štúdiu výkla-
dov textov. Na jeho štúdium dohliada 
ako učiteľ – gegän niektorý zo starších 
mníchov. Po zložení základných skúšok 
a prijatí mníšskych sľubov sa z mladého 
adepta stáva geňen, skutočný novic.

Dapa i geňen majú v kláštore množ-
stvo povinností, predovšetkým pomá-
hať s roznášaním stravy a čaju všetkým 
mníchom pri obradoch, pomáhať s udr-
žovaním oltárov, upratovaním, nosením 
vody a pod. Ešte sa však nezúčastňujú
na všetkých obradoch v kláštore. Sku-
točným mladým mníchom sa novic stá-
va až po ďalšom kole skúšok, prijatí ďal-
ších, už rozsiahlejších mníšskych sľubov 
a po vysvätení z rúk lámu, pri ktorom
dostane aj svoje nové mníšske meno.

Ako gecchul sa už plnohodnotne zú-
častňuje na všetkom náboženskom dia-
ní v kláštore. Po mnohoročnom štúdiu
na niektorom z internátov väčších kláš-
torov sa mních stáva gelongom a ot-
vára sa mu cesta k zloženiu náročného 
„doktorátu“ s titulom geše a k vyšším 
kláštorným funkciám. Mnísi i mníšky ma-
jú možnosť rozviazať mníšske sľuby a
vrátiť sa z rôznych dôvodov k svetské-
mu životu. Iní dávajú prednosť pustov-
níckemu životu mimo veľkých kláštor-
ných centier a stávajú sa z nich jogíni či 
gomčhenovia (majstri meditácie).

Mnísi ráno skoro vstávajú, po osob-
nej hygiene študujú, najmä mladší mní-
si a novici si precvičujú odriekavanie tex-
tov a modlitieb a konajú osobné ranné 
obrady. Tým najjednoduchším je obeto-
vanie čistej vody na väčšinou skrom-
ný oltár v mníšskej cele. Mnísi nemajú
takmer žiadne osobné vlastníctvo, okrem
svojho mníšskeho oblečenia, ruženca so
108 guľôčkami zvaného thengwa, svo-
jich rituálnych nástrojov, ako je zvonček
dilbu a „diamantové žezlo“ dordže a,
samozrejme, kníh modlitieb a textov
budhistického kánonu a obrázka svojho
hlavného lámu. K výbave patrí aj väčši-
nou tradičná drevená jedálenská miska
a jednoduchá plátenná taška zvláštne-
ho strihu. V modernej dobe majú nie-
ktorí z nich napríklad i hodinky či mobil.

Ich obydlie v kláštore je tiež veľ-
mi skromne vybavené. Jednoduché níz-
ke lôžko, malý stolček, polička, prikrýv-

ka a pár kúskov riadu, nádoba na vodu, 
čajník a termoska, tí „bohatší“ majú ma-
lú piecku z plechového barelu. V malých 
kláštoroch sa kúri iba v kuchyni, kde sa 
pripravuje spoločné jedlo a v tuhej zime 
sa tam aj spí.

Súčasťou mníšskej cely je aj osob-
ný oltár so soškou Budhu alebo niekto-
rého z učiteľov či patrónov duchovnej 
línie alebo náboženským maľovaným ob-
razom thangkou, často nahradzovaným 
len lacným farbotlačovým obrázkom 
v podobe thangky. Na oltári sú obet-
né mištičky na vodu a svetlo v podobe 
maslových lampičiek. Osobný oltár, či už 
ho vidíme v mníšskej cele, nomádskom 
stane alebo domčeku v poľnohospodár-
skej komunite, je v podstate miniatúrou 
chrámového oltára.

Oltár je dôležitou súčasťou praxe 
nielen tibetského náboženstva, a tak ho 
nájdeme v jednotlivých chrámoch a svä-
tyniach i v iných spoločných priestoroch 
kláštorov, kde potom slúži celej mníš-
skej komunite. Spravidla mu dominu-
je jedna alebo viac veľkých sôch alebo 
thangka (veľký textilný obraz) s vyob-
razením Budhu Šákjamuniho, bódhisat-
tvov, ochrancov, významných budhistic-
kých učiteľov alebo opátov kláštorov.

Na oltárnom stole pred sochou či 
thangkou je umiestnených sedem, resp.
deväť obetných misiek alebo zdobených
kovových pohárov naplnených ryžou, 
jačmeňom, denne vymieňanou vodou 
a ďalšími obetnými darmi. Môže tu byť 
umiestnené napríklad aj zobrazenie ôs-
mich šťastných symbolov, ktoré nachá-
dzame v Tibete v sakrálnom i profán-
nom prostredí v mnohých podobách.

Súbor ôsmich šťastných symbolov –
taši tag gjä predstavuje základné bud-
histické symboly pripomínajúce obetné
dary ponúknuté nebeskými bytosťami
Budhovi Šákjamunimu, keď dosiahol o-
svietenie. Sú to: 1. drahocenný slnečník –
slúži na ochranu proti zlu; 2. dve zlaté 
rybky – symbolizujú bytosti zachráne-
né z oceána pozemského života a utr-
penia, sansáry; 3. nádoba veľkého po-
kladu – obsahuje duchovné drahokamy;
4. znamenitý kvet lotosu – je znakom 
prapôvodnej čistoty, symbolizuje du-
chovnú čistotu a súcit; 5. biela pravoto-
čivá lastúra – jej zvuk hlása chýr budhis-
tických svätcov. Trúbením na lastúru sa 
oznamovalo Budhovo osvietenie; 6. ne-
konečný uzol života niekedy zvaný tiež 
uzol lásky – reprezentuje nekonečný ko-

lobeh života, nekonečnú lásku a harmó-
niu; 7. veľká kruhová zástava zvaná aj
zástava víťazstva – prápor na žrdi hlá-
sajúci víťazstvo budhizmu nad nevedo-
mosťou; 8. zlaté koleso zvané aj koleso 
dharmy – zákona, ktorý má byť nasle-
dovaný. Jeho osem bahrov (priečok spev-
ňujúcich koleso) predstavuje osemdielnu 
cestu Budhovho učenia.

V popredí oltára sa nachádzajú i ko-
vové lampičky v podobe čaše alebo veľ-
kej nádoby s knôtmi vyživovanými ja-
čím maslom, ktoré nepretržite horí. Pred 
oltárom môže byť položená kadidelnica 
na vonné tyčinky alebo sang, zmes su-
šených vonných bylín a drevín. Po okra-
joch oltára sa na stĺpy a steny vešajú 
malé i veľké čöpäny, farebné hodváb-
ne zástavky s ôsmimi šťastnými sym-
bolmi, mantrami a ornamentmi. Často 
je oltár zdobený ornamentmi budhis-
tických symbolov a mýtických bytostí. 
Staré podstavce oltárov vrátane jemne
vypracovanej výzdoby bývali zhotove-
né z hliny, výzdoba v hornej časti býva-
la z vyrezávaného a maľovaného dreva
a umelecky spracovaného kovu.

Fotografie a iné zobrazenia význam-
ných lámov a učiteľov sa ukladajú k so-
chám, thangkám alebo priamo na oltár. 
Verejne vystavovať fotografiu 14. dalaj-
lámu je v súčasnosti v Tibete zakázané a 
občas prebiehajú prehliadky kláštorov a
domácností. Cez sochy, thangky a ďalšie 
dôležité objekty sa prehadzujú khatagy, 
obradné stuhy, ktoré sú v Tibete univer-
zálnym prostriedkom, ako vyjadriť úctu 
a čisté úmysly. Khatag sa venuje pri au-
diencii lámovi, slúži ako úctivý obal, keď 
napríklad veriaci venuje kláštoru peniaze 
alebo iný dar. Khatagy veriaci rozdáva-
jú i mníchom pri veľkých náboženských 
sviatkoch a obradoch, dostanete ho pri 
uvítaní i pri rozlúčke. Veriaci ich dávajú 
ako obetný dar nielen sochám budhistic-
kých svätcov v chrámoch a kláštoroch, 
ale obetujú ich tiež ochranným duchom 
hôr a priesmykov a rozvešiavajú ich na 
posvätných miestach v podobe prírod-
ných útvarov.

Ľudová viera

V predstavách Tibeťanov je krajina Tibet-
skej náhornej planiny a priľahlého vyso-
kohorského labyrintu Himaláje obývaná 
mnohými bytosťami rôznych ríš exis-
tencie, ktoré môžu mať na ľudský svet 
pozitívny, negatívny či neutrálny vplyv.

Náboženstvo na streche sveta
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Ľudová viera majúca svoje korene v dáv-
nych dobách pred príchodom budhizmu 
vníma množstvo duchov a personifiko-
vaných prírodných síl, ktoré ovplyvňu-
jú život človeka a s ktorými preto tre-
ba nejakým spôsobom vychádzať. Formy
budhizmu, ktoré sa od 7. storočia nášho 
letopočtu v Tibete rozšírili, dokázali tieto 
prvky vstrebať a po novom vyložiť v sú-
lade s vlastným poňatím sveta. Mnoho
kultových objektov predovšetkým v ot-
vorenom priestore tibetskej krajiny v se-
be preto spája oba prístupy – oficiálny 
kláštorný budhizmus i ľudovú vieru.

Najtypickejšími zástupcami takýchto
votívnych objektov sú hromady kame-
ňov a modlitbové zástavky. Hromada
posvätných kameňov lhacä, z literatúry
známa skôr pod mongolským názvom 
obó, je mohylou kameňov, ktoré pútni-
ci prinášajú často z veľkých diaľok, aby 
ich položili ako obetu za ochranu pro-
ti zlu strážcom a ochrancom niektorých 

miest. Nájdeme ich všade tam, kde sú 
modlitbové zástavky, lebo práve medzi 
tieto kamene sa zapichujú palice a prú-
ty nesúce šnúry vlajúcich zástaviek. 
Mnohé kamene bývajú ozdobené vyte-
sanými i farebne maľovanými symbol-
mi tibetského budhizmu a najčastejšie 
sa na nich objavuje invokácia patróna 
a ochrancu Tibetu, bódhisattvu súcitu 
Čänräziga (Avalókitéšvara) – mantra Óm 
mani padme húm, ale i ďalšie mantry a 
úryvky z kánonických textov (sútier).

Modlitbové zástavky lungta patria 
k základným prvkom tibetského bud-
hizmu a sú typickou súčasťou tibetskej 

krajiny. Nájdeme ich natiahnuté v celých 
šnúrach alebo pripevnené na prútoch 
nielen okolo pútnických miest kultové-
ho významu, ale kdekoľvek pozdĺž ciest, 
v horských priesmykoch, na vrcholkoch 
hôr a iných nebezpečných miestach, na-
tiahnuté cez rieky a na mostoch. Na o-
chranu pred zlom a ako prianie dobra a 
šťastia vlajú na strechách obydlí i chrá-
mov a kláštorov.

Mantry a sútry sprevádzané sym-
bolickými obrázkami sú tlačené ručne
z drevených matríc na bavlnenú látku
v piatich farbách, ktoré zodpovedajú
symbolike piatich prvkov, z ktorých je 
stvorený vesmír (žltá – zem, zelená – vo-
da, červená – oheň, modrá – vzduch, 
biela – éter), či symbolike piatich medi-
tačných Budhov spojovaných s určitými
atribútmi. Zástavky môžu byť rôzne veľ-
ké. Najčastejším motívom objavujúcim 
sa na zástavkách je „veterný koník“ lung-
ta, nesúci na svojom chrbte tzv. draho-

kam plniaci všetky želania. V rohoch sú 
mýtické zvieratá – vták khjung, drak, 
tiger a snežný lev, ktorých stopa vedie
až k dávnym totemovým kultom. Okrem 
bavlnenej látky môžu byť lungty natla-
čené aj na malých štvorčekoch papiera.
Celé štôsiky ich Tibeťania vyhadzujú do
vetra na významných pútnických mies-
tach či v priesmykoch a na vrcholoch hôr.

Šesť ríš existencie

Cyklické bytie prejavujúce sa znovuzro-
dením bytostí sa podľa budhistov odo-
hráva v šiestich rôznych sférach závi-

siacich od stupňa zrelosti a stavu karmy 
každého jedinca. To znamená, že preva-
ha určitých vlastností bytosť priťahuje 
k určitému prejavu bytia. Zároveň tieto 
ríše symbolizujú aj možné stavy ľudskej 
mysle ovládanej negatívnymi emóciami.

Za tri vyššie možnosti, do ktorých sa 
bytosti môžu zrodiť, sa považujú: 1. ríša 
božských bytostí, ktorých stavom mysle 
je predovšetkým radosť; 2. ríša polobož-
ských bytostí, ktoré sú zmietané popud-
livosťou a žiarlivosťou; 3. svet ľudských 
bytostí ovplyvňovaných piatimi druhmi
rušivých emócií, ktoré človeku bránia 
dosiahnuť oslobodenie v nirváne. K trom 
nižším možnostiam sa počítajú: 1. svet 
zvierat, ktoré podliehajú klamu a ilúzii; 
2. ríša hladných duchov, bytostí v zaja-
tí pripútanosti, ľpenia a neuspokojenej 
chtivosti; 3. ríša pekiel, v ktorej panuje 
nenávisť, zloba a strach. Podľa budhis-
tického výkladu ponúka zrodenie v ľud-
skom tele a v ľudskom svete najlepšiu 

príležitosť, ako hľadať konečné pozna-
nie a postúpiť na ceste k vyslobodeniu 
z kolobehu životov.

Život a smrť

Pre Tibeťanov je jednou z týchto prí-
ležitosti tiež okamih smrti. V tibetskom 
poňatí kolobehu životov predstavuje ko-
niec zároveň potenciálny začiatok. Smrť 
je bránou do nového života. Podľa tex-
tu Bardo Thödol (Tibetskej knihy mŕt-
vych) prechádza človek počas svojho 
umierania situáciou, keď sa myseľ od-
deľuje od umierajúceho fyzického te-
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la a má možnosť, pokiaľ rozpozná pravú 
podstatu bytia, z kolobehu prevteľovaní 
uniknúť. Inak postupuje do barda, medzi-
stavu medzi smrťou a ďalším vtelením, 
ktoré trvá 49 dní. Ak sa nepodarí ani
počas tohto obdobia duši uniknúť do nir-
vány, narodí sa znovu a opäť sa roztočí 
kolobeh činov vyplývajúcich z predchá-
dzajúcich dôsledkov, a tieto skutky vy-
volajú zase nové následky.

Tibeťania preto smrť vnímajú ako 
dôležitý okamih a pripravujú sa na ňu 
už počas života. Existuje množstvo du-
chovných cvičení, meditácií a vizualizá-
cií, ktoré človeka učia oslobodzovať sa 
od ľpenia na svojom egu i vlastnom te-
le. Tie je však vhodné vykonávať pod 
vedením skúseného duchovného uči-
teľa. Patrí k nim aj praktika čö, ktorá sa 
praktizuje na pohrebiskách. Adept koná
meditácie a vizualizácie, pri ktorých si
predstavuje vlastnú smrť, vidí svoje telo
pripravené na rozsekanie pri vzdušnom

pohrebe. Vzýva a zvoláva najhroznejšie
krvilačné bytosti hrozivých podôb s pa-
zúrmi a ostrými zubami, ktorým ponú-
ka svoje mŕtve telo ako potravu. Súčas-
ťou tohto cvičenia je i rozvíjanie súcitu 
a altruizmu – hrozivé bytosti sú vlastne 
nešťastníci z iných ríš bytia, ktorí práve 
tak podliehajú negatívnym emóciám a 
usilujú sa dosiahnuť vlastné šťastie.

Vzdušný pohreb

Spôsobov, ako zaobchádzať s telom zo-
mretého, poznajú Tibeťania viacero. Naj-
rozšírenejším je však dodnes takzvaný

Vzdušný pohreb, keď je telo v súlade 
s učením Tibetskej knihy mŕtvych najprv 
ponechané v pokoji, aby sa duša mohla 
oddeliť. Za ten čas sa zomrelému pred-
čítava Tibetská kniha mŕtvych, ktorá po-
skytuje rady na cestu bardom. Privolaný 
astrológ vyráta vhodný čas a prípadne 
i odporučí miesto na pohreb. Spravidla 
mužskí členovia rodiny potom dopra-
via telo na pohrebisko. Po ďalších ritu-
áloch sa obradne privolajú supy a mnísi 
alebo laici, ktorí sú vo funkcii rozsekáva-
čov, vykonajú svoju prácu. V Tibete je 
množstvo vyhlásených pohrebísk pre-
dovšetkým neďaleko kláštorov alebo aj
na pútnických miestach, ako napríklad 
pri posvätnej hore Kailás. Od minulého 
roka majú všetci cudzinci a turisti zaká-
zané nielen tieto miesta fotografovať, 
ale nesmú na ne ani vstúpiť.

Ďalším spôsobom pochovávania je 
balzamovanie. To sa však týka len najvyš-
šie postavených lámov, opátov a pod.

Telo sa lúhuje niekoľko mesiacov v soľ-
nom roztoku a útroby sa prelievajú or-
tuťou. Po uplynutí potrebného času je 
telo vysušené v pozícii embrya, pozlá-
tené a obviazané látkovou bandážou. Po-
tom je pochované do kupolovitej časti 
stúpy (tibetsky čhörten), kde je zapeča-
tené. Týmto spôsobom sa v Tibete po-
chovajú telá dalajlámov, pančhenlámov 
a ďalších vysokých hodnostárov. Pre niž-
ších hodnostárov je vyhradené spále-
nie tela na pohrebnej hranici. Zvyšný po-
pol sa potom zmieša s hlinou, z ktorej
sú z kovovej formičky vyrazené malé 
obetné dary cchaccha v podobe čhörte-

nov niekoľko centimetrov veľkých. V ob-
medzených prípadoch, napríklad pri ú-
mrtí dieťaťa, bolo zvykom vhodiť telo 
do vody. V južnom Tibete sa nachádza-
jú i mohylové hrobky tibetských kráľov 
z obdobia 2. – 9. storočia. Tento spôsob 
pochovávania však bol neskôr opustený.

Drobné votívne predmety

Dôležitou súčasťou tibetského budhiz-
mu, a tým aj tibetskej kultúry, sú i drob-
né votívne predmety, ktoré Tibeťania 
používajú v každodennom živote, pri 
púťach do chrámov, kláštorov či k po-
svätným horám a jazerám. Medzi naj-
významnejšie patria cchaccha (malé
hlinené objekty), cagle (malé obrázky),
lungta (papierové či textilné zástavky),
gau (schránky na rituálne objekty, no-
sené na tele), sungwa i sungdü (ochran-
né šnúrky a uzly), thengwa (ruženec).
Tradičný tibetský budhistický ruženec 

má 108 guľôčok a používa sa na od-
počítavanie pri odriekavaní posvätných
mantier. Zvykne sa vyrábať z rozlič-
ných druhov dreva, kameňa, jačích kos-
tí, vzácny je napríklad zo semien lotosu.
Na Západe sú z týchto votívnych pred-
metov najznámejšie modlitbové mlyn-
čeky mani khorlo, ktoré na rozdiel od 
iných rituálnych predmetov používajú 
okrem mníchov taktiež laici.

Modlitbový valec je dutý valec ľu-
bovoľnej veľkosti upevnený tak, aby sa 
mohol otáčať. Na povrchu valca zho-
toveného väčšinou z kovu, zriedkavej-
šie z dreva, je ozdobne vytepaná, prí-
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padne vyrezaná univerzálna mantra Óm 
mani padme húm. Valec je „oživený“ vo 
vnútri uloženými modlitbami – mantra-
mi a sútrami tlačenými na pásikoch pa-
piera. Každým otočením sú modlitby vo 
vnútri i vonku „čítané“. Valce sa väčšinou 
umiestňujú po niekoľkých alebo aj v ce-
lých radoch v prístreškoch pozdĺž ciest 
v dedinách, na pútnických miestach, 
v chrámoch. V areáloch kláštorov nájde-
me vždy jeden chrám, ktorý je príbyt-
kom modlitbových valcov: strieška chrá-
ni ochodzu pozdĺž vonkajšieho obvodu 
budovy, okolo ktorého je umiestnený 
neprerušený rad modlitbových valcov. 
Pútnici ich obchádzajú v smere hodino-
vých ručičiek a roztáčajú jeden valec po 
druhom. Obmenou pevne inštalovaných 
modlitbových valcov je prenosný ručný 
modlitbový mlynček, ktorý funguje na 
rovnakom princípe. Je k nemu pripojená 
rukoväť a mlynček je udržovaný v chode 
pomocou guľôčky zavesenej na retiazke.

Záver

V našom trojdielnom prehľade tibet-
ského budhizmu a tradičného nábožen-
ského života Tibeťanov sme sa usilova-
li upozorniť na základné pojmy a témy, 
ktoré formovali náboženské myslenie Ti-
beťanov a utvárali ich kultúru. Z hľadis-
ka kontinuity vývoja často treba odde-
liť obdobie pred rokom 1950, respektíve 
1959, keď bol Tibet obsadený čínskou 
armádou, pripojený k Čínskej ľudovej re-
publike a zmenilo sa politické usporiada-
nie. Počas tohto obdobia a najmä potom 
za tzv. kultúrnej revolúcie (1966 – 1976) 
došlo k totálnemu rozvráteniu tibetské-
ho tradičného života, fyzickému zniče-
niu väčšiny kláštorov, chrámov a ďalších 
pamiatok. Mnísi boli rozohnaní alebo po-
slaní na prevýchovu prácou, náboženské 
prejavy boli úplne zakázané.

Až od začiatku osemdesiatych ro-
kov 20. storočia, keď sa pozvoľna začala 
uvoľňovať situácia v celej Číne, bolo po-
volené začať s opravami, čo veľmi často 
znamenalo, že niektoré stavby sa muse-
li jednoducho postaviť znovu od zákla-
du. Zďaleka však neboli opravené všet-
ky zničené pamiatky. Časť duchovných 
znalostí bola prenesená do exilu v Indii 
a do ďalších krajín. Už od šesťdesiatych 
rokov sa niektoré univerzity a vedecké 
ústavy v Amerike, Taliansku a iných štá-
toch Západu začali v spolupráci s tibet-
skými exilovými učencami a lámami zao-

berať skúmaním budhizmu, budhistickej 
psychológie a etiky, otvárali štúdium ti-
betčiny a iniciovali preklady pôvodných 
tibetských textov do západných jazy-
kov. V krátkom čase sa tak zaznamenali 
a sprístupnili tradície tibetského budhiz-
mu širokej verejnosti.

Vo vlastnom Tibete sa na prerušené 
línie učenia nadväzovalo len veľmi poma-
ly, avšak napriek tomu sa počas posled-
ných dvadsať rokov v mnohých klášto-
roch podarilo znovu oživiť náboženský 
život, ktorý však podlieha kontrole štá-
tu. Popri tom je silnou súčasťou života 
tibetských laikov hlboké náboženské cí-
tenie. Ľudia navštevujú svoje chrámy a 
svätyne, pomáhajú ich opravovať, venu-
jú príspevky na ich obnovu, udržujú ná-
boženské sviatky a zvyklosti. Celé dedi-
ny a nomádske komunity sa vydávajú na 
náboženské púte do vzdialených miest.

Štrnásty dalajláma Tändzin Gjamccho
sídli od roku 1959 v indickej Dharam-
sale, kde sa nachádzajú aj úrady exilo-
vej vlády a tibetské náboženské i kultúr-
ne inštitúcie. V priebehu rokov ustúpila 
exilová vláda z požiadavky nezávislosti 
Tibetu, ktorá sa postupne stáva nere-
álnou. V Tibete žije vďaka podpore pe-
kinskej vlády už viac Číňanov než Tibe-
ťanov, je tu rozmiestnený značný počet 
vojenských jednotiek a okrem strategic-
kých záujmov má Čína na území Tibetu 
i záujmy hospodárske – využitie obrov-
ských plôch na osídľovanie, potravinové 
zdroje (rybárstvo, pastierstvo) zásoby 
nerastných surovín a vodných zdrojov.

Tibetský exil teraz od Číny požaduje, 
aby aspoň skutočne dodržiavala práva, 
ktoré formálne Tibeťanom sama zaru-
čila štatútom autonómnej oblasti, a usi-
luje sa o to, aby sa Tibeťania mohli ak-
tívne podieľať na rozhodovaní o svojej 
vlastnej budúcnosti. Tibetská strana sa 
už roky snaží vyvolať konkrétne rokova-
nie s čínskou stranou, tá sa však tomu 
vyhýba a kladením vlastných podmienok 
sa skôr usiluje o neustále odďaľovanie 
prípadných rozhovorov. Dňa 10. marca 
14. dalajláma oficiálne vyhlásil, že má zá-
ujem navštíviť Čínu a Tibet, aby na vlast-
né oči zhodnotil skutočnosť. Na ťahu je 
teraz čínska strana. Môžeme len hádať, 
aký najbližší vývoj čaká Tibeťanov a aká 
bude odpoveď na otázku prežitia ojedi-
nelej tibetskej kultúry.       

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: Z. ONDOMIŠIOVÁ, archív

Tresty pre Satanove šelmy
Dňa 1. februára dostalo v meste Busto 
Arzsizio päť členov satanistického kul-
tu vysoké tresty za zavraždenie spe-
váka amatérskej rockovej kapely a za 
brutálne rituálne vraždy dvoch ďal-
ších žien. Udalosť šokovala celé Talian-
sko. Nicola Saponeho, jedného z líd-
rov rockovej skupiny Satanove šelmy,
odsúdili na doživotie za dvojnásobnú 
vraždu speváka Fabia Tollisa a jeho 
priateľky Chiary Marinovej, ktorú spá-
chal ešte v roku 1998.

Skupina verila, že Marinová (19), 
ktorú ubodali k smrti za splnu me-
siaca, je zosobnením Panny Márie. 
Potom, čo sa Tollis (16) snažil tomu 
zabrániť, dostal smrteľný zásah kladi-
vom do hlavy. Aby Sapone Tollisa uml-
čal, zapchal mu ústa gaštanovými šu-
pami a tiež mu narezal hrdlo. Talianske
médiá to nazvali „orgiami púšťania kr-
vi“. Skupina odtiahla mŕtvoly do hro-
bu a vymočila sa na ne.

Ďalší členovia skupiny dostali tres-
ty v rozpätí 24 až 26 rokov odňatia 
slobody. Išlo o posledné rozsudky 
členov a prívržencov Satanových še-
liem, ktoré nasledovali po rozsudku 
pre vodcu skupiny Adriana Volpeho. 
Ten dostal o niečo miernejší trest ako 
Nicola Sapone – 30 rokov, potom, čo
priviedol vyšetrovateľov k telám a
svedčil o vraždách. Členovia skupiny 
boli tiež usvedčení z vraždy Volpe-
ho priateľky Mariangely Pezzottiovej 
v roku 2004. Zabili ju výstrelom do 
úst a jej telo zohavili.

Satanistické vraždy vyvolali v Ta-
liansku ovzdušie strachu zo šírenia dia-
bolských kultov. Vatikán na to reagoval 
tak, že minulý rok začal organizovať
prednášky o satanizme a exorcizme 
pre rímskokatolíckych kňazov. Cirkev 
sa obáva rastúceho záujmu o okul-
tizmus, najmä medzi mládežou.
DAILY TELEGRAPH, Austrália, 1. 2. 2006
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Popularita Tibetu a tibetského budhizmu na Západe dosiahla v posledných rokoch stav, keď 
mnoho „praktizujúcich“ budhistov a priaznivcov Tibetu a tibetského budhizmu prijalo predsta-

vu ideálneho, vysnívaného Tibetu. Desaťtisíce turistov sa každý rok vydávajú na zájazd do Tibetu, 
na ktorý ich pod zámienkou expedície do tajomnej krajiny lákajú veľké i malé cestovné kancelárie. 
V tajomnej Šangri-la, magickom kúsku zeme na streche sveta, hľadáme to, čo nechceme alebo ne-
dokážeme hľadať doma. To, že je budhizmus a jeho tibetská forma jednou z možností, ako naplniť 
náš duchovný život, je logické a normálne. Tibet a tibetský budhizmus by sme však mali vidieť taký,
aký je, so všetkými jeho kladmi i zápormi. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je odložiť ružové okulia-
re idealizmu a snov a pozrieť sa na tibetský svet v plnej jeho farebnosti. Nasledujúci text sa usiluje 
ukázať niektoré menej známe a čiastočne kontroverzné udalosti v nedávnej tibetskej histórii. Jeho 
cieľom nie je niekoho od Tibetu a tibetského budhizmu odradiť, ale skôr pomôcť pri odkladaní prí-
slovečných ružových okuliarov…

ĽUBOMÍR SKLENKA

Spojenie svetskej a duchovnej moci, kto-
ré je známe prakticky v celom svete, sa 
nevyhlo ani Tibetu. Už od prvého prí-
chodu budhizmu do Tibetu tibetskí králi 
a ich neskorší nasledovníci využívali bud-
hizmus na získanie, upevňovanie alebo 
rozširovanie svojej moci. Dvanásť sto-
ročí tibetskej histórie spojenej s budhiz-

mom je obdobím súperenia miestnych 
svetských vládcov podporovaných ale-
bo podporujúcich rozličné budhistické 
školy, obdobím plným násilných aj ne-
násilných stretov nielen medzi vládca-
mi, ale takisto medzi príslušníkmi a prí-
vržencami jednotlivých budhistických 
škôl. Na takýchto stretoch sa zúčastnili 

všetky hlavné tibetské budhistické ško-
ly i príslušníci pôvodného tibetského ná-
boženstva – bönu.

Od 8. storočia Tibetu dominovala 
škola Ňingma až do času, keď v krajine 
vznikli a získali väčší význam ďalšie ško-
ly založené v priebehu druhého šírenia 
budhizmu. Od polovice 13. storočia do-

bez ružových okuliarov
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minovala Tibetu škola Sakja, v 15. – 17. 
storočí vládli v Tibete svetské dynastie 
za podpory školy Kagjü, predovšetkým 
Karma Kagjü. V 17. storočí prevzala do-
minantnú úlohu škola Gelug. Stalo sa to 

v čase piateho dalajlámu, keď sa Tibet 
zmenil na teokratický štát a keď prepo-
jenie svetskej a duchovnej moci v osobe 
dalajlámov dosiahlo vrchol. Tento stav 
sa zachoval až do čínskej okupácie v po-
lovici 20. storočia. Od tohto času Tibetu 
dominuje krutý nacionalistický a komu-
nistický režim novodobých vládcov z Pe-
kingu.

Tibetská história i história ďalších 
budhistických krajín v Ázii ukazuje, že 
rovnako ako kresťanstvo, islam ale-
bo hinduizmus, tak aj budhizmus bol, 
je a pravdepodobne aj bude zneužíva-
ný vládnucimi alebo vládychtivými jed-
notlivcami a skupinami. V mene budhiz-
mu sa viedlo mnoho krvavých bojov po 
celej Ázii. Toto zneužitie budhizmu mno-
hí budhisti a priaznivci budhizmu neradi 
priznávajú a radšej prijímajú nepravdi-
vé tvrdenia, že v mene „mierumilovné-
ho budhizmu nikdy neboli vedené žiad-
ne vojny“.

Boj o pravého karmapu

V modernej tibetskej histórii nájdeme 
mnoho príkladov, keď politika, politikár-
čenie, mocenské ambície a prestíž zo-
hrali kľúčovú úlohu v oblasti výsostne 
duchovnej. Z pohľadu Západu sa azda 
najvýraznejšie prejavili v udalostiach 
okolo vyhľadania 17. karmapu, ktoré 
okrem iného ukázali na rozpory v tibet-

skej exilovej komunite v Indii a Nepále.
Situácia, keď boli na významnú duchov-
nú pozíciu vybraní dvaja či traja kandi-
dáti, v histórii Tibetu nie je ničím novým:
stala sa už niekoľkokrát. Smrť 16. karma-

pu Rangčung Rigpä Dordžeho roku 1981
postavila Tibeťanov pred obťažnú úlohu 
nájsť nové vtelenie jedného z najvyššie 
postavených lámov v situácii, keď pri-
bližne 98 % Tibeťanov (asi 5 – 6 miliónov) 
žije v Tibete okupovanom Čínou a len
asi 2 % (100 – 200 tisíc) žije v exile. Ale 
prakticky všetci hlavní i významní pred-
stavitelia všetkých budhistických škôl a
všetci budhistickí učenci žijú v exile.

Štyria najbližší žiaci 16. karmapu – 
regenti Tai Situ rinpočhe, Gjalcchab rin-
počhe, Žamar rinpočhe a Džamgön 
Kongthul rinpočhe – začali v súlade s ti-
sícročnou tradíciou hľadať nového kar-
mapu a čínske úrady do procesu vy-
hľadávania nijako nezasahovali. Na jar 
1992 zahynul pri automobilovej nehode 
Džamgön Kongthul rinpočhe, a tak ko-
nečné rozhodnutie o novom karmapo-
vi ostalo na zvyšných troch regentoch. 
Tai Situ rinpočhe a Gjalcchab rinpočhe 
označili za 17. karmapu Orgjän Thinlä
Dordžeho (1985). Ten bol v lete 1992 
po uznaní dalajlámom (dalajláma karma-
pu nepotvrdzuje, pretože patrí do inej 
školy) intronizovaný v tradičnom sídle 
karmapov v kláštore Cchurphu, asi 70 km
západne od Lhasy. Tretí z regentov Ža-
mar rinpočhe prišiel s iným kandidátom. 
V roku 1993 bol týmto regentom v in-
dickom Dillí intronizovaný za 17. karma-
pu Thajä Dordže (1983), ktorého dalajlá-
ma neuznal.

Dnes, po niekoľkých rokoch, sa situ-
ácia okolo oboch karmapov upokojila, 
opadli vášne a všetci Tibeťania v Tibe-
te a drvivá väčšina tibetských exulan-
tov uznáva karmapu Orgjän Thinlä Dor-
džeho. Thajä Dordžeho, sídliaceho v Dillí, 
uznáva malá skupinka Tibeťanov sústre-
dených okolo Žamar rinpočheho. V Eu-
rópe a USA je však situácia iná, pre-
dovšetkým vďaka veľkému množstvu 
budhistických centier vedených dán-
skym lámom Ole Nydahlom, ktorý patrí 
do línie Žamar rinpočheho. Počty priaz-
nivcov jedného i druhého karmapu na 
Západe sú približne vyrovnané, možno 
s malou prevahou stúpencov Thajä Dor-
džeho.

Čínske úrady s radosťou využili roz-
kol v tibetskej exilovej komunite a rýchlo 
prišli s „oficiálnym potvrdením“ Orgjän 
Thinlä Dordžeho a zároveň predpokla-
dali, že si mladého karmapu „na svojom 
území“ v Tibete „vychovajú“ podľa svo-
jich predstáv.

Karmapa, obklopený nepriateľským 
prostredím polície a falošných mníchov 
nasadených do kláštora čínskymi úrad-
mi, bojoval o zachovanie svojej identity 
a osobnosti vyše sedem rokov. Pomá-
hala mu v tom iba hŕstka najbližších. 
V svojich desiatich rokoch odmietol u-
znať pančhenlámu (po dalajlámovi dru-
hý najvyšší predstaviteľ), ktorého vy-
brali čínske úrady na truc dalajlámovi, a
podporil dalajlámom uznaného Gendün 
Čhökji Ňimu.

Čína mnohokrát zneužila karma-
pov pobyt v Tibete na propagandistickú 
kampaň o údajnej náboženskej slobode 
v Tibete. Nakoniec karmapa na začiatku 
januára 2000 za dramatických okolností 
ušiel do indického exilu.

Dalajláma verzus čínske vedenie

Krátko po vyhľadaní 17. karmapu si Tibe-
ťania našli i nového pančhenlámu, ktorý 
sa vo všeobecnosti považuje, hneď po 
dalajlámovi, za druhú najvýznamnejšiu 
postavu tradičnej tibetskej spoločnosti. 
Dalo by sa teda očakávať, že vyhľadanie 
jedenástej inkarnácie pančhenlámu bu-
dú sprevádzať i podobné problémy ako 
v prípade vyhľadania 17. karmapu. Situá-
cia sa však vyvinula úplne inak: tibetská 
exilová komunita i Tibeťania v okupova-
nom Tibete jednoznačne prijali jediného 
kandidáta, čínske úrady však proti to-
muto kandidátovi tvrdo zasiahli, okam-

Stretnutie 14. dalajlámu s kontroverzným guru svámi Mahéšvaránandom
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žite ho uväznili a prišli s vlastným kan-
didátom. Prečo naraz taká zmena, keď 
od intronizácie karmapu neuplynuli ani 
tri roky?

Potom, čo tibetskej histórii domi-
novala v posledných 400 rokoch škola 
Gelug, sú i dnes drvivou väčšinou tibet-
skej spoločnosti, v Tibete i exile, vníma-
ní dalajláma aj pančhenláma nielen ako 
významní duchovní učitelia, ale aj ako 
svetskí vodcovia. Obaja boli v čase ob-
sadenia Tibetu v päťdesiatych rokoch 
20. storočia ustanovení nielen do svo-
jich duchovných, ale i svetských a poli-
tických funkcií. Ich životné osudy sa po 
necelých desiatich rokoch rozišli. Štr-
násty dalajláma Tändin Gjamccho (1935) 
ušiel do indického exilu a stal sa osob-
nosťou, ktorú pozná celý svet ako ne-
únavného bojovníka za nenásilné rieše-
nie „tibetského problému“.

Desiaty pančhenláma Čhökji Gjal-
cchän (1938 – 1989) z Tibetu neutiekol 
a strávil mnoho rokov v čínskych väzni-
ciach, pri nedobrovoľnom pobyte v Číne 
však i vo významných politických funk-
ciách. Po svojom návrate do Tibetu za 
zatiaľ nevyjasnených okolností zomrel. 
Na jeho osobu sú dodnes rozporuplné 
názory: jedni ho považujú za kolaboran-
ta, druhí za hrdinskú obeť čínskych re-
presií. Seriózne zhodnotenie jeho úlo-
hy v tibetských dejinách sa uskutoční 
pravdepodobne až s odstupom niekoľ-
kých rokov.

Na rozdiel od dalajlámu a pančhen-
lámu je karmapa Tibeťanmi, čínskymi 
úradmi i okolitým svetom vnímaný iba 
ako duchovný vodca a hlavný predstavi-
teľ Karma-kogjü, jedného z piatich sme-
rov školy Kagjü. Vyhľadanie 17. karmapu 
bola síce udalosť významná, avšak pria-
mo sa dotkla iba relatívne malého počtu 
Tibeťanov, ktorí sa hlásia k smeru Kar-
ma-kagjü. Autorita súčasného 14. dalaj-
lámu je medzi Tibeťanmi, bez ohľadu na 
to, kde žijú, taká veľká, že jeho rozhod-
nutia sú jednoznačne prijímané. Preto 
po tom, čo v roku 1989 zomrel 10. pan-
čhenláma, inicioval dalajláma proces tra-
dičného vyhľadávania nového vtelenia. 
Po šiestich rokoch, v máji 1995, dalaj-
láma oficiálne potvrdil ako 11. tibetské-
ho pančhenlámu (dalajláma pančhenlá-
mu potvrdzuje, patrí do rovnakej školy
Gelug) Gendün Čhökji Ňimu.

V procese vyhľadania nového pan-
čhenlámu teda hral jednu z hlavných 
úloh dalajláma, hlavný ideologický pro-

tivník čínskeho komunistického vede-
nia. Už k činnosti predchádzajúceho 
10. pančhenlámu čínske úrady nemlča-
li, a tak rozhodne vstúpili do procesu, 
v ktorom mal dalajláma jednoznačne na-
vrch. Po niekoľkých dňoch vyčkáva-
nia bol Gendün Čhökji Ňima aj s rodič-
mi zadržaný a uväznený na neznámom 
mieste. Súčasne s ním čínska polícia za-
tkla aj Čhadel Rinpočheho, predstave-
ného Tašilhünpo, ktorý viedol skupinu
vyhľadávajúcu nového pančhenlámu.
Dodnes sú obaja zadržovaní.

Po pol roku prišli čínske úrady 
s vlastným kandidátom na pančhenlá-
mu. Gjalcchän Norbu bol v zinscenova-
nom obrade v chráme Džókhang v Lha-
se intronizovaný ako 11. pančhenláma.
Nikto z Tibeťanov v Tibete ani v exile vo
svete ho však neuznal.

Mocný blesk a budúcnosť 
tibetského exilu

V posledných rokoch riešila aj samotná
tibetská exilová komunita závažný prob-
lém, ktorý pošramotil povesť Tibeťa-
nov a tibetského budhizmu na Západe. 
Jedným z hlavných aktérov „problému 
Dordže Šudgän“ bol sám 14. dalajláma 
Tändzin Gjamccho, ktorý pre „mnoho 
západných priaznivcov budhizmu stra-
til auru neochvejného náboženského
vodcu a jeho vlastná škola Gelug sa
dramaticky rozdelila na dva tábory“
(Brechtová).

Koncom 70. rokov minulého storo-
čia sa dalajláma verejne zriekol jedné-
ho z ochrancov školy Gelug, ktorý má 
svoj pôvod v 17. storočí. Dordže Šugdä-

na (v preklade Mocný blesk) označil za 
„jedného z najnebezpečnejších démo-
nov, ktorý bol kedy podrobený a prinú-
tený k ochrane budhizmu a ktorý kruto 
trestá všetkých, ktorí ho zradia“ (Brech-
tová). Aj napriek tomu, že Dordže Šug-
dän plní úlohu ochrancu školy Gelug, da-
lajláma ako najvyšší predstaviteľ tejto 
školy vyzval Tibeťanov, aby sa Mocné-
ho blesku vzdali. To vyvolalo veľkú roz-
tržku v Gelugpe, kde uctievanie Dordže 
Šugdäna malo hlbokú tradíciu. Dôvo-
dov, prečo dalajláma odmietol uctieva-
nie Dordže Šugdäna, je viacero. Okrem 
doktrinálnych dôvodov plynúcich z „ne-
bezpečnosti mocného božstva“ to boli 
aj dôvody sociálne a politické.

Medzi najdôležitejšie úlohy Dordže 
Šugdäna patrí chrániť školu Gelug ako 
vládnucu školu v Tibete a chrániť čistotu 
gelugpovského učenia pred vplyvmi ďal-
ších škôl, predovšetkým pred Ňingmou. 
Táto koncepcia bola v Tibete prijateľná 
v minulých storočiach, ale v čase rýchlo 
sa meniaceho života na konci 20. storo-
čia musela byť opustená. Neistá budúc-
nosť tibetskej exilovej komunity a po-
stupujúci vek dalajlámu, zatiaľ jediného 
jednotiaceho prvku tibetského exilu aj 
Tibeťanov v okupovanom Tibete, vedie 
hlavné politické i duchovné exilové au-
tority k čoraz väčšej spolupráci, k preko-
návaniu ideologických a dogmatických 
rozdielov medzi jednotlivými budhistic-
kými školami i nebudhistickým bönom, 
ktorý je dnes skôr ďalšou budhistickou 
školou. Čoraz dôležitejšiu rolu hrajú roz-
manité ekumenické stretnutia a prebe-
ranie praxe z iných škôl. Na druhej stra-
ne vidieť snahu po doktrinálnej čistote, 

Na tibetských modlitbových valcoch je vytepaná mantra Óm mani padme húm
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konzervatívne dodržiavanie storočných 
tradícií a zachovávanie výlučnosti „vlád-
nucej“ školy Gelug, ktorú reprezentujú 
priaznivci Dordže Šugdäna.

Dalajlámove úsilia o potlačenie vý-
znamu Mocného blesku a jeho prívržen-
cov zosilneli v roku 1996. Vtedy už bolo 
zrejmé, že jedným z vážnych kandidá-
tov na budúceho duchovného vodcu Ti-
beťanov je 17. karmapa Orgjän Thinlä
Dordže – príslušník školy Kagjü. Stúpen-
ci Dordže Šugdäna sa združili do niekoľ-
kých umiernených, ale tiež veľmi radi-
kálnych organizácií. O spore sa dozvedel 
celý svet.

Väzni Šangri-la

Neoddeliteľnou súčasťou tibetskej du-
chovnej tradície sú nielen vysoko po-
stavení mnísi a mníšky – lámovia a tul-
kovia, ktorí dosiahli hlboký duchovný 
vhľad a sú schopní odovzdávať svojim 
žiakom najvyššie učenie, ale aj potul-
ní mnísi, pustovníci, veštci, astrológovia, 
šamani, zaklínači a znalci magických for-
múl. Všetci patria do každodenného du-
chovného sveta Tibeťanov, ktorý zahr-
nuje nielen tibetský budhizmus, ale i bön 
a pôvodné tibetské náboženské pred-
stavy v tzv. kulte horských božstiev.

Do exilu odišli hlavne predstavitelia 
„mníšskeho budhizmu“, zatiaľ čo nosite-
lia ľudového budhizmu ostali prevažne 
v Tibete. A tak sa k nám dostala len tá 
„časť tibetskej duchovnej tradície, kto-
rú reprezentujú lámovia a tulkovia“ (Bis-
hop). „Ľudová stránka tibetského nábo-
ženstva bola zanechaná v okupovanom 
Tibete, čo je zároveň jednou z príčin to-
ho, že tibetský budhizmus sa na Zápa-
de vníma ako systematickejší, než akým 
v skutočnosti je či aspoň prv bol. Tem-
né a trochu chaotické stránky tibetské-
ho budhizmu boli zanechané za hrebeň-
mi hôr na okupovanom území a tibetský 

budhizmus sa na Západe zjavil znovu-
zrodený a akosi očistený.“ (Rozehnalová)

Toto nové vnímanie „očisteného“ ti-
betského budhizmu na Západe niektorí 
tibetskí i západní učenci dokonca ozna-
čujú za novú, tzv. „západnú formu tibet-
ského budhizmu“. Nepochopenie rozdie-
lov medzi našim „západným tibetským 
budhizmom“ a skutočnými duchovnými 
predstavami Tibeťanov v Tibete, umoc-
nené našimi predstavami a snami pri čí-
taní kníh Lobsang Rympu, Jamesa Hil-
tona alebo Alexandry David-Néelovej,
pravdepodobne vedú k tomu, že si vy-
tvárame o Tibete mýty, ktoré sú reali-
te veľmi vzdialené. To, že by sami Tibe-
ťania mohli tieto naše predstavy a mýty 
uviesť na pravú mieru, je zatiaľ nereál-
ne. „Tibeťania totiž hľadajú na Západe 
oporu a pomoc a za takej situácie isto 
nie je vhodné rúcať mýty, ktoré práve 
túto potrebnú pozornosť Západu priťa-
hujú.“ (Rozehnalová)

Významný americký znalec tibetské-
ho budhizmu Donald Lopez trefne po-
menoval stav, v ktorom sa dnes Tibet 
nachádza, slovami: „Tibeťania sú dnes 
väzňami mýtu o Šangri-la“. A čo s tým 
môžeme urobiť my? Pokúsme sa sami 
v sebe zlomiť mýtus Šangri-la a vypus-
tiť Tibeťanov z ich väzenia.      

Foto: archív
Z časopisu DINGIR 4/2004

preložila: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Satanizmus väčšmi rozšírený ako
v minulosti
PARÍŽ – Satanizmus si vo Francúzsku zís-
kava podľa katolíckych duchovných čoraz 
viac prívržencov. „Mladí ľudia prichádza-
jú do kontaktu so satanistickými tenden-
ciami na internete a na koncertoch,“ po-
vedal exorcista Parížskeho arcibiskupstva 
Maurice Bellot v interview pre katolíc-
ky týždenník La Croix. Počet exorcizmov 
však takmer nevzrástol.

Vo veľkom Paríži sa podľa údajov pát-
ra vykoná ročne asi 1 500 exorcizmov. 
Priemerný vek týchto obetí klesá a ich 
duchovný stav je oveľa horší ako v mi-
nulosti. V týchto dňoch sa zhromaždilo 
120 exorcistov Katolíckej cirkvi z Francúz-
ska na kongrese v blízkosti mesta Lyon.

KIPA /–zg–TK KBS, 8. 2. 2006

Afganského kresťana nepopravia
Afganský súd zamietol žalobu proti Ab-
dulovi Rahmanovi (41), ktorý konverto-
val z islamu na kresťanstvo. Podľa niekto-
rých zdrojov by ho mali pustiť na slobodu
do času, kým jeho prípad nepreveria. Sud-
ca prípad vrátil prokuratúre v dôsledku
formálnych chýb a nedostatku dôkazov.
Okrem toho tiež pochybuje o mentálnej
spôsobilosti Rahmana stáť pred súdom.
Odloženie by mu mohlo zachrániť život.

Rahmana súdia za odvrhnutie islamu,
čo v krajine podľa islamských zákonov 
predstavuje trestný čin. Podľa islamské-
ho práva šaríja mu hrozil trest smrti. 
Rahman na kresťanstvo prestúpil pred
16 rokmi. Štyri roky pracoval v kresťan-
skej humanitárnej organizácii v pakistan-
skom Péšavare a práve tam sa rozhodol 
prestúpiť na kresťanskú vieru.

O skorom prepustení Rahmana na slo-
bodu ešte v sobotu informovali zdroje
blízke prezidentovi Hamídovi Karzajovi, 
ktorý sa pre tento prípad ocitol pod sil-
ným medzinárodným tlakom. Výzvu na 
Rahmanovo omilostenie prezidentovi po-
slal aj pápež Benedikt XVI.

Obžalovaného previezli do najstráže-
nejšieho väzenia pri Kábule. Zadržiavajú 
v ňom stovky prívržencov bývalého reži-
mu Taliban, ale i militantov z teroristickej
siete al-Káida. Rahman po príchode do vä-
zenia strážcov požiadal, aby mu dali Bibliu.

SME, 27. 3. 2006 – krátené
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Sekty a kulty

Ďalším prednášajúcim, ktorý na konfe-
rencii vystúpil, bol Fritz Griess z Rakús-
ka, prezident medzinárodnej antikultovej
organizácie FECRIS. Vo svojom referá-
te do istej miery nadviazal na manželov 
Swartlingovcov zo Švédska, keď hovoril 
o extrémistických charizmatických zo-
skupeniach pôsobiacich v Európe.

V úvode priblížil náboženskú situáciu
v Rakúsku, kde platí náboženský zákon 
ešte z roku 1874. Je tu zaregistrova-
ných dvanásť veľkých cirkví a nábožen-
ských spoločenstiev (vrátane mormónov
a Novoapoštolskej cirkvi). Niektorým ná-
boženským skupinám odmietli registrá-
ciu, no napriek tomu môžu legálne
pôsobiť, čo ich však neoslobodzuje od
povinnosti odvádzať štátu dane. Práv-
ne predpisy stanovujú, že cirkev alebo
náboženská spoločnosť musí v krajine
desať rokov pôsobiť, aby získala právo 
na registráciu. Budúci rok by sa mohli 
takýmto desaťročným verejným pôso-
bením preukázať aj Svedkovia Jehovovi 
a ak budú zaregistrovaní, nadobudnú 
také isté privilégiá, aké majú tradičné 

cirkvi. Satanisti a scientológovia pôso-
bia v krajine ilegálne.

Griess sa ďalej v krátkosti zmienil aj 
o činnosti rakúskych centier zaobera-
júcich sa problematikou siekt. Podľa je-
ho slov zaznamenali už 1 532 prípadov 
zneužitia zo strany siekt. Mnohí odbor-
níci zastávajú stanovisko, že v prípa-
doch ohrozenia slobody osoby a rodiny 
treba okamžite podniknúť náležité kroky.

Medzi extrémistické charizmatické
skupiny pôsobiace na území Rakúska 
Griess zaradil aj Kristovu apoštolskú cir-
kev pochádzajúcu z Brazílie, ktorá tvrdí, 
že dokáže liečiť okrem iného aids, rako-
vinu a depresie. Zdôrazňuje čistotu ra-
sy a kultúry. Propaguje teológiu pros-
perity, podľa ktorej bohatý človek je
Bohom milovaný, biedny naopak odvrh-
nutý. Sekta vlastní až 62 rozhlasových 
staníc v rôznych krajinách sveta a jej 
ročný zisk sa počíta v miliardách dolá-
rov. V Brazílii a Portugalsku má dokonca 
i vlastné politické strany.

Inou radikálnou charizmatickou sku-
pinou je Cirkev budúceho veku, ktorej 

zakladateľom je Herbert W. Armstrong 
(1892 – 1986). V samotnej Amerike, kde 
sekta vznikla, má 18-tisíc členov, kto-
rí okrem iného veria v smrteľnosť du-
še umierajúcej spoločne s telom. Cirkev 
vysluhuje dve sviatosti: umývanie nôh 
a Eucharistiu. Neuznáva svätú Trojicu. 
Prijíma Desatoro, svätí sobotu a hlá-
sa podriadenosť žien mužom. Choroba 
a smrť je pre ňu trestom za porušova-
nie Božích prikázaní.

Ďalšou skupinou, o ktorej sa Griess 
zmienil, sú Nórski bratia. Podľa ich učenia 
bol Kristus hriešnym človekom. Hovoria: 
„Ježišova smrť na kríži nie je podľa nás 
dôležitá. Kristus stratil svoju božskosť
už v okamihu narodenia.“

Čo je však zaujímavé, nórski bratia 
samých seba považujú za božské oso-
by. Okrem Nórska a Rakúska pôsobia aj
v Nemecku, Holandsku a iných európ-
skych krajinách, dokonca i v USA, skrýva-
jú sa ale za rôznymi názvami, napríklad 
Priatelia, Smithovi priatelia, Kresťanská 
obec, Kresťanský rodičovský spolok, Fel-
lowship,  či Zväz Život.

GRZEGORZ FELS
vo východnej Európe (2)

Problémy s expanziou siekt, kultov a nových náboženských hnutí a s tým spojeným netradičným 
alternatívnym myslením existujú po celom svete, no špecificky ich vnímame v krajinách bývalé-

ho východného bloku. Svedčia o tom i vystúpenia odborníkov z pätnástich európskych štátov, ktorí 
sa koncom minulého roka v Nemecku stretli na konferencii Sekty a kulty vo východnej Európe.
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Nasledujúcim prednášateľom bol pá-
ter Alexander Posacki SJ z Krakova, zná-
my poľský démonológ, vysokoškolský 
pedagóg a publicista. V úvode svojho
referátu poznamenal, že hoci sa téma
siekt v poľských médiách v poslednej
dobe trocha odmlčala, odborná diskusia
aj naďalej pokračuje. Poľský hosť pred-
stavil a podrobnejšie rozobral dva vati-
kánske dokumenty: Sekty a nové nábo-
ženské hnutia. Pastoračná výzva a Ježiš 
Kristus – darca živej vody – kresťanská 
reflexia o New Age. Poznamenal, že rov-
nako aj encyklika pápeža Jána Pavla II. 
Fides et ratio je pre definovanie vhod-
nej metodológie v oblasti siekt veľmi 
dôležitá. Páter Posacki varoval pred du-
chovnými ohrozeniami súvisiacimi s fe-
noménom New Age. V závere svojho 
vystúpenia zdôraznil, že Opus Dei nie 
je sektou, ale katolíckou organizáciou 
uznávanou Cirkvou, a tento fakt nezme-
nia dokonca ani viac či menej pravdivé 
sprenevery, ktoré sa jej pripisujú.

Takéto pozitívne hodnotenie Opus 
Dei však na tvárach viacerých účastní-
kov vyvolalo autentický údiv a vyprovo-
kovalo k neskoršej diskusii v kuloároch. 
Ukázalo sa ale, že to bolo potrebné, pre-
tože mnoho pochybností a čudesných 
predsudkov týkajúcich sa pôsobenia 
Opus Dei sa tak mohlo neskôr v pokoji
a osobitne vyjasniť.

Viktória Tretiaková, poslankyňa Ukra-
jinského parlamentu a docentka na Uni-
verzite v Kyjeve, ktorá zastáva funkciu
predsedníčky rady EÚ zaoberajúcej sa
ľudskými právami a je expertkou v Naj-
vyššej rade ukrajinského parlamentu,
priblížila negatívne následky pôsobenia
totalitných kultov a iných náboženských
organizácií na Ukrajine. Zdôraznila, že
od dňa, keď Ukrajina dosiahla samostat-
nosť, počet aktívnych skupín nábožen-
ského charakteru značne vzrástol.

V súčasnosti tam pôsobí až 29 699
väčších či menších náboženských orga-
nizácií „zdedených“ po ZSSR. Z nich je 
však iba 1 106 zaregistrovaných a pô-
sobí legálne.

V roku 1996 Ukrajina prijala novú 
Konštitúciu, ktorá v spojitosti s Európ-
skou konvenciou ľudských práv stano-
vuje právo slobody myslenia a nábo-
ženstva. Konštitúcia oddelila cirkvi a
náboženské organizácie od štátu a ško-
lu od cirkvi.

Tretiaková sa taktiež podrobnejšie 
zmienila o sekte Biele bratstvo a jej 

kijevskom procese a nezabudla ani na 
Ukrajine aktívnu sektu reverenda Muna.

Čestným hosťom konferencie bo-
la poslankyňa nemeckého Bundestagu 
Antje Blumenthalová, ktorá je zároveň 
predsedníčkou Spoločenstva poľsko-ne-
meckého priateľstva. Predniesla refe-
rát Politické možnosti spolupráce proti 
sektám a deštruktívnym kultom v zjed-
notenej Európe. Podotkla, že v posled-
ných rokoch je evidentná veľká expan-
zia siekt, pričom si uvedomila, že sekty 
sú si vedomé našej spoločnej činnosti 
a odporujú jej ideám. Poslankyňa pripo-
menula, že v rokoch 1984 a 1996 Európ-
sky parlament zverejnil správy súvisiace
s tematikou siekt. Okrem iného v nich 
vyzval k vzájomnej spolupráci v tejto 
oblasti. „Dôležitá je výmena informácií 
medzi jednotlivými európskymi krajina-
mi,“ zdôraznila A. Blumenthalová.

Roku 1997 sa uskutočnilo spoločné 
zasadanie nemeckého parlamentu, ktorý 
sa zaoberal pôsobením siekt v Európe. 
Avšak ako prednášajúca poznamenala, 
veľa sa toho v tejto záležitosti nedeje. 
Obzvlášť v krajinách východnej Európy, 
kde sa na činnosť siekt treba dôklad-
nejšie pozrieť. „Poznamenávam,“ kon-
štatovala A. Blumenthalová, „že dodnes 
nemecký parlament v tejto záležitosti 
málo robí. Je jeho povinnosťou podpo-
rovať podobné iniciatívy ako je táto.“

V roku 1998 boli v následnej správe 
navrhnuté nevyhnutné činnosti, ktoré 
treba urobiť, aby sa zamedzilo expanzii 
siekt. Pani poslankyňa sa s entuziazmom 
pustila do práce, avšak, žiaľ, do roku 
2002 sa v tejto veci neprijali žiadne le-
gislatívne opatrenia. Navyše, mnohé ini-
ciatívy narážajú i na finančné problémy.

„V novozvolenom parlamente sa za-
se začína všetko od začiatku. Nemci 
v súčasnosti prežívajú finančnú krízu. 
No človek je povinný byť poctivý tak-
tiež v politike. Ak sa raz zaviažeme, mys-
lím si, že sa týmto problémom budeme 
musieť ešte väčšmi zaoberať. Keď sa to 
podarí, radi sa so svojimi skúsenosťa-
mi podelíme s inými krajinami. Viac vám 
teraz sľúbiť nemôžem,“ povedala Antje 
Blumenthalová, „ale ubezpečujem vás, 
že tak v Nemecku, ako aj v Európe je 
problém siekt analyzovaný.“

Nasledujúci deň, po raňajšej ekume-
nickej modlitbe, ktorú viedol páter Ale-
xander Posackij, sa slova ujal Grzegorz
Fels, šéfredaktor poľského štvrťročníka
Sekty i Fakty. V úvode svojho vystúpe-

nia bližšie hovoril o invázii novej religio-
zity v Poľsku v rokoch 1989 – 2000 a
o problémoch súvisiacich s registráciou
nových náboženských vyznaní. Násled-
ne predstavil spomenutý časopis Sekty 
i Fakty; jeho históriu a okruh problé-
mov, ktorým sa venuje. Poľský hosť tak-
tiež prezentoval medzinárodné ekume-
nické konferencie, ktoré ich periodikum 
spoločne s Mestským úradom pravidelne 
organizuje v Rudzie Śląskiej (mesto ne-
ďaleko Katovíc – pozn. red.). Uskutočnili 
sa už tri takéto podujatia: Satanizmus 
v Poľsku a Európe – súčasný stav a pre-
vencia (2001); Terorizmus v sektách 
(2002) a Spoločné ekumenické svedec-
tvo kresťanov voči expanzii siekt (2004). 
V závere G. Fels všetkých prítomných 
pozval na nadchádzajúce medzinárodné 
sympózium, ktoré sa bude zaoberať té-
mou New Age. Pozvanie sa stretlo s veľ-
kým záujmom poslucháčov.

Pravoslávny kňaz, páter Alexander 
Novopašin, hovoril o porušovaní práv 
členmi siekt pôsobiacich v Novosibír-
skom kraji. Opisujúc drastické prípady 
právnych zneužití a trestných činov sa 
ruský prednášateľ zmienil i o brutálnej 
vražde spojenej so sektou Hare Krišna, 
počas ktorej jeden z jej stúpencov od-
ťal hlavu istému pravoslávnemu kňazovi. 
V sekte Sahadža joga zase jedna matka 
z Novosibírska zabila svoje dieťa, preto-
že ho chcela… očistiť.

Medzi deštruktívne sekty Novopašin 
zaradil aj Centrum Matky Božej, ktorej 
členovia sa vydávajú za pravoslávnych 
popov, rehoľníkov či rehoľnice, vedome
tak zavádzajúc verejnosť. Hlásajú tiež,
že každá druhá žena je čarodejnica.

Boris Zolotov, zakladateľ Akadémie 
frontálnych problémov, sa vydáva za 
nového Rasputina. Jeho skupina vyzná-
va okultnú filozofiu a je veľmi deštruk-
tívna. Propaguje uzdravenie skrze sex. 
Jej prívrženci sú rozptýlení takmer po 
celom území Ruska.

Amurská krajina je sekta propagujú-
ca vegetariánstvo. Jej členovia nečítajú 
žiadnu tlač ani knihy, neprijímajú žiadne 
lieky. Ich deti málo spia a sú často choré.

Rýchlo sa rozširujú staroverci – po-
hansko-fašistická organizácia, ktorá bola 
v Rusku zakázaná. Štrnásť pravoslávnych 
biskupov podpísalo petíciu do vlády, kto-
rú žiadalo zakázať pôsobenie tejto sek-
ty, keďže kompromituje pravoslávnu cir-
kev. V doktrinálnom myslení starovercov 
má byť Adolf Hitler ich duchovným vod-
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com. Ako sekta uvádza v jednej zo svo-
jich publikácií: „Druhá svetová vojna bola 
vojnou vládcov Zeme proti židom, azia-
tom a černochom.“ Novopašin spomenul 
tiež „učenie“ strany Jedinenie generála 
Pietrova, ktorá má sektársky charakter.

Po Novopašinovi sa slova ujal známy 
ruský špecialista a vysokoškolský peda-
góg, prof. Alexander Dvorkin z Moskvy, 
ktorý bol prednedávnom patriarchom 
Ruska Alexejom II. poctený najvyšším 
cirkevným vyznamenaním za významné 
zásluhy na poli evanjelizácie. Profesor 
podotkol, že polovica kultov pôsobiacich 
v Rusku je domáceho pôvodu a mnohé 
z nich v súčasnosti pôsobia aj na Zápa-
de. Do okruhu neonacistických siekt 
Dvorkin zaradil okrem iných aj skupiny 
ako Nová Akropola a Biely lotos.

V Rusku pôsobí istý Grabovorin, sa-
mozvaný guru, ktorý tvrdí, že doká-
že (za 2 000 euro) vzkriesiť mŕtvych ľu-
dí. Ak niekomu zomrie dieťa a využije 
Grabovorinovu ponuku, ten má po zin-
kasovaní peňazí poruke tri pohotové ar-
gumenty vysvetľujúce zlyhanie svojho 
pôsobenia: 1. „Duša dieťaťa sa nechce 
znova vrátiť do tela“; 2. „Dieťa žije, ale 
v inom rozmere. Ak chcete nadviazať 
s jeho dušou kontakt, musíte kupovať 
moje knihy a zúčastňovať sa na mojich 
kurzoch“; 3. „Dieťa už vstalo z mŕtvych, 
avšak jeho duša žije teraz v inom tele“.

Iným svojráznym ruským guru je 
Sergej Torop, alias Vissarion – narode-
ný v roku 1961, policajt, bez vzdelania, 
je ženatý a má päť detí. (Pozri Mesiáš zo 
Sibíri, Rozmer 4/2002 a 1/2003 – pozn. 
red.) Bol vyhodený z práce za opilstvo. 
V roku 1990 prenikol do Ruska slávny 
Zefirelliho film Ježiš Nazaretský. Od tej 
chvíle začal Torop napodobňovať vý-
zor tváre filmového Ježiša a zoskupovať 
okolo seba žiakov. Podľa Dvorkina, kto-
rý sa s ním osobne rozprával, má síce 
Vissarion určitú charizmu, avšak verejné 
vystúpenia mu píšu jeho poradcovia.

Ako tento „ruský Ježiš“ s presvedče-
ním tvrdí: „Ľudstvo sa samo zničí, uchrá-
není pred všeobecnou záhubou budú 
iba moji prívrženci.“ No týchto stúpen-
cov čaká celý rad zásad, ktoré musia za-
chovávať, aby unikli predpovedanej ka-
tastrofe. Okrem iného musia predať 
svoje byty v mestách a presťahovať sa 
na Sibír – jeho krása má totiž údajne lie-
čivé účinky, a preto lekára tam nikto ne-
potrebuje. Peniaze z predaja, pochopi-
teľne, treba odovzdať Vissarionovi. „Ak 

mi niekto odovzdá peniaze, no naďa-
lej na ne myslí, taký dar nemá žiadnu 
cenu,“ presviedča Torop. Platí tu prís-
na diéta a svojim hladným vyznávačom 
Torop zvykne hovoriť: „Máte príležitosť 
rozprávať sa s Bohom a vy pýtate jed-
lo?“ Dvorkin uviedol, že sú mu tiež zná-
me niektoré prípady úmrtia zapríčinené 
chorobami alebo hladom.

Vissarionovi stúpenci, ktorých je pri-
bližne 5-tisíc, majú aj svoje evanjelium. 
Jeho autorom je istý Vadim, osoba čís-
lo dva v sekte. Torop má na Sibíri svoj 
palác (vyhrievaný slnečnou energiou), 
do ktorého majú jeho stúpenci síce po-
volený vstup, ale iba raz do roka. Sami
pritom žijú v katastrofických podmien-
kach, niektorí dokonca v stanoch.

Torop učí: „Ak existuje milosť, je hrie-
chom ju nevyužívať. Ak vidíš ženu, kto-
rú miluješ, a nespolunažívaš s ňou, tak 
hrešíš.“ Sám vlastní hárem svojich vy-
znávačiek, avšak jeho prívrženci sú prí-
liš hladní na to, aby mysleli na sex. 
V poslednom čase tam pribúda samo-
vrahov, ktorých iným súdiť neslobodno.

Konkurentom Vissarionovej sekty je
kult Anastázie – ženy z tundry, pre 
ktorú Torop stráca svojich vyznávačov. 
O Anastázii sa zmieňuje knižka istého 
Megrea (je napísaná formou rozhovoru 
s ňou), ktorá v Rusku dosiahla náklad 
až milión výtlačkov. Podľa nej Anastázia 
dokáže bojovať s medveďom, živí sa iba 
orechmi a bylinami a vtáky jej prináša-
jú poživeň. Pozná tiež všetky jazyky
sveta a pravidelne sa kontaktuje s koz-
mitmi (kozmita – hypotetický predsta-
viteľ inteligentnej formy mimozemskej 
existencie – pozn. red.).

Podľa Anastáziiných teórií obsiahnu-
tých v knižke na Sibíri rastú hríby, ktoré 
obsahujú pozitívnu energiu, a skrze ňu 
priťahujú kozmické koráby. Taktiež sibír-
ske cédry majú vraj takúto podivuhod-
nú energiu. Z ich semiačok jej stúpenci 
vyrábajú olej, ktorý potom konzumujú. 
Z dreva zase vyhotovujú prstene, kto-
ré musia celý čas nosiť na prste; umož-
ňujú totiž v pravý čas rozpoznať každú
poruchu organizmu. Nie je to zlý biznis, 
ak vezmeme do úvahy, že cena jedné-
ho takého prsteňa je 30 – 40 dolárov.

Anastázia pozná taktiež spôsob na 
obmedzenie množstva automobilových 
spalín: „Treba pod zadným nárazníkom 
zavestiť špeciálnu skrinku a odrazu vyj-
de z automobilu o 40 % škodlivých zlú-
čenín menej.“ A to nie je všetko! Ak chce 

Anastázia nové auto, vezme fragment 
zo starého a medituje dovtedy, pokiaľ 
sa z neho nevytvorí auto úplne nové.

„V Rusku pôsobia temné sily, čiže ži-
dovská oligarchia a antikultové hnutia
nasadené sem z USA prostredníctvom
CIA,“ tvrdí sugestívne Anastázia. Ona
spoločne s Megreom chce priviesť k ús-
pechu ruské hospodárstvo, no najprv je 
potrebné zbaviť sa spomenutých „ne-
priateľských síl“.

Na celom Anastáziinom kulte je zo
všetkého najlepšie to, že samotnú Ana-
stáziu ešte nikto (okrem Megrea?) ne-
videl! Prečo? Jednoducho preto, lebo 
je výnosným výplodom fantázie pána 
Megrea.

Posledným prednášajúcim bol pra-
voslávny rehoľník, páter Arsenios Vliag-
koftis z Grécka, ktorý prítomným priblí-
žil problém siekt v Grécku: „V roku 1965, 
po páde diktatúry, tu pôsobilo sotva nie-
koľko siekt, najmä Svedkovia Jehovovi, 
ktorí boli financovaní z USA. „No po roku 
1974 prišli do Grécka všemožné sekty, 
ktoré tu pre svoju činnosť našli dobrú 
pôdu. Na gréckych ostrovoch si rôzni 
guru vybudovali svoje obydlia,“ povedal 
Arsenios a poznamenal: „Istá organizá-
cia príbuzná scientológii tvrdí, že práve 
v Grécku najrýchlejšie stúpol počet ich 
členov a okrem toho obvinila grécky štát 
a cirkev z údajného prenasledovania.“

Boj so sektami naráža v Grécku na 
dve hlavné prekážky, ktoré sa špecific-
ky vyskytujú iba v tomto štáte: 1. Gréc-
ko je jediným štátom v Európe, kde sa 
téma siekt zatiaľ nenastolila v parla-
mente hoci Európsky parlament vydal 
už viacero takých dokumentov. Grécka
vláda tvrdí, že to je náboženská zále-
žitosť a nie politická či demokratická;
2. Ľahostajnosť voči problému siekt je
zjavná rovnako u gréckych politikov, ako 
i v médiách. Nevidia v nich problém zne-
užívania človeka či tzv. „vymývania moz-
gu“. V Grécku panuje náboženská slo-
boda, ktorú zaručuje 14. článok gréckej 
ústavy a 9. článok konkordátu.

Na záver sa účastníci podelili so svo-
jimi pripomienkami. Priestor bol aj na 
diskusiu. Organizátori plánujú uverejniť
všetky prednesené referáty v zborníku.
Ponúkli tiež prítomným výlet do Mag-
deburgu, aby si prezreli tamojšiu pamä-
tihodnosť, katedrálu s hrobom Ottona I. 
Väčšina účastníkov túto ponuku využila.

Preklad: B. RAKOVSKÝ
Foto: G. FELS
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Mám v triede študentky, ktoré sa 
často bavia o čarodejníctve. Nosia 
tričká s označením WICCA, ktoré si
samy vyrobili, a údajne založili i ne-
jaký spolok. Viete mi poradiť, o aký 
spolok by mohlo ísť a či ich činnosť 
nie je nebezpečná?

Triedna profesorka
obchodnej akadémie v Bratislave

Vážená pani profesorka, veľmi si cení-
me, že vám nie je ľahostajné, o čom sa 
bavia vaše študentky a čomu sa venujú 
vo svojom voľnom čase. Pravdepodob-
ne ste sa stretli s čarodejníctvom, pre-
tože wicca z anglického slova witchcraft 
znamená čarodejníctvo. Zaraďujeme ho 
medzi okultné hnutie (nie náboženstvo), 
ktoré má blízko k východným nábožen-
stvám aj novopohanskému hnutiu.

Za zakladateľa viery Wicca sa pova-
žuje Gerald Gardner (1884 – 1964), kto-
rý sa vo svojich knihách Čarodejníctvo 
dnes a Kniha tieňov snažil obnoviť pô-
vodné čarodejnícke spôsoby. Najvyšším 
božstvom tejto viery je Najvyššia by-
tosť personifikovaná Bohyňou – Matkou 
– Prírodou – nie ako bytosťou, ale čím-
si ako najvyšším zákonom a duchovnou 
silou. Členky týchto spolkov sa považu-
jú za dcéry Stvoriteľky a uznávajú pra-

matku ako pôvod všetkého. Veria na re-
inkarnáciu a rozlišujú čiernu mágiu, ktorá 
uctieva diabla a zlé skutky, a bielu má-
giu, ktorá je na strane dobra.

Čarodejnícke hnutie nadväzuje na po-
hanské náboženstvo v takzvanom novo-
pohanskom hnutí, ktoré nemá jednotnú 

štruktúru, ideológiu ani vysvetlenie pre 
svoje rituály. Tie sa chápu ako magické, 
ktoré majú prebudiť sily ľudského du-
cha. Každý rituál sa začína vytvorením 
posvätného magického kruhu, v ktorom 
sa rituálmi vzývajú a prebúdzajú bohy-
ne v každom účastníkovi. Každý ôsmy 
rok sa v čarodejníckom hnutí konajú 
sabatové slávnosti, pri ktorých sa za-
sväcuje veľká bohyňa – svätá nevesta. 
Pravidelné sabaty čarodejníc sa údajne 
konajú 13-krát do roka a majú svoj vlast-
ný kalendár so 14 mesiacmi a 31 sviat-
kami (napr. oslavy plodnosti – luperkálie).

Čarodejnícke krúžky (coven) majú
zvyčajne trinásť členov, sú autonómne 
vo vykonávaní svojich rituálov a nové 
členky sa prijímajú iniciáciou (zasväco-
vaním kňažiek). Sú však, tak ako Wicca, 
nehierarchické a nemajú organizáciu, 
ktorá by presahovala ich vlastnú sku-
pinku. Nemajú tiež žiadne jednotné ri-
tuálne knihy, avšak tie, ktoré sú uvede-
né v Knihe tieňov a Grimoire, sú záväzné
– píše sa v nich o účinkoch bylín, vzývaní 
živlov, popisujú sa horoskopy, tarotové 
karty, planétové hexagramy aj niektoré
rituály. Existujú rozličné typy skupín
Wicca – napríklad Alexandriánska Wicca,
v ktorej je súčasťou obradov aj nahota 
a rituálny sexuálny styk.

Celkove sa dá povedať, že Wicca ako 
vážne vyznávaná viera je nezlučiteľná 
s kresťanstvom. Okrem toho ide aj o
rizikové správanie, najmä keď sa vyko-
návajú rituály, ktoré sa môžu ľahko 
vymknúť spod kontroly. Je pravdepo-
dobné, že dievčatá, ktoré nosia tričká 
s nápisom Wicca, sa len pohrávajú s ča-
rodejníctvom, čo však neznamená, že 
máte tieto ich aktivity podceňovať.

Bolo by dobré, keby ste sa s nimi
viackrát porozprávali, resp. dali im pre-
čítať aj nejaké knihy o negatívnych do-
padoch okultných praktík a pokúsili sa
ich tvorivosť a aktivitu využiť pozitív-
nym smerom, podľa toho, čo ich zaujíma.

Mám v triede študentky, ktoré sa štruktúru, ideológiu ani vysvetlenie pre 

Otázky, ktoré vás zaujali
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Stiahnu z kín Da Vinciho kód?
LONDÝN – Kontroverzná kniha Da Vinci-
ho kód amerického autora Dana Browna 
(41) vyvolala ďalší škandál. Spisovateľa to-
tiž obvinili z plagiátorstva 24 rokov staré-
ho diela Svätá krv a svätý grál. Jej námet 
vraj použil vo svojom bestselleri. Súdny 
proces ohrozuje aj májovú kinopremiéru 
diela s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe.

Autori diela Svätá krv a svätý grál 
(1982) Michael Baigent a Richard Leigh 
nemohli pre komplikovaný britský práv-
nický systém zažalovať priamo Browna, 
takže žalobe čelí vydavateľstvo Random 
House, ktoré kedysi vydalo aj ich knihu. 
Baigent a Leigh tvrdia, že Brown ukradol 
výsledok ich bádania, podľa ktorého mal 
Ježiš Kristus deti s Máriou Magdalénou a 
katolícka cirkev sa to snaží ukryť.

Spisovateľ čelí i podozreniu, že priez-
viská oboch historikov použil v obmene-
nej forme pre meno svojho zloducha si-
ra Leigha Teabinga. „Moji klienti nie sú
prvými v tomto prípade. Už pri prvom
vydaní Da Vinciho kódu sa ozvali mnohí
ľudia s podobným podozrením,“ povedal 
právnik historikov Jonathan James.

Samotný Brown vystupuje v proce-
se, ktorý má trvať dva týždne, ako sve-
dok a môže mu hroziť pokuta do výšky 
60 miliónov Sk. V prípade úspechu Jame-
sovho tímu hrozí navyše stiahnutie pre-
miéry filmového spracovania diela, v kto-
rom účinkujú Tom Hanks, Audrey Tautou, 
Jean Reno či Ian McKellen. V Británii je
na programe 19. mája.

NOVÝ ČAS, 28. 2. 2006

Islam – čoskoro najsilnejšie
náboženstvo v západnej Európe?
LONDÝN, PARÍŽ – Už o 10 rokov by sa 
mohli moslimovia v istých európskych 
krajinách stať najsilnejším náboženským 
spoločenstvom. O tom je presvedče-
ný americký odborník na misijnú činnosť 
Jack Shiflett z Baptistického združenia 
pre evanjelizáciu sveta (ABWE) so sídlom 
v Harrisburgu v štáte Pensylvánia v USA.

Na odôvodnenie svojho tvrdenia pri-
pomína v Informačnej službe misijných 
správ vývoj vo Veľkej Británii. Tam rastú 
moslimské spoločenstvá predovšetkým 
prisťahovalectvom z Pakistanu, Indie a 
Bangladéša. Pred 40 rokmi bol vo Veľkej 
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Na internete som sa stretla s tzv.
diamantovou vodou, ktorej sa tu pri-
pisujú zázračné účinky. Všimla som 
si ale, že jej prezentácia je spojená
s terminológiou New Age. Je podľa 
vás tento produkt dôveryhodný?

Miriam z Bratislavy

Podľa internetovej stránky http://www.
diamantovavoda.agartha.cz je tvorcom
diamantovej vody Francúz Joël Duca-
tillon, povolaním muzikant. Strata za-
mestnania, rodiny a bytu znamenala, že
sa začal od roku 1990 venovať prírod-
nému liečiteľstvu, najmä ak si, ako vra-
ví, uvedomil, že cez neho prúdi špeciál-
na energia.

V roku 1994 mal Ducatillon tri sny, 
podľa ktorých zostrojí prístroj DNS 850 
so zakódovanou kartou, ktorá dokáže 
vymazať z buniek spomienky a dospieť 
k vyššiemu Ja. Tieto prístroje začal sku-
točne zostrojovať a zabudoval do nich 
900 kódov a energetickú špirálu, kto-
rú vkladá do vody. Technický popis ani 
parametre tohto „zázračného“ prístro-
ja sme však nikde nenašli, a tak sme ani 
nemohli urobiť analýzu jeho funkčnosti 
a výkonu.

Podľa opisu sa voda prístrojom u-
pravuje na diamantovú vodu (no neved-
no ako) na úrovni piatej dimenzie, kde 
neexistuje dobro ani zlo. Ducatillon ju 
najprv predával, ale od roku 2002 ju 
možno získať zadarmo. Je odolná voči 
vysokej teplote aj mrazu, preto sa mô-
že používať na všetky účely – piť, na 
varenie, mrazenie, v domácnosti, zalie-
vanie, pre zvieratá. Na znásobenie jej 
účinku je možné do nej vkladať úmysel 
(najviac však dva) – nejaké prianie, myš-
lienku –, ktorý nám voda privolá ako
realitu.

Ale pozor! „Podmienkou je súhlas o-
soby, ktorá je predmetom pomoci ale-
bo liečenia, a musí potom vodu brať, 
aby sa dostavili účinky“. Výnimku tvoria 
postihnutí, malé deti a zvieratá, ktoré 
nevedia svoj úmysel vyjadriť. Úmysel 
treba vysloviť vrúcne, jasne a sústre-
dene: „Užívateľ vezme do ruky pohár
s diamantovou vodou, jasne formuluje 
príslušný úmysel pochopiť a vyriešiť ur-
čitú situáciu a vraví to z hĺbky srdca.“

Propagátori tejto teórie tvrdia, že 
„jasnovidci pozorovali, že užívatelia dia-
mantovej vody vysielajú z čakry solár-
neho plexu rad frekvencií, ktoré diaman-
tová voda prijíma, a vo vode sa ukazuje 

rad malých svetelných i farebných bub-
liniek. Tie predstavujú úmysly užívateľa 
ako čistú energiu. Úmysly sa prenášajú 
do diamantovej vody a ukladajú sa v nej
v podobe kódov. Takže užívateľ pije vo-
du, ktorá prenesie tieto úmysly do re-
ťazcov DNA užívateľa, až do ‚intronickej 
oblasti‘“.

Diamantová voda (DV) je čistá, pa-
nenská (nie je nositeľom žiadneho zá-
znamu) a má neobmedzenú schopnosť 
samoreprodukcie, preto sa ľahko šíri po
celom svete. Údajne slúži už v 60 kra-
jinách sveta – Slovensko nevynímajúc. 
K príprave litra takejto „zázračnej“ novej
tekutiny stačí získať 1 deciliter DV a 
priliať k nej 9 decilitrov obyčajnej vody 
z vodovodu, za hodinu a pol máte 
navibrovaný a namnožený celý liter DV 
(pre istotu si vodu máte prevariť, aby 
ste vylúčili obávané červíky a baktérie). 
Treba teda najmenej 10 % DV, ak chce-
te mať istotu, že dôjde k premene a na-
vibrovaniu. Zatiaľ sa ale nepodarilo nájsť 
odpoveď na technickú otázku tých, kto-
rí chcú oživiť vodu v brnianskej prie-
hrade, či sa DV navibruje aj v „neobme-
dzenej kvapaline“.

Pán Ducatillon píše knihy, organizuje 
kurzy, na ktorých prednáša o svojej na-
turopatii (prírodná liečba). Používa poj-
my ako karma, energia, minulé životy, 
vesmírne dimenzie, ale pritom svoj lie-
čiteľský prístup vysvetľuje medicínskou 
a chemickou odbornou terminológiou, 
čo vzbudzuje dojem hodnovernosti a se-
riózneho bádania. Po konzultácii s istou 
chemickou inžinierkou však jednoznačne 
konštatujeme, že v tomto „liečiteľskom 
systéme“ je množstvo neakceptovateľ-
ných logických nezrovnalostí aj faktic-
kých chýb. Jeho „liečebné“ metódy sú 
také riskantné, že môže ísť o ohrozenie 
zdravia aj života – napríklad na zlomenú 
ruku stačí pôst, aby sa všetko napravi-
lo, na detoxikáciu tela stačí tri týždne 
nepiť, rakovina je len duša, ktorá prišla 
na svet s balíkom spomienok, ktoré ni-
čia hmotné telo…

Podľa nášho názoru je diamantová 
voda i naturopatia len ďalším z nespo-
četných spôsobov, ako si môžeme skom-
plikovať chorobu a jej liečenie a prená-
šať riešenie svojich problémov na iných 
bez vynaloženia vlastnej námahy a na-
vyše s veľmi otáznym výsledkom.      

Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
externá spolupracovníčka

Centra pre štúdium siekt pri ERC
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Británii asi tucet mešít a moslimských 
vzdelávacích centier. Dnes ich je vyše 
dvetisíc. Preto naštartovalo jeho misij-
né dielo misijný projekt. V rámci neho 
chcú kresťanov školiť, ako majú hovo-
riť so svojimi moslimskými susedmi a 
kolegami o kresťanskej viere.

Asi päť percent moslimov vo Veľ-
kej Británii podporuje radikálny islam. 
Rovnako veľká je skupina, ktorá už 
nechce mať so svojimi moslimskými 

koreňmi nič spoločné. Dve ďalšie pri-
bližne rovnako veľké skupiny (asi 40 %) 
túžia po väčšom moslimskom vplyve 
na spoločnosť, alebo sa vyslovujú za 
dobré priateľské vzťahy so západný-
mi susedmi. Táto posledná skupina je 
otvorená pre kresťanské posolstvo. 
Hlavným problémom je pritom roz-
šírený názor medzi moslimami, že An-
glicko je kresťanská krajina. Ich dojmy 
z každodenného života však sú: „ma-
terializmus, opilstvo, nemorálnosť a 
povrchný životný štýl“. Z 59,3 milióna 
Angličanov tvoria moslimovia 2,8 %.

Naproti tomu americký misionár 
Steve Fisher z Misií pre väčšiu Európu, 
pôsobiaci v Paríži, hovorí o nezvyčajne 
veľkom záujme o kresťanskú vieru 
medzi piatimi miliónmi moslimov, kto-
rí sú po katolíkoch druhým najväčším 
náboženským spoločenstvom vo Fran-
cúzsku. Väčšina z nich sú prisťahovalci 
zo Severnej Afriky. V Alžíri, Tunise a 
Maroku prežívajú kresťanské spolo-
čenstvá explozívny rast farností. Vy-
sielajú dokonca misionárov do Fran-
cúzska, ktorí majú veľký vplyv na 
moslimských prisťahovalcov. Niektorí 
bývalí moslimovia sa ku kresťanskej 
viere priznali dokonca vo francúzskej 
televízii. Fisher to hodnotí: „Je to pre 
nás veľké povzbudenie.“

KIPA/–zg–TK KBS, 26. 1. 2006



1/2006

ZDENĚK VOJTÍŠEK:

(Nakladateľstvo L. Mareka, Brno 2005, 233 s.)

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

R E C E N Z I A

R E P O R T

36

Moslimovia proti duchovnej službe
v ruskej armáde
MOSKVA (EPD) – Moslimská menšina 
v Rusku odmieta plány na zavedenie
duchovných v ruskej armáde. Podľa nich 
by prijatie navrhovaného zákona o zave-
dení duchovnej služby v armáde vážne 
porušilo náboženský pokoj v Rusku. Ako 
uviedla vo svojom vyhlásení ruská rada 
muftiov, zákon jeho pripravovatelia vô-
bec nekonzultovali s najväčšou nábožen-
skou menšinou v Rusku.

Rada ďalej uviedla, že na zákon sa 
s obavami pozerajú, s výnimkou pravo-
slávnej cirkvi, všetky ostatné menšinové 
cirkvi a náboženstvá v Rusku. Pravosláv-
na cirkev sa už dlhšie usiluje o vytvore-
nie duchovnej služby v armáde. Podľa nej
pomôžu duchovní v armáde zlepšiť mo-
rálku a predchádzať veľmi rozšírenému 
šikanovaniu mladých vojakov.

Moskovský patriarchát v reakcii na 
postoj moslimskej menšiny uviedol, že 
návrh zákona počíta aj s moslimskými 
duchovnými. V Rusku žije podľa odhadov
asi 15 miliónov moslimov, ktorí tvoria
10 % celkového počtu obyvateľov. 

EKUMÉNA VO SVETE 11/06, 15. 3. 2006

V Moskve bude budhistický chrám
MOSKVA (EPD) – Na jar tohto roku zač-
nú v Moskve s výstavbou budhistické-
ho chrámu. Projekt s predpokladaným 
nákladom 2,5 milióna eur sa bude pri-
dŕžať tradičných východoázijských chrá-
mových stavieb. Popri priestoroch na
modlitbu sa počíta i s výstavbou kniž-
nice, jedálne a priestorov pre dalajlá-
mu. Chrám bude prvou stavbou tohto 
druhu v Moskve a postavia ho na sídlis-
ku Otradnoje na severe mesta. Stavba 
bude v susedstve už vybudovaného pra-
voslávneho chrámu, dvoch mešít a sy-
nagógy.

Zatiaľ čo ruské úrady už dlhší čas 
blokujú výstavbu chrámu hnutia Hare 
Krišna, proti budhistickému chrámu niet 
námietok. Popri pravoslávnom kresťan-
stve, islame a židovstve je budhizmus 
jedným zo štyroch oficiálne uznávaných 
tradičných náboženstiev v Rusku. V nie-
ktorých oblastiach Sibíri tvoria budhisti
väčšinu.

EKUMÉNA VO SVETE 11/06, 15. 3. 2006

Recenzovaná kniha je prvou odbornou
monografiou, ktorá sa venuje poraden-
stvu v oblasti siekt. Takáto publikácia na 
česko-slovenskom trhu doposiaľ chýbala.
PhDr. Zdeněk Vojtíšek sa preto podu-
jal na ťažkú úlohu zosumarizovať svoje
teoretické znalosti s vedomosťami získa-
nými na študijných pobytoch v zahraničí 
a dlhoročnými praktickými skúsenosťa-
mi v poradenstve. Tvorivý proces trval 
štyri roky, ale stálo to zato – v knihe je 
kvantum čitateľsky príťažlivých teore-
tických informácií doplnených poznám-
kami s detailnými citáciami a odkazmi
na literatúru (okolo 330 položiek). Po-
chopenie témy uľahčujú ukážky zo živo-
ta siekt i exkurzy do poradenskej praxe.

Autor pastoračné poradenstvo vy-
medzuje ako prienik pastierskej staro-
stlivosti (poimeniky) a sekulárneho po-
radenstva v oblasti siekt a sektárstva. 
Uvedomuje si hranice a možnosti tej-
to formy poradenstva, ktorá si kladie za 
cieľ pomoc pri riešení problémov psy-
chicky zdravých ľudí (na rozdiel od psy-
choterapie určenej pre oblasť duševných 
chorôb) s využitím poznatkov kresťan-
skej teológie, zdrojov viery a nábožen-
skej skupiny. Kladie dôraz na vzťah s Bo-
hom tak, ako ho prežíva klient, a podľa 
jeho názoru nie je podmienkou spoloč-
né náboženstvo poradcu a klienta, stačí 
nájdenie minimálnej náboženskej zhody.

Detailne rozoberá pojem sekta z his-
torického, odborného aj sémantického 
obsahu slova v kontexte typológie ná-
boženských skupín podľa ich vzťahu 
k spoločnosti (cirkev, denominácia, nové 

náboženské hnutie a kult). Pre potreby 
pastoračného poradenstva vymedzuje 
„sektu“ ako označenie, ktorým väčšino-
vá spoločnosť vyjadruje svoj negatívny 
vzťah k náboženskej menšine – teda ide 
o také nové náboženské hnutie, ktoré je 
v napätí s väčšinovou spoločnosťou.

Vojtíšek sa vo svojej publikácii venu-
je aj krátkej histórii poradenstva v ob-
lasti siekt – od deprogramovania v USA 
v 70. rokoch, až po súčasný český va-
riant. Jednoznačne odmieta výstupové 
poradenstvo založené na koncepte ovlá-
dania mysle tak, ako ho vymedzuje Lan-
gone či Hassan, pretože počíta s pasív-
nou obeťou a porušuje princíp osobnej a 
náboženskej slobody. Možno je namieste 
doplniť, že Hassan sám prehodnotil svo-
ju metódu na základe dlhoročných prak-
tických skúseností a pretransformoval 
vlastné výstupové poradenstvo na stra-
tegický interakčný prístup zameraný 
na dlhodobý proces pozitívnej emocio-
nálnej i kognitívnej zmeny člena sekty, 
ktorý má stimulovať pestovanie vzťahu 
s rodinou pod vplyvom rodinného pora-
denstva (Hassan, S.: Releasing The Bonds,
Freedom of Mind Press, Somerville 2000).

Pastoračné poradenstvo v oblasti 
siekt realizované autorom a jeho spolu-
pracovníkmi zo Společnosti pro studium 
sekt a nových náboženských směrů sa 
zameriava výlučne priamo na toho, kto 
o poradenstvo požiada, nekladie si za 
cieľ zmeniť náboženskú orientáciu člena 
a odmieta používanie psychologických 
techník na intervenciu alebo výstup 
zo sekty. Opiera sa pritom teoreticky o
sociologický koncept vývoja nových ná-
boženských hnutí (proces denominalizá-
cie) a Fowlerov 4-stupňový koncept vý-
voja religiozity jednotlivca.

Kniha postihuje problematiku pasto-
račného poradenstva v oblasti siekt v ši-
rokých súvislostiach psychológie a socio-
lógie náboženstva. Ostáva nám len dúfať, 
že sa nájde pokračovateľ, ktorý zaplní 
medzeru a rozšíri pomoc aj pre oblasť 
psychologického poradenstva a psycho-
terapie, ktorú mnohí členovia a exčle-
novia siekt tak naliehavo potrebujú.     

IVANA ŠKODOVÁ
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