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Špiritizmus a channeling – Komunikácia s duchmi zo-
snulých či s tzv. nebeskými bytosťami je dnes nezried-
kavý jav. Veď kto by netúžil mať informácie z „prvej 
ruky“. Boh však takéto konanie výslovne zakazuje.

Sekty a závislosť – Kulty pôsobia i medzi nami. Ich ná-
borári sa na nás na ulici milo usmievajú a „nezištne“ nám 
ponúkajú hodnoty ako šťastie, zdravie či úspech. Vieme 
však, aké techniky kontroly mysle sa v nich praktizujú?

Odhalenie – Šrí Činmoj nariadil svojim žiakom prísny ce-
libát. No na internete sa objavujú svedectvá jeho býva-
lých žiačok obviňujúce ho zo sexuálneho zneužívania.

časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
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Ak má niekto možnosť relaxovať na dovolenke pri mo-
ri – verím, že to platí aspoň pre tie filozofujúce povahy 
– nechá sa unášať myšlienkami a pocitmi, na ktoré v kaž-
dodennom živote niet toľko času. Možno hlbšie ako ino-
kedy v takomto veľkolepom prostredí premýšľa o sebe, 
o svojich vzťahoch k Bohu a k blízkym, ale aj o zmysle 
života: načo tu vlastne je, čo Boh od neho chce, po-
prípade čo by mal zmeniť, aby bol v harmónii so sebou 
a svojím okolím. Azda každý z nás túži poznať odpovede 
na tieto bytostne dôležité otázky a určite nikomu nie sú 
celkom ľahostajné. Veď kto by nechcel prežiť tento život 
zmysluplne, kto by neprahol po naplnení a po šťastí?

Vedia to, žiaľ, aj tí, ktorí lanária do kultov. Bažiaci po 
moci a uctievaní vlastného ega, chtiví ovládať iných vo 
svoj prospech. Práve úprimne hľadajúci ľudia túžiaci po 
láske a Bohu sú pre nich tou najľahšou korisťou. Treba 
im len v príhodnom čase a presvedčivým spôsobom po-
núknuť to, po čom tak túžia – vidinu lásky rezonujúcej 
v ich novej „rodine“, a najmä sugestívnu víziu zmyslu ich
života. Čo na tom, že je to často iba prelud a klam?

Iba málokto sa pre vstup do sekty rozhoduje racio-
nálne. Ak aj niekoho požiadate, aby vám vymenoval dô-
vody, ktoré ho k takému kroku viedli, pravdepodobne 
sa nedočkáte konkrétnych odpovedí. O to väčšmi v nich 
prevládajú až príliš jednoznačné emócie typu: sú to vý-
nimoční ľudia, som tu šťastný, mám prečo žiť… Takýto 
lapený človek si neuvedomuje, že sa oddal určitej idei 
natoľko, že je ľahko manipulovateľný – vodcom, spolo-
čenstvom rovnako zmanipulovaných ľudí, ba aj sebou 
samým. Za víziu naplneného života je až taký vďačný,
že urobí čokoľvek, len aby o ňu neprišiel. Bez nej by tu 
prežíval už iba prázdnotu, okrem nej totiž všetko pre 
neho stratilo význam. Pre víziu šťastia je ochotný vzdať 
sa svojej autonómie, súkromia i vlastnej identity. O to
tu v konečnom dôsledku ide, aj keď na začiatku to bol
človek úprimne túžiaci po zmysluplne prežitom živote.

Nestačí však len kritizovať. Skôr si myslím, že je to na 
zamyslenie predovšetkým pre nás. Ako sa nám darí v na-
šich cirkvách viesť mladých, dozrievajúcich ľudí k vnútor-
nému prežívaniu jednoty s Kristom? Majú pocit, že ich 
viera je živá, že je pre nich zmyslom v ich každodennom 
živote? Funguje? Dáva im odpovede na ich nástojčivé 
otázky? Rieši ich vzťahy? Poskytuje im pocit naplnenia, 
radosť a pokoj? Lebo ak nie, vždy sa nájde ktosi, čo im 
to za nás rád sprostredkuje. A potom je už často nesko-
ro bedákať.          BORIS RAKOVSKÝ
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Pápežská univerzita zriadi Katedru pre sekty
RÍM – Pápežská univerzita Angelicum v Ríme zriadi vlast-
nú Katedru pre sekty a ezoteriku. Na slávnostnom otvo-
rení katedry 18. mája sa zúčastní aj predseda Pápež-
skej rady pre kultúru, kardinál Paul Poupard. Ako prvý 
docent na novej katedre tejto dominikánskej univerzi-
ty bude pôsobiť nemecký cirkevný historik Michael Fuss. 
Nový docent informoval, že obsahom prednášok, kto-
ré sa začnú v zimnom semestri, má byť nábožensko-
-vedecký prístup k hnutiu New Age a konfliktné no-
vé orientácie. Podľa jeho slov sa toto miesto neplánuje 
pevne obsadiť, ale hosťujúce profesúry sa budú odo-
vzdávať medzinárodným vedcom. Michael Fuss prednáša
v súčasnosti na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme.
Do roku 1996 viedol Katedru pre cirkevné dejiny vo Frei-
burgu v Breisgau.            KAP/TK KBS, 12. 5. 2006

Kardinál Poupard o výzvach New Age
RÍM – Inteligencia a múdrosť sú potrebné na to, aby sme 
mohli čeliť relativizmu, ezoterike a agnosticizmu, hovorí 
kardinál Poupard, predseda Pápežskej rady pre kultúru a 
medzináboženský dialóg. Povedal to pri otvorení Kated-
ry pre náboženstvá a nekonvenčnú spiritualitu založenej
na Univerzite sv. Tomáša Akvinského – Angelicume. Tá-
to katedra je výsledkom spoločnej iniciatívy Angelica a
Centra pre sociálno-náboženský výskum a informácie.

Kardinál Poupard zdôraznil, že „nekonvenčné nábo-
ženstvá a duchovné smery, javy známe ako New Age, 
ezoterika, mágia, okultizmus, satanizmus a komunikácia
s druhým svetom, sa javia ako formy gnosticizmu“ a
povedal: „Tie kombinujú duchovné intuície a metódy ek-
lekticky prevzaté z tradičných náboženstiev a ezoteric-
kých praktík s vedeckými či pseudovedeckými metóda-
mi uzdravovania a snahou o dosiahnutie fyzického a
mentálneho blaha človeka. Ich úspechy možno vysvetliť
tak, že nachádzajú úrodnú pôdu v prostredí šíriaceho sa 
relativizmu a ľahostajnosti ku kresťanskej viere, k čomu 
sa pridáva túžba ľudského ducha po transcendentnosti 
a náboženstve, stále charakteristické rysy dejín človeka.
Ak je poznanie obsahu kresťanskej viery slabé, rozvíjajú 
sa sekty vďaka tomu, že údajne majú odpovede na po-
treby ľudí v ich hľadaní uzdravenia, finančných úspechov 
atď. Ten istý argument platí pre ezoterické náboženstvá, 
ktorých úspech sa zvyšuje za predpokladu krehkosti a
naivnosti kresťanov majúcich malú až úbohú formáciu.“

Kardinál Poupard ďalej zdôraznil, že tento duchovný
a kultúrny scenár je výzvou pre cirkev i pre cirkevné aj

Pokračovanie ◄ 24 ►
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„Opýtali sa ho (apoštoli Ježiša): ‚Učiteľ, kedy to bude? A aké 
bude znamenie, keď sa to začne diať?‘ On odpovedal: ‚Dajte 
si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene 
budú hovoriť: «Ja som to!» a: «Ten čas je už blízko.» Nechoď-
te za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, ne-
ľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.‘“
(Lk 21, 7 – 9)

Je prirodzené, že človek túži poznať svoju budúcnosť. A ak aj 
nie tú vlastnú, tak zaiste aspoň budúcnosť spoločnosti a sve-
ta, v ktorom žije. Apoštoli sa tiež Ježiša pýtajú: Kedy sa to sta-
ne, aké znamenia tomu budú predchádzať?

Ježiš ako Boží Syn poznal budúcnosť, vedel, čo čaká ľud-
stvo v nasledujúcich storočiach, zaiste aj v tom našom. Vo
svojej prozreteľnosti videl tých, ktorí budú ľahkovážne zne-
užívať rôzne tragédie a vojny na vyvolávanie atmosféry
strachu z blížiaceho sa konca sveta, ktorý im Boh – sa-
mozrejme osobne – „vyjavil“, aby voviedli čo najväčší po-
čet ovečiek do svojho duchovne úzkoprsého košiara. A pre-
tože strach je mocný pán, darí sa im to vcelku dobre
napriek tomu, že sa ich predpovede, našťastie, zatiaľ nikdy 
nenaplnili. Ale to už ani nie je podstatné. Dôležitejšie je, že 
dosiahli moc ovládať tých, ktorí im naleteli. A nie sú to iba 
Svedkovia Jehovovi. Dnes vo svete pôsobí množstvo najroz-
ličnejších známych či menej známych „božích poslov“, suges-
tívne a neomylne zvestujúcich ten magický deň D. A aby to-
mu dodali punc vierohodnosti a dramatickosti, vydávajú sa 
za božích synov či mesiášov s jednoznačným poslaním: spa-
siť tento skazený svet, bezútešne sa rútiaci do neodvratnej 
záhuby. Niektoré apokalyptické kulty, žiaľ, končievajú i tragic-
ky, no väčšinou stačí, ak to dakomu v nich riadne „sype“.

Rovnako mnohí bažia po tom, aby im dakto odkryl ich osud. 
Chcú vedieť, koho si majú vziať za manžela, kedy je optimál-
ny čas na splodenie detí, kedy majú urobiť dôležité rozhodnu-
tie, uzavrieť obchody, chcú sa dozvedieť, či sa vyliečia z ťažkej 
choroby alebo si chcú len prekádrovať svojho životného part-
nera. Ešte mnoho iných vecí môže skrývať túžba poznať svoj 
osud. Čím väčšmi človek túži poznať svoje budúce „istoty“, 
tým menej si dôveruje a naivne až dôverčivo zveruje svoj ži-
vot do rúk podvodníkom a šarlatánom, ktorí mu navyše všet-
ky „informácie“ pohotovo „vedecky“ zdôvodnia. Preto nečudo, 
že astrológia, najrozmanitejšie druhy veštenia, ako je tarot, 
numerológia či mnohé ďalšie „zaručené“ spôsoby odhaľovania 
skrytej budúcnosti sú dnes v mnohých krajinách najcharizma-
tickejšie sa rozvíjajúce „odvetvia“ s nezanedbateľným finanč-
ným ziskom. A o ten ide na prvom mieste. Len veľká škoda,
že často i s našou ľahkomyseľnou a dobrovoľnou asistenciou.

BORIS RAKOVSKÝ
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Keď vpíšeme slovo okultizmus do nie-
ktorého z internetových vyhľadávačov, 
objavíme nekonečný zoznam webových 
stránok, ktoré nám ponúkajú rozmanité 
systémy tajomného učenia. Môžeme sa 
zapísať hoci aj na Univerzitu tajomstiev 
Mayat, alebo, ak ste ešte len začiatočník 
skrytej vedy, skontaktovať sa s Mystic 
Path a podniknúť prvé kroky v ezote-
rike, naučiť sa meditovať či dosiahnuť 
zmenené stavy vedomia.

V súčasnosti je veľmi ťažké definovať 
okultizmus v jeho čistej forme, pretože 
jestvujú úzke spojenia medzi okultiz-
mom, parapsychológiou a hnutím New

Age. Ide o rôzne pseudonáuky hlásajúce,
že v človeku a v celej prírode sú tajom-
né sily, ktoré sa vzájomne prenikajú a
vytvárajú rozličné hybridy. Slovo okultiz-
mus pochádza z latinského slova occul-
tus a zahŕňa v sebe ideu vecí skrytých, 
tajomných. Okultizmus teda súvisí s čin-
nosťami, ktoré sú založené na ľudskej 
moci prekračujúcej naše zmysly a sú-
streďujúcej sa v nemateriálnej oblasti.

Prečo okultizmus priťahuje ľudí?

Je niekoľko činiteľov spôsobujúcich ná-
rast popularity okultizmu:

Sekularizácia kresťanstva
V posledných rokoch došlo k podkopá-
vaniu základných právd kresťanskej vie-
ry istou skupinou ľudí, ktorí sa zaobe-
rajú teológiou v Cirkvi. Ide napríklad o
teológiu Západu hlásajúcu „smrť Boha“, 
liberalizáciu teológie (v 50. rokoch nie-
ktorí teológovia spochybňovali narode-
nie Ježiša z panny, jeho zázraky, zmŕt-
vychvstanie a tiež jeho božstvo). Jedným
z najväčších „úspechov“ tejto teológie
je, že poprela existenciu satana, vydá-
vajúc ho len za symbol zla.

V dnešnej dobe sme otvorení všet-
kému, čo je západné – napríklad aj ta-

Okultizmus
hrozba v háve komercie

DARIUSZ PIETREK
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Okultizmus

kýmto učeniam, ktoré, žiaľ, nachádzajú 
čoraz viac prívržencov i v našej vlasti. 
Ich ovocím je, že pribúda počet ľudí ve-
riacich v reinkarnáciu, ktorí zároveň od-
mietajú spásu v Kristovi, nebo, peklo a
iné pravdy kresťanskej viery.

Materializmus a jeho prázdnota
Tvrdenie, že pravdivé je to, čoho sa 
možno dotknúť a čo možno zmerať, je 
falošné. Materializmus sa v našom štá-
te naďalej propaguje – s tým rozdielom, 
že predtým sa to robilo pomocou mar-
xisticko-leninskej ideológie a teraz s po-
mocou bezohľadného kapitalizmu s jeho 
kultom peňazí.

Náboženský inštinkt ľudí
Človek potrebuje uctievať niečo alebo 
niekoho väčšieho od seba a jemu odo-
vzdať svoj život. Keď stratí vieru v Bo-
ha pre nevhodne interpretovanú teoló-
giu alebo „experimentujúcich“ teológov,
prípadne sa cíti stratený uprostred kon-
zumného materializmu a prežíva vnú-
tornú prázdnotu, vtedy začne hľadať
inú cestu. Mimo Boha však človek nenáj-
de šťastie, ale dostáva sa do slepej ulič-
ky, z ktorej sa len ťažko dokáže vymaniť.

Emocionálne vzrušenie z okultizmu
Okultizmus je spojený s tajomnosťou, 
ktorá podnecuje ľudskú zvedavosť. Ve-
ľa ľudí sa zapojilo do okultizmu tak, že 
sa zaujímali o zdanlivo nevinné prakti-
ky, napríklad čítanie horoskopov. S ras-
tom zvedavosti rastie aj angažovanosť 
človeka, až sa stane členom spoločen-
stva s rovnakou záľubou v „nezvyčajné 
tajomstvo“.

Mať tajomnú moc nad druhými
Ľudia, ktorí nemajú moc doma alebo 
v zamestnaní, usilujú sa zvýšiť si svoje 
sebavedomie tým, že chcú nadobudnúť 
tajomnú moc, lebo ona ich vyvyšuje vo 
vlastných očiach a posilňuje ich „ja“ pred 
inými. Pod pojem okultizmus možno za-
hrnúť oblasti tajomnej vedy, ako je as-
trológia, chiromantia, mágia, špiritizmus, 
tarot. V krátkosti si ich predstavíme.

Astrológia
Astrológovia sa domnievajú, že život 
človeka ovládajú hviezdy a že ony po-
znajú odpoveď na otázku, kým je človek 
a čo sa stane v budúcnosti. Toto učenie 
je staré a siaha do dávnych čias. Ľudia 
zaoberajúci sa astrológiou sú presved-

čení, že postavenie hviezd a planét má 
vplyv na človeka a na rôzne udalosti,
ku ktorým vo svete dochádza. Poznajúc 
presný dátum, hodinu a miesto naro-
denia, predpovedajú priebeh celého ži-
vota. Takýto opis sa nazýva horoskop.

Sú dva druhy horoskopov. Prvý, 
s ktorým sa stretávame denne, je ho-
roskop uverejňovaný v časopisoch – 
rovnaký pre niekoľko tisíc ľudí. Základ
horoskopu tohto typu je nezmyselný a
nehodno sa ním zaoberať. 

Druhú skupinu tvoria individuálne 
horoskopy. Záujemca informuje astro-
lóga o dátume a mieste svojho naro-
denia a on na základe prijatých údajov 
určí aktuálny lokálny čas, ktorý sa mení 
na siderický (hviezdny). Potom urobí isté 
výpočty a zo zverokruhu vyčíta údaje, 
ktoré majú údajne riadiť život a šťastie 
osoby, čo je, samozrejme, tiež nepravdivé.

Astrológia nemá žiadne vedecké 
podklady na obhájenie názoru, že hviez-
dy predpovedajú budúce udalosti a
vplývajú na ľudský život. Jedna skupina 
astrológov uznáva osem znamení zve-
rokruhu, iná dvanásť a ešte ďalšia sa vy-
slovuje za štrnásť i viac znamení. Odlišné 
systémy čítania horoskopu spôsobujú 
rôzne protirečivé interpretácie, čo vedie 
k absurdnosti.

Astrológia je založená na predpo-
klade, že planéty obiehajú okolo Zeme 
(geocentrická teória), pričom už žiaci 
prvých tried základných škôl vedia, že 
to tak nie je. Ak je už základný predpo-
klad nesprávny, závery budú také isté. 
Väčšina astrologických opisov sa zakla-
dá na predpoklade, že jestvuje sedem 
planét spolu so Slnkom a Mesiacom. Ak 
je to všetko determinované postave-
ním zverokruhu, ako môžu astrológovia 
vychádzať z tohto fatalizmu a správne
ho interpretovať? Neexistuje spôsob, 
ktorým by vedecky zdôvodnili tento
systém, pretože oni sami sú jeho opor-
nými stĺpmi. Podobných problémov je 
ešte veľa, napríklad čo bude, keď sa na-
rodia dvojičky?

Prečo ľudia veria astrológii? Možno 
preto, lebo pôsobí na predstavivosť a
podnecuje zvedavosť. Ak niekto číta ho-
roskop hoci len zbežne, všimne si vše-
obecnú a dvojznačnú povahu jeho tvr-
dení. Astrológ má akoby vždy pravdu, 
bez ohľadu na to, či sa predpoveď zho-
duje alebo nezhoduje so skutočnosťou. 
Vždy sa môže vykrútiť zo svojho omylu. 
Ďalšou otázkou je psychická dispozícia 

na horoskopy. Človek, ktorý sa ide po-
radiť s astrológom, prichádza s vierou, 
že on mu všetko povie. Je to svojím spô-
sobom autosugescia, ktorá pôsobí, že 
dotyčný podvedome podriadi svoj život 
horoskopu. Môžeme urobiť jednoduchý 
pokus. Vyhotovíme horoskop a pošleme 
ho 12 ľuďom z 12 rozličných znamení 
zverokruhu s vysvetlením, že sa týka
iba ich. Aký bude výsledok? Viac ako po-
lovica potvrdí jeho správnosť a pres-
nosť vzhľadom na svoju osobu.

Chiromantia
Chiromantia sa zaoberá čítaním minu-
losti a budúcnosti z čiar na rukách, a
taktiež stanovovaním určitých vlastnos-
tí a talentov, ktoré človek má. Celá dlaň
je rozdelená na sektory, napríklad Me-
sačný pahorok, Venušin pahorok, údo-
lie Marsu, sféry ducha, úspechu, šťastia, 
vôle a zmyslov.

Okrem toho sú na dlani štyri čiary:
čiara hlavy (rozumu), srdca (citov), osu-
du a života. Analyzujúc štruktúru dla-
ne, prstov a čiar, chiromant poskladá
všetky tieto prvky do celku a na zákla-
de toho predpovedá, čo skúmanú oso-
bu čaká. Avšak mnohí, ktorí sa zaobera-
jú čítaním osudov človeka z jeho dlane,
tvrdia, že ich dlaň zaujíma len z psycho-
logického hľadiska.

Na základe štruktúry dlane možno 
urobiť isté závery, týkajúce sa spôsobi-
losti na určité povolania. Napríklad dlhá 
štíhla dlaň môže svedčiť o umeleckých 
predpokladoch, zavalitá dlaň môže pou-
kazovať na silnú vôľu osoby a pod.  Avšak
treba pamätať na to, že takéto analýzy 
sa môžu zmeniť na pokusy hádať budúc-
nosť, ktorá je pred smrteľníkmi ukrytá.

Mágia
Prostredníctvom mágie sa človek pokú-
ša získať poznatky o duchovnom svete
a dosiahnuť nad ním kontrolu. Je proti-
kladom náboženstva. Rozlišujeme čiernu
a bielu mágiu, v závislosti od toho, či 
vzývaní duchovia majú byť dobrí ale-
bo zlí. Ten, kto sa zaoberá čiernou má-
giou, túži podriadiť si druhého človeka
a urobiť ho závislým od seba. Naproti
tomu biela mágia sa snaží iným ľuďom
pomôcť. Ale v konečnom dôsledku oba 
typy mágie majú spoločný základ.

Delenie na bielu a čiernu mágiu sa 
začalo asi v 16. storočí vo francúzskej 
alchýmii. V obidvoch prípadoch ide o
podrobenie druhého človeka prostred-
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níctvom tajomného učenia a tajupl-
ných ceremónií, ktoré v mágii zohráva-
jú zásadnú úlohu (oblečenie, zaklínadlá,
rituálne gestá a pod.). Cieľom mágie je 
teda získať moc nad iným človekom, čo 
sa nezhoduje so zjavenou náukou.

Špiritizmus
V súčasnosti ponúkaný aj ako channe-
ling – spočíva v nadviazaní kontaktov
s duchmi mŕtvych. Ľudia vyvolávajúci 
duchov sa často kontaktujú s démonic-
kými silami vydávajúcimi sa za duchov
zomretých. V špiritizme je veľa diva-
dielka a klamlivej „pravdy“. Počas seáns
sa za pomoci média, tabuľky Ouija, otá-
čania stolíkov a pod. nadväzujú kontak-
ty so svetom zlých duchov. Je nesporné,
že puto takýchto kontaktov so zosnulý-
mi vedie skrze nekromantiu k závislos-
ti, nezriedka i k psychickej depresii, ba
až k samovraždám. Pôsobí tu silná a ne-
priateľská moc duchov temnoty.

Tarot
Tarotisti hovoria, že názov tarot treba 
vyslovovať taro, bez posledného písme-
na „t“. Písmená v tomto slove dovoľujú 

utvoriť štyri nové slová, ktoré odkrývajú 
tajomstvo tarotových kariet a aj to, do 
akej oblasti tajomnej náuky ich možno 
zaradiť: TARO – Tora = zákon, biblia ka-
balistiky; ATOR – Troa = brána tajomné-
ho sveta; ROTA – Rota = koleso slúžiace 
na veštenie; ORAT – Orat = hovoriť, lebo 
karty hovoria. Duchovný patronát nad 

týmto učením má Taor – bohyňa tem-
noty a tajomstva, a Hathor – bohyňa 
sveta mŕtvych.

Komplet tarotových kariet sa skla-
dá zo 78 kusov, z čoho 56 sa delí na 
štyri sady tvoriace malé arkány a zvyš-
ných 22 sú karty obrázkové, ktoré sa 
nazývajú veľkými arkánami. Táto skupi-
na kariet sa odvodzuje od Hermesa Tris-
megistosa, poradcu Ozirisa, kráľa Egyp-
ta. Veľká arkána je kľúčom k tarotu a
zodpovedá písmenám hebrejskej abece-
dy. Hlbší pohľad na tieto arkány odhalí
mnohé z náboženských predstáv tých,
ktorí vykladajú kabalu. Karty sa rozkla-
dajú do diagramov (napr. Strom života).
Skúsený veštec môže prečítať niečí ži-
vot, čo je cieľom tohto typu veštenia.

Niektoré duchovné centrá využíva-
jú karty veľkých arkán i v kresťanskej 
meditácii. No ľudia, ktorí sa pre takúto 
„duchovnú pomoc“ rozhodnú, zabúdajú, 
do akého sveta vstupujú. Adept začína-
júci prácu s kartami najprv skúma jed-
nu kartu veľkých arkán – zoznamuje sa 
s jej farbou, určením, obrázkom a pod. 
Duchovne sa ponára do tejto karty tak, 
aby sa vytvorilo úzke puto medzi ním a
kartou, ktorá „prehovorila“. Môže sa to 
zdať smiešne, ale netreba zabúdať, že 
cez tieto karty sa vstupuje do sveta 
démonov, ktorí horia nenávisťou voči
ľuďom. Nemožno miešať takéto „nástro-
je“ s kresťanskou meditáciou, lebo taro-
tové karty obsahujú v sebe okultizmus,
astrológiu, mágiu, kabalu a množstvo
symbolov prevzatých zo satanizmu.

Cirkev o okultizme

To, čo sme doteraz spomenuli, sú len 
veľmi stručné opisy niektorých oblastí 
tajomnej náuky patriacich do sústavy 
okultizmu – pseudovied, ktoré sú na 
stránkach Starého a tiež Nového záko-
na zavrhnuté. Sväté písmo jednoznačne 
vyjadruje názor na praktiky tohto dru-
hu. Čítame v ňom okrem iného: „Čaro-
dejnicu nenecháš nažive!“ (Ex 22, 18); ba 
nájdeme tam i stanovenie trestu smrti 
za čarodejníctvo (porov. Dt 18, 9 – 12). 
Saul zomrel, lebo sa radil s vyvolávačkou 
duchov a nie s Pánom (porov. 1 Krn 10, 
13 – 14). Kniha Levitikus jasne zakazuje 
obracať sa na vyvolávačov duchov a na 
veštcov: „Neobracajte sa na vyvoláva-
čov duchov a na veštcov! Nevypytuj-
te sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, 
Pán, som váš Boh!“ (Lv 19, 31). Bôžiko-

via sú démoni (porov. Dt 32, 17; Ž 106, 
34 – 37). Nový zákon taktiež veľmi jed-
noznačne vykresľuje vzťah Pána Ježiša 
k démonom, ktorých vždy vyháňal z po-
sadnutých. Svätý Pavol dôrazne píše, že 
nie je možné mať podiel na Pánovom 
stole aj na stole zlých duchov (porov. 
1 Kor 10, 21) a v Zjavení apoštola Jána 
sú čarodejníci a veštci odsúdení ostrý-
mi slovami. Veštenie sa tu prirovnáva 
k vražde, modloslužobníctvu, ku krádeži 
a k prostitúcii (porov. Zjv 9, 21; 18, 23;
21, 8; 22, 15).

Katechizmus Katolíckej cirkvi sa tak-
tiež k tejto téme vyjadruje veľmi jasne 
a rozhodne:

KKC 2115 – „Boh môže zjaviť budúc-
nosť svojim prorokom alebo iným svä-
tým. Ale správny postoj kresťana, čo 
sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že 
sa s dôverou odovzdáva do rúk Pro-
zreteľnosti a zrieka sa každej nezdra-
vej zvedavosti v tomto ohľade. Nepred-
vídavosť však môže byť nedostatkom
zodpovednosti.“

KKC 2116 – „Treba odmietnuť všetky 
formy veštenia: uchyľovanie sa k sata-
novi alebo k zlým duchom, vyvolávanie 
mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých 
sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ bu-
dúcnosť  (porov. Dt 18, 10; Jer 29, 8).
Používanie horoskopov, astrológia, číta-
nie z ruky, výklad predpovedí alebo o-
sudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa
k médiám prejavujú vôľu mať vládu 
nad časom, nad dejinami a nakoniec 
nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si 
skryté mocnosti. Sú v protiklade s úc-
tou a rešpektom spojenými s láskypl-
nou bázňou, ktoré sme povinní mať je-
dine voči Bohu.“

KKC 2117 – „Všetky praktiky mágie 
alebo čarodejníctva‚ ktorými si človek 
chce podmaniť skryté mocnosti, aby
ich postavil do svojich služieb a dosia-
hol nadprirodzenú moc nad blížnym – 
hoci aj preto, aby mu získal zdravie –,
vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tie-
to praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie,
 keď sa spájajú s úmyslom škodiť druhé-
mu, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zá-
sahu zlých duchov. Aj nosenie amule-
tov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus sa 
často spája s vešteckými a magickými 
praktikami. Preto Cirkev upozorňuje ve-
riacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa
k tzv. tradičným spôsobom liečenia ne-
oprávňuje ani vzývanie zlých mocností,
ani zneužívanie dôverčivosti iných.“
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Okultizmus je vo všetkých svojich
prejavoch ohavný v očiach Boha. Tí, kto-
rí sa zaoberajú veštením (hoci len pre 
zábavu), podobajú sa snehovej guli ho-
denej zo svahu hory, ktorá kotúľaním
nabaľuje sneh a zväčšuje svoj objem.
Takisto človek sa často ponára čoraz hlb-
šie do tajomného učenia, pričom mno-
hokrát už nevidí možnosť návratu späť.

V súčasnosti došlo v okultizme ku 
mnohým zmenám. Napríklad horoskop 
sa nevytvára len na základe astrono-
mických tabuliek, ale jeho výpočet sa 
robí na moderných počítačoch. Kedysi 
tajomné učenie mohlo študovať len nie-
koľko málo zainteresovaných, no dnes 
internet ponúka na heslo mágia nebý-
valú záplavu odkazov.

S magickým pôsobením veľmi čas-
to súvisia rôzne druhy obradov či rí-
tov. Môžeme ich vidieť aj na veľtrhoch 
zdravia, ktoré sa konajú v rôznorodých 
kultúrnych strediskách a spravidla ich 
financujú miestne samosprávy. Na jedi-
nej takejto akcii organizovanej v ka-
tovickej športovej hale sa zúčastnilo 
250 vystavovateľov a navštívilo ju vy-
še 25-tisíc osôb fascinovaných ezote-
rickou tematikou či hľadajúcich pomoc
medzi tými, ktorí tam ponúkali svoje
liečiteľské schopnosti. V súčasnosti sa
tu každý štvrťrok organizujú výstavy
ušľachtilých kameňov, čo sprevádza ce-
lý zástup odborníkov alternatívnej me-
dicíny, a taktiež – akoby „príležitostne“
– sa tam pravidelne prezentujú i pred-
stavitelia niektorých siekt odvolávajúci 
sa na ekológiu či vegetariánstvo.

S čím všetkým sa tam teda možno 
stretnúť:

Agnihotra – proces očisťovania ov-
zdušia ohňom horiacim v medenej py-
ramíde zhodný so slnečnými cyklami;
akupunktúra a akupresúra; apiterapia
– liečenie produktmi včelieho pôvodu
(účinná, vedecky potvrdená metóda);
arómoterapia; aurikuloterapia – liečenie 
pomocou stláčania vhodných miest na 
ušiach; bioenergoterapia – technika za-
ložená na využívaní energie driemajúcej
alebo pretekajúcej skrze človeka (jedna
z najpodvodníckejších metód ovplyvňo-
vania); biofeedback – elektrická stimu-
lácia mozgových vĺn s cieľom naučiť sa
vedome monitorovať nekontrolovateľné
telesné funkcie; biorytmy; laserová bio-
stimulácia; bioemanačné BSM – spoje-
nie s mozgom – metóda spočívajúca
v tom, že ruka sa položí na hlavu tak,

aby sa uzatvoril obeh energie, čo spô-
sobí niečo ako pískanie v reprodukto-
roch, ktoré vzniká tým, že sa k nemu 
priblížime s mikrofónom; chiropraktika;
čakroterapia; feng šui – metóda súvi-
siaca so zabezpečením zdravého vplyvu
energie pomocou vhodného situovania
domu, účelného prispôsobenia tvarov,
rozvrhnutia miestností, farebnosti v zá-
vislosti od orientácie domu, typu ná-
bytku, druhu materiálov a dokonca ob-
razov nachádzajúcich sa v okolí človeka;
fototerapia; hladovky rozličného druhu 
(videl som raz jednu paniu, ktorá sa ži-
vila slnečným svetlom!); hypnoterapia, 
hipoterapia – pôsobenie na pacienta po-
mocou kontaktu so zvieraťom – v tom-
to prípade koňom (výborný „rehabilitač-
ný nástroj“!).

Ďalej sú to: homeopatia; iridológia; 
kineziológia; klaviterapia – stimulovanie 
centier na tele oceľovými klinčekmi; na-
právanie stavcov chrbtice; kryoterapia 
– liečba chladom, zmrazovaním; lasero-
terapia; liečenie farbami; holistická ma-
sáž; polarity – uzdravovanie vkladaním
rúk, vyrovnávanie prirodzeného prúde-
nia energie; reiki – liečenie pomocou
kozmickej energie; soulwork (dosl. prá-
ca duše, duchovná práca) – meditačná 
technika vytvorená „liečiteľom“ Marti-
nom Carruthersom, ktorý študoval ha-
vajské metódy ľudových bylinkárov – ka-
hunov; sympatikoterapia – druh refle-
xoterapie, podľa ktorého je mapa tela
zobrazená v nosnej sliznici (zaujímavé, 
ako to skúmajú?); sexuálno-mystické te-
rapie – všetky techniky tohto typu, na-
príklad tantra joga, zabezpečujú zdravie 
pomocou uvoľnenia sexuálnej energie 
(bol som svedkom, ako istá pani pozý-
vala na „veštenie z genitálií“).

Ako som spomenul, na podujatiach 
tohto typu možno stretnúť aj predsta-
viteľov rôznych pseudoduchovných sys-
témov, „odborníkov“ na duchovné lie-
čenie; z ich letákov si môžeme prečítať 
napríklad aj toto:

„Uzdravenie na duchovnej ceste po-
mocou učenia Bruna Gröninga je lekár-
sky zdokumentované! Toto je ‚podstata‘ 
tohto učenia – čo vedeli už aj staré ná-
rody na vrchole rozvoja svojej kultúry; 
využívali to lekári známi v novej epoche 
(Paracelsus, Hahnemann…); a mohla to 
potvrdiť veda prostredníctvom niekto-
rých zo základných objavov – jestvuje 
vyššia sila, ktorá je základom všetkého, 
čo je živé, sila, ktorá môže uzdravovať! 

Má veľa mien: životná sila (vis vitalis), 
prána, chi, božia sila. (…) Bruno Gröning 
mal veľmi presné intuitívne znalosti, 
ktoré sprístupnil všetkým ľuďom vo for-
me veľmi jednoduchého učenia.

Kruh priateľov Bruna Gröninga je slo-
bodným zoskupením ľudí, ktorí uznáva-
jú hodnotu jeho učenia. Toto učenie sa
šíri v stovkách národov vo všetkých
kútoch sveta. Zaujatím primeranej po-
lohy tela a vhodným nastavením ducha 
sa človek učí prijímať božiu silu. Cíti
v tele ‚uzdravujúce prúdenie‘, ktoré ve-
die k vyliečeniu dokonca i chronických,
degeneračných a ťažkých ochorení, ako
aj k získaniu rôznych foriem pomoci.

Časopisy ako Kulisy, Wprost či News-
week z času na čas vytvárajú zozna-
my „najlepších“, „najzázračnejších“ a „naj-
pôsobivejších“ divotvorcov. Uvádzajú aj
adresy a ceny ich služieb. Tie sa pohy-
bujú od „podľa dohody“ a 10 – 35 zlo-
tých (1 zł je cca 9,50 Sk) za návšte-
vu až po 250 zł za prvé stretnutie
(v skupine 100 zł) a 50 zł za pokračo-
vanie liečenia. Ceny niektorých služieb:
reiki s ľahkou masážou 30 zł; masáž,
naprávanie stavcov, rehabilitačné cvi-
čenia 45 zł; terapia su-džok – akupunk-
túra mikrosystému ruky a nohy, stimu-
lácia bodov na dlaniach a chodidlách
25 – 30 zł; čakroterapia – otváranie
energetických kanálov, spriechodnenie
mystických energetických centier 50 zł;
vyhodnotenie a vyloženie aury 120 zł.
Jedno stretnutie u hľadača nezvest-
ných stojí 30 zł pod podmienkou, že 
prídeme k bioenergoterapeutovi s fo-
tografiou alebo nejakým predmetom 
patriacim stratenej osobe. Jednorazové
poslanie energie cez telefón stojí 10 zł.
Niektorí bioenergoterapeuti odovzdáva-
jú energiu zadarmo, platiť treba len za 
hubový nápoj (30 zł za vrecúško), žiari-
vú hubu (5 zł za malé plátené vrecúško) 
a tiež za sviece indiánov Hopi (8 zł za 
kus). Niektorí z ordinujúcich vyžadujú,
aby osoba, ktorá príde do ordinácie, ne-
mala infekčnú chorobu a nefajčila tri 
hodiny pred zákrokom; so sebou si mu-
sí priniesť veľký uterák a elastický obväz.

Na záver chcem podotknúť, že jed-
na z najdeštrukčnejších poľských siekt –
sekta Nebo – začínala tým, že bola bio-
energoterapeutickou firmou s názvom 
Liečenie Duchom Svätým vkladaním rúk.



Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
Foto: archív



2/2006

7

ŠpiritizmusŠpiritizmus
a channeling
Tradícia komunikovania s mŕtvymi (ne-
kromantia) je veľmi stará. Už od predhis-
tórie naši predkovia verili, že duša, duch 
(spiritus) zomretých žije po smrti v inom 
svete ďalej, a preto dávali mŕtvym do 
hrobov dary a potraviny. Egypťania v ob-
dobí Starej ríše písali na nádoby s po-
travinami aj odkazy pre mŕtvych a snaži-
li sa tak spojiť sa s nimi.

Avšak až v polovici 19. storočia sa 
na základe tejto jednoduchej predstavy 
vynorilo masové hnutie. Je takmer ne-
uveriteľné, že vzniklo z obyčajného žar-
tu dvoch dievčat, 14-ročnej Margaret 
(1833 – 1893) a 11-ročnej Kate (1836 – 
1892) Foxových z Hydesvillu v USA, kto-
ré sa rozhodli strašiť svoju rodinu. Bolo
to v marci roku 1848, keď „počuli“ čudes-
né kroky a klopanie v dome. „Objavili“, že 
sú to duchovia zomretých osôb. Vypra-
covali si i zvláštny spôsob, ako s duchmi 
komunikovať a ako sa od nich dozvedať 
správy zo záhrobného sveta. Stačilo od-
riekavať abecedu a pri správnom písme-
ne sa ozvalo klopkanie.

Čoskoro, keď sa v ich dome našli ľud-
ské kosti, získali ich historky vierohod-
nosť. Sestry prednášali svoje skúsenosti 
po celých USA a stali sa slávne. Možnosť 
spájať sa s duchmi zomretých sa stala 
rýchlo populárna a čoraz viac ľudí sa po-
kúšalo sestry napodobniť. Takmer po celý 
život trvali sestry na pravdivosti svojich 
tvrdení, a až na konci svojho života, v ro-
ku 1888, sa Margaret k podvodu priznala. 
Špagátom si vraj k palcu na nohe privä-
zovala rôzne predmety a klopkala nimi
o podlahu. Podľa vyjadrenia troch lekárov, 

ktorí tvrdenia sestier overovali, išlo však
o praskanie, pukanie v kolenných kĺboch.

Pre nový spôsob komunikácie s duch-
mi sa začal používať termín špiritizmus 
(angl. spiritualism). Čoskoro sa z neho 
stala módna záležitosť, ktorá zachvá-
tila celú spoločnosť. Obzvlášť rýchlo sa 
špiritistické hnutie rozšírilo vo vnútri 
protestantských siekt. Už roku 1855 
bolo v USA viac než milión a roku 1890 
už 15 miliónov organizovaných špiritistov 
a 30 000 médií. K špiritizmu sa prihlásilo
i mnoho vysoko vážených osôb, umelcov, 
univerzitných profesorov a politikov.

Špiritizmus v praxi

Pre spojenie s duchmi bol nevyhnutný 
určitý rituál. Špiritisti sa schádzali v sku-
pinkách okolo malých okrúhlych stolíkov. 
V prítmí pri svetle sviečok sa držali vzá-
jomne za ruky a snažili sa duchov vyvolať. 
Jeden z účastníkov sa stával médiom 
(paragnostom), ktoré v tranze prinášalo 
posolstvo niektorého zomretého človeka 
a informácie z „onoho sveta“. Duch ho-
voril ústami média alebo automatickým 
pohybom jeho ruky písal svoje odkazy. 
Prítomnosť ducha sa prejavovala i inými 
efektmi: stolček a niekedy aj iný nábytok 
sa pohybovali, levitovali, objavovali 
sa svetelné a zvukové javy, hudobné 
nástroje hrali samy, niekedy sa duch 
materializoval. K najslávnejším médiám 
v tom čase patrila Eusapia Paladino. Ňou 
vyvolaný duch vystupoval z jej tela vo 
forme nových končatín – pseudopódií a 
dotýkal sa prítomných, snímal im okuliare 

či rozväzoval šnúrky. Marthe Beraudová 
sa preslávila tým, že materializovaný 
duch vystupoval z jej telesných otvorov 
vo forme amorfnej hmoty – ektoplazmy, 
ktorá vytvárala ľudskú tvár či končatiny.

Svetová invázia

Špiritizmus sa vo svete postupne vyvíjal 
niekoľkými smermi. V pôvodnom ľudo-
vom, tzv. vulgárnom špiritizme išlo len o 
kontakt so zosnulými a okrem súkrom-
ných seáns sa konali i verejné vystúpenia 
až cirkusovej podoby. Bola to skôr iba 
ľudová zábava. Inokedy, najmä v Južnej 
Amerike, špiritizmus prijímali vážnejšie a 
nadobúdal religiózne, sektárske podoby.

Aj mnohí americkí špiritisti sa takmer
vedecky usilovali experimentálnym skú-
maním špiritistických javov (i pomocou
najmodernejšej techniky) dokázať exis-
tenciu ducha a duchovného sveta, ne-
závislého od materiálneho tela a sveta 
človeka. Chceli tak podporiť tradičné ná-
boženstvo, ktoré v USA prekonávalo istú
krízu a rozpadávalo sa na rôzne sek-
ty. Príčinou bola rozvíjajúca sa moderná 
materialistická a demýtizujúca civilizácia 
odsúvajúca duchovný život do úzadia.

V osvieteneckom duchu špiritisti ve-
rili, že sa im – paradoxne pomocou ve-
dy – podarí prostredníctvom špiritizmu 
znovuobjaviť duchovný, inšpiratívny a 
„očarujúci“ svet a nájsť tak všeobecný 
základ náboženskej viery, spoločný pre 
všetky náboženstvá. Chceli tak vytvoriť 
náboženstvo založené na rozume, ve-
de. Na seansách preto vyvolávali najmä 
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vedcov, ako Galilea, Newtona a predo-
všetkým Benjamina Franklina. Existen-
ciu špiritistických javov dokazovali často 
pomocou novoobjavenej fotografickej 
techniky, ktorej mylne prisudzovali abso-
lútnu objektivitu. Čoskoro sa však uká-
zalo, že fotografovanie duchov, ktoré 
sa stalo módou, naopak, umožňuje v ru-
kách šarlatánov dokonalú mystifikáciu.

Špiritizmus sa z USA rýchlo šíril aj 
do Európy. Silnú pozíciu získal najprv vo
Francúzsku zásluhou Léona H. D. Rivaila
(1803 – 1869), ktorý teoreticky zdôvod-
nil špiritistické skúsenosti a vytvoril do-
konca konzistentnú špiritistickú náuku.
Na príkaz duchov prijal meno Allan Kar-
dec. Jeho náuka (kardecizmus) zhrnutá 
v Knihe duchov a Knihe médií ovplyvnila 
mnohé ďalšie duchovné prúdy.

Podľa Kardeca má človek popri mate-
riálnom tele ešte nesmrteľného ducha, 
ktorý prebýva v astrálnom tele, vytvo-
renom z jemnej, zmyslami nepostrehnu-
teľnej, ale napriek tomu reálnej hmoty. 
Astrálne telo sídli pri opakovaných in-
karnáciách dočasne v materiálnom, hru-
bohmotnom tele, v ktorom dochádza 
postupne k duchovnej evolúcii človeka 
smerujúceho k dokonalosti a k jednote 
s Bohom. Po smrti duch opúšťa hru-
bohmotné telo a žije v astrálnom svete, 
s ktorým možno komunikovať. Také názo-
ry nie sú originálne, nadväzujú na prasta-
ré gnostické, novoplatónske a hinduis-
tické predstavy o karme a reinkarnácii,
a neskôr sa v rovnakej podobe objavujú
u teozofov a u antropozofa R. Steinera.

Vykladať špiritistické javy prítom-
nosťou ducha zomretého však každého 
nepresvedčilo. Ponúkala sa aj iná mož-
nosť, že to sú prejavy mimozmyslových 
schopností médií, že ide o telepatické a 
telekinetické javy. Táto možnosť sa za-
čala vážne študovať i na vedeckej úrov-
ni a čoskoro vznikli paravedecké spoloč-
nosti, ktoré sa štúdiom týchto javov
zapodievali. Prvá z nich – Society for
Psychical Research – bola založená ro-
ku 1882 v Londýne. Vychádzali aj špe-
cializované odborné časopisy, napríklad
The European Journal of Parapsycholo-
gy či americký The Journal of Parapsy-
chology. Parapsychológovia sa nakoniec
sústredili len na pátranie po možnosti 
mimozmyslového vnímania a od špiritis-
tov a ich duchov sa odvrátili.

Parapsychológia sa od konca 19. sto-
ročia ďalej rozvíjala, zatiaľ čo vlastný špi-
ritizmus po odhalení podvodných praktik

médií rýchlo ustupoval zo scény. Prispe-
la k tomu i kritika z vedeckých, ale aj 
náboženských kruhov, podľa ktorých vý-
klad špiritistov nezodpovedal nábožen-
ským predstavám o duchu.

V oblasti Rakúsko-Uhorska sa špiri-
tizmus šíril od sedemdesiatych rokov
19. storočia hlavne v severných a vý-
chodných Čechách ako ľudové, takmer 
náboženské hnutie, ktoré nadobúdalo
až fanatickú povahu. Od osemdesiatych
rokov potom vychádzali preklady Karda-
cových spisov, rozličné špiritistické ča-
sopisy a zakladali sa špiritistické spolky. 
K ešte väčšiemu rozvoju špiritizmu doš-
lo v ČSR po roku 1918, keď sa počet 
špiritistov odhadoval až na pol milióna. 
Po roku 1939 však boli špiritisti prena-
sledovaní a ich spolky rozpustené. V po-
vojnových rokoch sa už spolkovú prácu 
nepodarilo obnoviť a za komunistických 
represálií  špiritizmus takmer vymizol.

Súčasná podoba špiritizmu
– channeling

Zatiaľ čo v ČR bola špiritistická tradícia 
prerušená, v zahraničí špiritizmus do-
posiaľ pretrváva v trochu pozmenenej 
podobe. Pokiaľ v 19. storočí bola me-
dzi špiritistami predstava o reinkarnácii 
skôr vzácna, v 20. storočí sa začala vše-
obecne prijímať v dôsledku vzrastajúcej 
známosti a väčšej obľuby indických ná-
boženstiev. Najčastejšie sa idea prevte-
ľovania približuje ku gnostickej koncep-
cii, podľa ktorej sú ľudia bytosti zajaté
v hmote a vyvíjajú sa počas reinkarnač-
ného procesu cez množstvo fyzických 
životov k čisto duchovnej existencii. Tie-
to špiritistické prúdy však ani v západ-
nej spoločnosti nemajú veľký vplyv.

Koncom minulého storočia však do-
šlo k náhlemu oživeniu špiritizmu v novej
podobe a pod novým názvom – chan-
neling (angl. channel – kanál, channeler
– médium, sprostredkovateľ). Vyvinul sa
v USA v sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokoch 20. storočia, v čase nového 
záujmu o duchovno a ezoteriku v súvis-
losti s rozvojom hnutia New Age. Nie-
ktorí vidia jeho počiatok v publikácii kni-
hy Seth Speaks poetky Jane Robertsovej 
(1972), ktorá opisovala rozhovory s vyš-
šou inteligenciou – Sethom.

Channeling predpokladá možnosť 
komunikácie s duchmi, ale zatiaľ čo špiri-
tisti nadväzovali spojenie predovšetkým 
s duchmi zomretých, stúpenci channe-

lingu sa spájajú s inými nadprirodzený-
mi bytosťami: Majstrami, anjelmi stráž-
cami, inteligenciami dobra, alebo taktiež
s božským Absolútnom. Zvyčajne sa tie-
to bytosti bližšie neopisujú, ani sa neu-
dávajú ich bližšie mená ani miesta, kde
majú žiť. Komunikácie s týmito tzv. ne-
fyzickými „inteligenciami“ sa niekedy po-
važuje za komunikáciu človeka s jeho
nadvedomím. Vyvolané bytosti majú pri-
chádzať z duchovnej oblasti, aby vyu-
čovali tých, čo im skrze médium načú-
vajú. Dnes ide teda o hľadanie pomoci,
o psychologické a sociálno-ekonomické
rady, ale najmä o filozofické vyučova-
nie. Cieľom channelingu má byť osobné 
povznesenie, získanie nových znalostí a 
schopností riešiť všetky problémy.

Channeling je rozšírený najmä v Ka-
lifornii. Azda najslávnejším z mnohých 
„kanálov“ je pani Knightová a jej duch 
Ramtha, ktorý k nej prišiel v žiare svet-
la, keď v roku 1977 experimentovala 
s pyramídami. Na meno Ramtha získala 
Knightová dokonca copyright. Ramtha 
je údajne 35 000 rokov starý atlantský 
bojovník, ktorý sa povzniesol k vyššiemu 
vedomiu a dnes je hinduistickým božím 
mužom v Indii. Knižné publikácie, video-
a iné nosiče o Ramthovi vyniesli pani
Knightovej milióny dolárov. Seansa s maj-
strom stojí 400, víkend 1 500 dolárov.

Channelingu sa venovali i mnohé vý-
znamné osobnosti, predovšetkým z ume-
leckej scény, popri Robertsovej napríklad 
herečka Shirley MacLaineová, ktorá s du-
chovnými bytosťami hovorila aj v relá-
ciách televízie ABC. Iní channelers vyvo-
lávali Elvisa Presleyho a Johna Lennona, 
ktorí svojim fanúšikom údajne posielali 
odkazy a texty nových piesní.

Channeling sa od špiritizmu odlišu-
je ešte ďalšími rysmi. Špiritisti vytvárali 
utajené duchovné spoločenstvá a schá-
dzali sa v súkromí, naproti tomu technika 
channelingu sa opisuje podrobne na webe 
a kanálom, channelerom sa tak môže stať 
každý. Zatiaľ čo špiritizmus bol skôr len 
módou a koníčkom ľudí veriacich úprimne 
v kontakt s duchmi (i keď sa podvodníc-
ke médiá tiež vyskytovali), channeling sa 
stal výnosnou živnosťou pre šarlatánov.
Tí ponúkajú spojenie s duchmi aj cez te-
lefón či internet a inkasujú značné sumy.

Pohľad z vedeckého hľadiska

Prastarú predstavu, že popri hmotnom
tele jestvuje nesmrteľná duša, resp. duch,
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ktorý môže existovať mimo rámca tela
i v inom svete, prijali v rôznych formách
takmer všetky náboženstvá. No ducho-
via, ako si ich predstavujú špiritisti,
majú byť bytosti obdarené rovnakými
fyzickými vlastnosťami a schopnosťami
ako človek na zemi, dajú sa privolať na po-
vel média, môžu sa materializovať, môžu 
myslieť, hovoriť akoukoľvek dnešnou re-
čou bez ohľadu na čas, v ktorom údajne 
žili, posielať odkazy, vystupovať a vstu-
povať do hmotného tela, prichádzať z mi-
nulosti a budúcnosti alebo z nekonečne 
vzdialených vesmírov bez ohľadu na čas 
a gravitáciu. Existenciu takých bytostí, ak 
by existovali, by bolo možné ľahko vedec-
ky potvrdiť, lenže dodnes sa to nepoda-
rilo. Naopak, priznanie sestier Foxových 
k výmyslu, dokázané podvody početných
médií, logické i vecné rozpory v posol-
stvách duchov, nepresné a nikdy nena-
plnené sľuby a proroctvá svedčia jasne
o skutočnej povahe týchto tzv. duchov.

Podarilo sa tiež vysvetliť tajuplné
javy, objavujúce sa pri seansách. Sčasti 
šlo o podvodné triky. Na ich odhaľovaní
sa významne podieľal slávny eskamotér
Harry Houdini, ktorý spočiatku sám ve-
ril v možnosť komunikácie s duchmi, ale 
namiesto dôkazov odhalil len podvody a 
prispel tak podstatnou mierou k ústupu 
špiritizmu v dvadsiatych rokoch 20. sto-
ročia. O špiritizmus sa vážne zaujímal aj
Michael Faraday, ktorý vylúčil, že by sa 
uplatňovali elektromagnetické sily a do-
kázal, že sa stolíky či iné veci síce sku-
točne posúvajú, no podvedomými, neu-
vedomelými pohybmi prítomných osôb. 
(Dnes o takých pohyboch, ktoré ovláda-
jú virguľu alebo kyvadlo, hovoríme ako
o pohyboch ideomotorických.)

Iné záhadné javy, sprevádzajúce se-
ansy, boli vysvetlené depersonalizáciou, 
disociáciou psychiky, či automatickým 
správaním média v hypnóze a sugescii. 
Psychologická a lingvistická analýza, kto-
rú realizovali americkí vedci, potom uká-
zala, že odpovede médiom vyvolaných 
osobností boli vždy neurčité, vyhýbavé, 
vecne ani jazykovo nezodpovedajúce o-
sobe, za ktorú sa duch vydával, ani do-
be, v ktorej mal žiť. To všetko svedčí o
jedinom: takí duchovia, ako si ich pred-
stavujú špiritisti, neexistujú.

Lenže ako je možné, že sa obyčaj-
ný žart sestier Foxových stal rozbuš-
kou pre taký náhly rozvoj viery v duchov
a špiritizmu? To má nepochybne hlbo-
ké psychologické dôvody, ktoré je nevy-

hnutné z vedeckého hľadiska vysvet-
liť. Podľa amerických psychológov sa tu
uplatňuje množstvo rozličných fakto-
rov. Zdá sa, že prvotnou príčinou vie-
ry v možnosť komunikácie s duchmi je 
pretrvávanie, azda aj dedičné zakotve-
nie pôvodného magického myslenia člo-
veka, ktoré ustavične súperí s neskor-
šie získanou racionalitou. Človek túži po 
záhadách, tajomstve, transcendentne, 
„inom“ živote. Správa dvoch prostých 
dievčat sa chápala ako jasný a dlho hľa-
daný dôkaz existencie duchov.

Iným dôvodom súvisiacim s náročným
životom v modernom pretechnizovanom,
stresujúcom a príliš komplikovanom svete
je snaha oprieť sa o jednoznačné, jasné
odpovede od vyššej autority, ducha či
dnešnej „vyššej inteligencie“. Ďalším motí-
vom je isto vedomie konečnosti života a 
strach zo smrti, ktorý sa usilujeme potla-
čiť vierou a nádejou, že existuje posmrt-
ný život. To je napokon aj súčasťou ná-
boženskej viery. Tretím, bezprostredným 
dôvodom, predovšetkým u niekdajšieho 
špiritizmu, je bolesť zo straty svojich blíž-
nych a túžba zostať s nimi v kontakte aj
po ich smrti. A konečne dnes sa možno
uplatňuje i odklon od tradičných nábo-
ženstiev a hľadanie alternatív. Významnú
úlohu hrá i filozofia New Age a postmo-
derny s jej zdôrazňovaním plurality a
duchovných potencií psychiky človeka.

Trochu tristnou kapitolou je to, že 
v existenciu duchov a v komunikáciu s ni-
mi verilo tiež mnoho vedcov, ako Alfred 
Russel Wallace (Darwinov spoluobjaviteľ 
príčin evolúcie), či chemik Robert Hare.
Ale aj to je pochopiteľné. Vedec, ktorý
vystúpi zo svojho seriózneho a úzko 
zameraného sveta, môže byť ohrome-
ný presvedčivosťou seansy s médiom a 
nemusí tušiť, že existuje množstvo tri-
kov, akými ho médium dokáže podviesť
a azda mu ani nenapadne, že sa stretá-
va s podvodníkmi.

Ostáva podotknúť, že špiritizmus a 
channeling nie je záležitosť neškodná, 
najmä preto, lebo sa špiritizmu a dnes 
channelingu venujú primárne osoby dis-
ponované, psychicky labilné. U niekto-
rých osôb potom môže nastať určitá 
závislosť, odovzdanie vlastnej zodpo-
vednosti a osobnej slobody duchu z iné-
ho sveta. Boli zaznamenané tiež ťažké 
psychické následky vrátane psychózy, 
najmä ak duch „zvestoval“ napríklad váž-
ne ochorenie alebo dátum úmrtia do-
tyčnej osoby či jej príbuzného.

                                                        
 Pohľad z filozofického
a náboženského hľadiska

Z filozofického hľadiska môžeme považo-
vať dnešný channeling za súčasť parapsy-
chológie či za určitý špecifický pseudoná-
boženský systém, ktorý obsahuje prvky 
západnej okultnej tradície, hinduizmu, 
jungovskej filozofie a tiež súčasnej New 
Age filozofie. Okrem toho ide, ako sme 
spomenuli, u mnohých niekdajších médií 
a dnešných channelers o obyčajné šar-
latánstvo a ekonomicky výnosný podvod.

Čo sa týka náboženstva, spočiatku
sa zdalo, že medzi jeho pohľadom a špi-
ritizmom nebudú vážne rozpory. Ba nie-
ktorí špiritisti hľadali touto cestou dôka-
zy existencie duchovného sveta, pričom 
sa snažili podporiť tradičné náboženské 
predstavy v čase, keď sa v dôsledku 
technických (napr. elektrina) a biologic-
kých (evolúcia) objavov začali tradičné 
náboženské princípy otriasať v základoch.

Napriek tomu však nemožno špiritiz-
mus z náboženského hľadiska akcepto-
vať. Aj vo Svätom písme sa takáto prax 
jednoznačne zakazuje: „Nech niet medzi 
vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi 
alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, 
alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával 
pozor na sny a na znamenia; nech niet 
čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by 
sa radil duchov alebo veštcov, alebo by 
sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto 
veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľa-
chetnosti ich vyhubí.“ (Dt 18, 10 – 12)

Na záver možno konštatovať, že sa 
špiritizmus v pôvodnej podobe vyčerpal 
a pretrváva len ako módny a komerčne 
výhodný channeling. Stal sa však výcho-
diskom pre vznik pseudovedeckej discip-
líny – parapsychológie, ktorá sa rozvet-
vila do množstva ďalších ezoterických
oblastí, ako je astrálne cestovanie, kon-
taktérstvo, transpersonálna psycholó-
gia, zážitky blízkosti smrti a pod.      

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
 Foto: archív
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EVA ORBANOVÁ

„Na seminároch eneagramu si prítomní navzájom hovorili: ‚Ja som dvojka‘. ‚A ja trojka‘. Na zákla-
de známych i menej známych životopisných údajov bol aj Adolf Hitler očíslovaný. Dostal os-

mičku. Dozvedeli sa, že pre tento typ ‚ego – pomstychtivec‘ je charakteristická túžba po moci. Päťka 
‚ego – hrabivec‘ bola priradená filozofovi Martinovi Heideggerovi. Ide o typ, ktorý je ‚vrhnutý‘ do sve-
ta a ‚odsúdený‘ na celoživotné hľadanie múdrosti. Účastníci seminára si postupne uvedomovali, že 
toto zdanlivo nevinné žonglovanie s číslami eneagramu nápadne pripomína astrologické znamenia.“

(Spomienka pátra Mitcha Pacwa SJ, absolventa metódy eneagramu)

V pavučine

Duchovné korene

V ezoterickej literatúre eneagram pred-
stavuje starobylý okultný symbol hindu-
izmu. V tomto náboženskom systéme sa 
považoval za dômyselný kľúč k pocho-
peniu usporiadania vesmíru i preto, lebo
symbolika deviatky sa viaže k rovnakému
počtu základných síl, ktoré podľa véd-
skej koncepcie vytvorili tento svet. Sily 
predstavujú hinduistické dévi (božstvá).

Diagram eneagramu sa používal i ako
prostriedok na veštenie. Ezoterická lite-
ratúra hovorí o univerzálnej prítomnosti
eneagramu aj v iných starobylých ná-
božensko-filozofických systémoch. Pod-
ľa nej základy tejto metódy nachádzame 
už v škole starogréckeho učenca Pyta-
gora. Škola mala dve oddelenia: filozofic-
ké (verejné) a náboženské (ezoterické), 
ktoré bolo určené len pre zasvätených. 
Základnom sveta podľa Pytagorovej fi-
lozofie bolo číslo. Tento antický filozof 
každej číslici priraďoval nielen geomet-
rický tvar, ale i dvojicu protikladných 
vlastností. Keďže číslic je deväť a číslo 
v pytagoreizme je základnou stavebnou 
jednotkou sveta a človeka, ale je aj zá-
kladom nášho poznania a porozumenia 
sveta, potom môžeme uvažovať o akej-
si podobnosti systému s eneagramom.

Výraznejšie je symbol deviatky prí-
tomný v panteistickom učení filozofa 
Plotina. Tento helenistický mystik a filo-

zof, nadväzujúci na učenie Platóna, pát-
ral po duchovných „pravdách“ taktiež 
u perzských mágov a indických myslite-
ľov. Snahou Plotina bolo ukázať ľudstvu 
cestu k večnej, nemennej pravde. Našiel 
ju v kontemplácii spojenej s intuitívnym
nazeraním božstva.

Eneagram má zrejme svoje korene 
aj v sýrskej škole (264 – 339 n. l.), kto-
rá nadviazala na Plotinovo učenie. Ak
Plotinos rozdelil ľudí do troch typov, tak 
táto škola jeho typológiu ďalej rozvíja-
la a ku každému typu priradila ďalšie tri. 
Spolu ich tak bolo deväť. Pri tomto ty-
pologickom rozširovaní sa podobne ako 
v prípade Plotina škola opierala o východ-
nú mystiku hinduizmu a perzského nábo-
ženstva.1 Duchovný cieľ žiaka tejto mys-
tickej školy bol pritom podobný ako cieľ 
absolventa dnešných seminárov enea-
gramu – dosiahnuť osvietenie (parinir-
vánu, pozemský zážitok nirvány), kde du-
ša splynie s neosobným božstvom sveta.

Putovanie eneagramu

Metóda eneagramu sa stala na Západe 
známou predovšetkým vďaka ruskému 
cestovateľovi Jurijovi Ivanovičovi Gur-
dieffovi (1866 – 1949). Tento odvážny 
dobrodruh, pôvodom Armén, vyučoval 
tanec v Moskve a v Petrohrade. Už tu 
patril k známym okultistom. Po revolúcii 
1917 odišiel z Petrohradu a odcestoval

do Istanbulu. Tam žil v kláštore, ktorý patril 
sekte sufijských moslimov.2 Tí okrem iné-
ho praktizovali taktiež tanec, vďaka kto-
rému sa dostávali do mystických stavov.

Gurdieff sa nielenže podučil v ume-
ní tancujúcich dervišov,3 ale popri tanci 
bol uvedený do tajomstva numerológie 
eneagramu. Tento duchovný symbol ne-
skoršie preniesol do Francúzska. V roku 
1921, neďaleko Paríža vo Fontainbleau, 
založil Inštitút pre harmonický rozvoj
človeka (Institute for the Harmoniuos
Development of Man), kde vyučoval e-
neagram, z ktorého sa neskôr stal hlav-
ný prostriedok duchovného rastu.

Z Francúzska sa táto duchovná me-
tóda rozšírila do Ameriky, a to zásluhou 
učenia teozofa A. R. Oranga. Mimocho-
dom, Orange vydával časopis pod ná-
zvom New Age. Dodnes sa metóda prak-
tizuje v známom ezoterickom stredisku 
rozvoja ľudského potenciálu Esalen v Big 
Sure v Kalifornii a taktiež na Univerzite 
Loyolu v Chicagu.4

V súčasnosti eneagram propaguje 
niekoľko skupín, ktoré sa svojím učením 
priraďujú k hnutiu New Age. Napríklad 
ho využíva komunita Auroville v indic-
kom Madráse. Jej pobočky sú však po 
celom svete. Komunita pracuje podľa 
učenia zakladateľa integrálnej jogy5 gu-
ru Šrí Aurobinda. Slovensko pomerne 
často navštevuje jeho žiak a propagátor, 
kontroverzný guru Šrí Činmoj.

eneagramu
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Autorkou prvej knižnej formy The 
Eneagram je Helena Palmerová. Sama 
priznáva, že za eneagram ďakuje ezote-
rickému mysliteľovi Gurdieffovi. K ďalším 
popularizátorom metódy patrí čílsky spi-
sovateľ Oscar Ichazo (zakladateľ inštitú-
tu Arica). Intenzívne študoval východné 
náuky, zen, náboženstvo andských in-
diánov, účinky psychodelických narkotík, 
šamanizmus, jogu a hypnózu. Praktizo-
val špiritizmus a tvrdil, že mnohé pokyny 
k svojej činnosti dostal od vyššej bytos-
ti Metatrona, kniežaťa archanjelov.6 Čle-
novia jeho skupiny nadväzovali kontakty 
s nižšími duchmi, a to prostredníctvom 
mantrických meditácií.7

Ďalším šíriteľom eneagramu bol psy-
chológ Claudio Naranja. Bol Ichazovým
žiakom. Práve jemu sa podaril doslova
husársky kúsok tým, že spojil mystérium 
eneagramu s psychológiou C. G. Junga. 
Tým mu dal vedecko-psychologický pod-
text. Navyše v 60. rokoch založil v Chi-
le inštitút IEA (International Enneagram 
Association), ktorý nielen svojím názvom 
metódu celosvetovo spropagoval.

Žiaľ, pri rozširovaní tejto duchovne 
škodlivej metódy, ktorá potláča podsta-
tu katolíckej viery, sa podieľali i niektoré 
rehoľné rády. Martin Malachi, člen Spo-
ločnosti Ježišovej a bývalý blízky spo-
lupracovník pápeža Jána XXIII., hovorí o
výraznej propagácii metódy eneagramu 
cez rehoľné rády jezuitov, dominikánov 
a františkánov.8 V rozširovaní nezaostá-
vali ani niektoré kresťanské denominá-
cie, ako napríklad baptisti, metodisti, ale 
aj niektoré charizmatické kruhy. Dodaj-
me, že v susednom Česku šíri myšlienky
eneagramu nezisková organizácia Enea. 
Na Slovensku je metóda známa najmä 
vďaka knihe Eneagram, ktorej autorom 
je františkánsky kňaz Richard Rohr.

Prepojenie s psychológiou

V ezoterickej psychológii9 eneagram 
predstavuje kombináciu starých duchov-
ných tradícií s modernou psychológiou. 
Metóda zahŕňa deväť základných typov 
osobnosti, ktoré majú svoje typické 
správanie a myslenie. Psychológia pri vy-
tváraní charakterových analýz zbierala
poznatky už od antiky (Hippokrates, Ga-
lenos). Ďalšie typologické systémy vnies-
li Jung, Eysenck a Spranger.

Ako sme spomenuli, najmä vďaka 
psychológovi Claudiovi Naranjovi si me-
tóda eneagramu našla svojho „vedec-

kého“ zástancu práve v osobe C. G. Jun-
ga. Naranja našiel v Jungovej psychológii 
oporné body, ktoré by metódu pomohli 
„zvedečtiť“. Vieme, že mnohé Jungove 
psychologické termíny otvorili dvere pre 
rôznorodé náboženské postupy a pojmy, 
ktoré tak následne mohli byť „odobre-
né“ vedeckou terminológiou 20. storočia. 
Napríklad Jungov pojem kolektívneho 
nevedomia sa stotožňuje s budhistickou 
ákášou. Podobne anima, animus sú ekvi-
valentmi taoistického jinu a jangu. Rov-
nako i metóda eneagramu našla v Jun-
gových názoroch nasledujúce analógie.

Hoci Jung pochádzal z kresťanského 
prostredia (otec bol pastorom reformo-
vanej cirkvi), v podstate uznával pan-
teistické, čiže protikresťanské názory. 
Napríklad aj takýmito slovami vylučoval 
osobný vzťah ku Kristovi: „S kým osob-
ný vzťah? Keď zomrel pred l890 rokmi! 
Kristus bol bohom, gréckym herosom, 
bol jedným z nich“.10 Jung dokonca po-
važoval osobu Ježiša Krista za rovnocen-
nú s egyptským bohom Osirisom. Kristus 
sa v jeho systéme považuje za archetyp, 
presnejšie za skúsenosť a stav dosiahnu-
teľný pre každého. Je to podobné ako 
v hnutí New Age, kde sa človek môže 
duchovne pretransformovať v božstvo.

Jung roku 1944 v diele Psycholó-
gia a alchýmia uviedol paralelu medzi
postavou Krista a centrálnym pojmom
alchýmie – alchymistickým kameňom
(lapisom). Podčiarkol tak tézu o vnútor-
nom prerode človeka, resp. jeho myš-
lienkovej prestavbe, pri ktorej hrá naj-
dôležitejšiu úlohu práca s podvedomím.
Cieľom bol archetyp Krista a cestou je 
podľa Naranju aj eneagram. V tomto 
zmysle je metóda oživením starého pe-
lagiánskeho názoru samovykúpenia.

Eneagram podáva návod na mystic-
ké zdokonaľovanie svojho ja (ega). Cesta 
vedie cez podvedomie, ktoré v hlbinnej 
psychológii C. G. Junga zohráva podstat-
nú úlohu. A k práci s podvedomím sa 
človek dostáva aj vďaka odporúčaným 
meditačným technikám eneagramu.

Spojitosť eneagramu s psychológiou 
komentujú psychológovia rozlične. Pre-
tože sa eneagram nedá vedecky verifi-
kovať, mnohí psychológovia ho považu-
jú za pseudovedu.

Opis eneagramu

Slovo eneagram sa skladá z dvoch gréc-
kych slov: ennea (deväť) a gramma (zna-

menie). Jeho symbolom je kruh, niekedy 
znázornený i zemeguľou, na ktorom je 
vyznačených deväť bodov. Kruh v an-
tickom svetonázore symbolizoval doko-
nalosť a harmóniu. V eneagrame je vý-
razom jednoty a symbolom stvorenia. 
Deväť bodov poukazuje na konečný po-
čet typov, tvarov Božieho stvorenia. Číl-
sky mystik Oscar Ichazo typy nazval ego.

Body reprezentujú typologické sku-
piny a sú pospájané do trojuholníkov. 
V spojeniach je dôležitý smer šípok,
ktoré určujú cestu duchovného vývo-
ja človeka. Pre každého existuje jeden 
hlavný, kmeňový typ, avšak možno „za-
lietať“ i k susedným typom, a to v sme-
re šípok. Takou „návštevou u susedov“
môže byť človek obohatený o prednos-
ti viacerých typov, ale jeden počas ce-
lého života ostáva kmeňový. Platí, že
ak vývoj človeka prebieha v smere in-
tegrácie (šípok), stáva sa z neho celis-
tvá, všestranne rozvinutá osobnosť.

Typy sa označujú číslami i preto, aby 
neniesli ani negatívny ani pozitívny náboj. 
Propagátori eneagramu sa totiž zhodujú 
v tom, že žiaden typ nie je horší, ale ani 
lepší. Každý má nejaké prednosti i zápo-
ry. Na lepšie zapamätanie sa typy ozna-
čujú prívlastkami, ako reformátor, šedá
eminencia, Mr. Perfect, filozof, advoca-
tus diaboli, revolucionár atď. Ku každé-
mu číslu sa priraďujú ďalšie určujúce či-
nitele, označené nasledujúcimi výrazmi:
obraz sveta, pokušenie, pasca, charakte-
ristika, výzva, idealizácia atď. Na inter-
netových stránkach sa k číslam enea-
gramu priraďujú aj Ježišove vlastnosti. 
Podobne je rozparcelovaná i modlitba 
Otčenáš a Blahoslavenstvá. Ich časti sú 
tak pridelené k istým typom osobností.

Využitie eneagramu

Eneagram sa v minulosti považoval, ale 
sa považuje i v súčasnosti za cestu du-
chovného rozvoja. Systém pre človeka 
ponúka možnosť celistvého rastu tým, 
že mu dovoľuje uvoľniť sa zo štruktúr ko-
reňového typu. Na začiatku duchovnej 
cesty je potrebné správne rozpoznanie 
a identifikácia človeka s kmeňovým ty-
pom. Duchovné cvičenia, ktoré absolvoval 
jezuita Mitch Pacwa, zahŕňali nasledujú-
ce praktiky a ideové východiská:

Na začiatku vedúci seminára, mimo-
chodom jezuitský kňaz, porovnával jed-
notlivé typy eneagramu s astrologický-
mi typmi. Potom každý účastník už len 

V pavučine eneagramu
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tým, že si vybral typ, vlastne nepriamo 
pritakal uvedenej analógii s horoskopom. 
Úlohou seminára bolo prostredníctvom 
eneagramu prebudiť vyšší stav vedomia 
a tak dosiahnuť osvietenie.

Takýto stav mali navodiť fyzické 
a duchovné praktiky. Obe obsahovali jas-
né prvky východnej mystiky a meditá-
cie. Tak napríklad v rámci fyzických cvi-
čení sa praktizovala joga. Cvičili sa rôzne 
asány, ku ktorým sa priraďovali prísluš-
né meditačné obsahy. Pri pozícii sviečky 
sa odporúčalo meditovať nad Kristovou 
vetou „Ja som svetlo sveta“. Spojením 
oboch – slova a cviku – sa mal účastník 
priblížiť k Bohu, ku Kristovi. Meditácia 
tak zdanlivo stratila „východnú“ podsta-
tu, lebo neobsahovala podmienku bez-
obsažnosti mysle potrebnú pre budhis-
tickú meditáciu, ale zameriavala vedomie
na Boha. Zdanie však bolo klamlivé.

Rovnako dôležité boli tiež duchovné 
cvičenia, ktoré vychádzali z meditácie 
nad tromi duchovnými okruhmi tela. 
Táto praktika pochádza zo sufizmu. Od-
tiaľ okruhy dostali svoje pomenovania. 
Išlo o zelený okruh srdca (oth) – stre-
diska emócií, červený okruh hlavy (path) 
– sídla rozumu, a čierny okruh brucha 
(kath) – sídla vôle. Farebné rozlíšenie je 
v tomto prípade veľmi dôležité, pretože 
umožňuje praktizovať dôležitú jogistic-
kú techniku, ktorou je vizualizácia.

Jej realizáciu napomáhajú tiež pred-
kladané obrazce symbolizujúce jednot-
livé okruhy. Napríklad okruh brucha bol 
spojený s obrazom jazera v prírode, 
hlava sa premietla do podoby kalicha, 
z ktorého prší. Tieto tvarové meditačné 
postupy viedli človeka k holistickej pred-
stave sveta, v ktorej meditujúci splý-
val s predstavovanou časťou stvorenia. 
V základe týchto duchovných cvičení 
tak stál panteizmus.

Symbolika okruhov a k nim viazanej 
meditačnej praxe priamo korešpondu-
je s čakrami. Tie sú základom východ-
nej mystiky. Je známe, že sufizmus ne-
poznal energiu hada (kundalíni), ktorá 
stúpa zdola nahor cez jednotlivé čakry. 
Avšak mal vytvorený podobný systém 
častí tela (okruhov), ktorý v meditácii 
hral rovnakú úlohu ako v prípade čakier.

Páter Pacwa takto spomína na du-
chovné účinky seminárov eneagramu. 
Metóda sa pre neho stala zdrojom vnú-
torného pokoja. Avšak vo svojom diele 
píše: „Mňa uspokojovala metóda a po-
tom možno Kristus“.11 Metóda tak ne-

bola cestou Kristovou, pretože ho viedla 
k akémusi druhu duchovného narcizmu. 
Chcel byť dokonalým žiakom svojho uči-
teľa, vedúceho seminára, a nechcel sa 
porovnávať s niekým, kto bol nižšie. Tiež 
kdesi v hĺbke duše sa prebudila túžba po 
tom, aby ho ľudia milovali viac ako Krista.

Nekresťanská podstata 
eneagramu

Predchádzajúci pápež Ján Pavol II. už 
v roku 1982, na sviatok Všetkých svä-
tých, povedal na adresu eneagramu tieto 
kritické slová: „Všetky spôsoby modlitby sú 
platné za predpokladu, že sú inšpirované 
Kristom a vedú ku Kristovi, ktorý je Ces-
tou, Pravdou a Životom. Eneagram nie je 
ani Cesta, ani Pravda, a na základe toho 
nie je naozaj kompatibilný so životom 
v Kristovi, a už vôbec nemôže byť jeho 
základom“.12 Na nebezpečenstvo tejto
metódy upozorňuje i vatikánsky doku-
ment Ježiš Kristus – prameň živej vody, ak 
hovorí, že tento prostriedok duchovného 
rastu môže vniesť dvojznačnosť do uče-
nia a praktizovania kresťanskej viery.13

Formulácia oboch stanovísk sa moh-
la opierať aj o tieto poznatky: V prvom 
rade je potrebné uviesť, že cieľ enea-
gramu je iný než v kresťanstve. Spočíva 
v dosiahnutí osvietenia, rozšíreného sta-
vu vedomia. Tak ako je to v prípade jo-
gy, mantrických meditácií, alebo i u nás 
dostatočne propagovaného holotropné-
ho dýchania. Tieto praktiky vedú člove-
ka k dosiahnutiu stavu, ktorý je podob-
ný nirváne. Kresťanstvo nás však vedie 
iným smerom, k osobnému vzťahu k Je-
žišovi Kristovi a nie k zážitku prázdnoty.

Ďalším skrytým cieľom eneagramu je 
neutralizovať Ježišovu moc. Moc, vďaka 
ktorej upadajú hriechy každého z nás 
do priepasti zabudnutia. Napríklad jed-
nou z úloh pre účastníkov seminára bolo 
meditovať v lotosovom sede Kristovo 
vykúpenie ľudstva. Jezuita spomína na 
intenzívny zážitok lásky, ktorý v tom 
momente bol pre neho tou najlepšou 
spoveďou. Zážitok bol taký mocný, že 
osvietený stav vedomia odpustenia stál 
nad osobným vzťahom s Ježišom Kris-
tom. Zo Zjavenia vieme, že moc vzkrie-
seného Krista nie je podmienená a ani 
viazaná na náš stav vedomia. Nezávisí ani 
od našej psychickej pohody či nepohody. 
Jej účinok je podmienený iba dobrovoľ-
nou Ježišovou obetou na kríži a našou 
ochotou otvoriť sa prúdu Božej milosti.

Záver

Eneagram predstavuje jeden pruh nie-
koľkoprúdovej diaľnice. Tá nás vedie 
do náručia neosobnej božskej energie. 
Panteistickú – a tak s kresťanstvom 
nezlučiteľnú – predstavu božstva po-
tvrdzuje i autor diela ABC Eneagramu 
Eric Salmon slovami: „V procese odpú-
tania dokážeme vedome zvládnuť svo-
je inštinkty, emócie a myšlienky a byť 
v mieri so sebou samými, so svojím 
okolím a celým svetom a otvoriť sa tak 
prúdu božskej energie“.14 Iba naivný člo-
vek neberie do úvahy skutočnosť, že 
pri zrode eneagramu stáli rôznorodé 
duchovné, presnejšie okultné vplyvy. 
A kresťan vie, že nechať sa viesť v du-
chovnom svete niekým iným ako Bo-
hom – Kristom je nezodpovedné.         

Ilustrácia: archív

Poznámky:

1 Legowicz, J.: Prehľad dejín filozofie. Obzor.
Bratislava 1973, s. 141 – 144
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gie – viery v telepatiu, telekinézu, v migrá-
ciu duší a popretím osobného Boha. Sufiz-
mus sa zrodil v 8. storočí v Mezopotámii
a Sýrii. Nadviazal na novoplatonizmus a gnos-
tickú mystiku. Cieľ tohto mystického smeru
– najvyšší duchovný zážitok – vyjadril naj-
lepšie jeden z jeho stúpencov nasledovne: „Ja
som (absolútna) Pravda“! In: Komorovský, J. 
a kol.: Religionistika a náboženská výchova. 
Bratislava 1997, s. 316 – 317

3 Derviš (perz. žobrák, bedár), príslušník mystic-
kého bratstva. Od 12. storočia sa tieto zdru-
ženia inštitucionalizovali. Tamže, s. 83

4 Malachi, M.: Zakladnicy diabla (Rukojemníci 
diabla). Exter. Gdansk 1993, s. 19

5 Integrálna joga je spojnicou umenia, športu a
duchovných cvičení jogy. Tie spoločne slúžia
ako prostriedky k sebauvedomeniu, čiže du-
chovnému rastu človeka.

6 Metatron je meno archanjela v hebrejskej 
knihe Enoch. V nej je Bohom povýšený nad 
všetkých anjelov. In: Pacwa, M.: Katolici wobec 
New Age (Katolíci voči New Age). Vydavateľ-
stvo Wam. Kraków 1997, s. 102

7 Tamže, s. 102
8 Malachi, M.: c. d., s. 18
9 Ezoterická, spirituálna či ezotérna psycholó-

gia má základ v prežívaní druhov rozšírené-
ho vedomia. Porov.: Boroš, J., Ondrišková, E.,
Živčicová, E.: Psychológia. Vydavateľstvo IRIS. 
Bratislava 1999, s. 34

10 Jung, C. G.: Memories, Dreams, Reflection,
s. 55. In: Malachi, M.: c. d., s. 46

11 Pacwa, M.: c. d., s. 125
12 http://sk.wikipedia.org/wiki/Eneagram
13 Porov.: Ježiš Kristus – prameň živej vody.

Spolok svätého Vojtecha. Trnava 2005, s. 13
14 http://stesticko.inshop.cz/inshop/shop.asp?
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Lasana, zámok a Diesana

Matka Lasana, občianskym menom Pet-
ra Schorová (* 1987), duchovne pôsobí
už najmenej od svojich 11 rokov.3 Ukon-
čila základnú školskú dochádzku, v štú-
diu však nepokračovala, ale plne sa ve-
nuje svojmu poslaniu. So svojimi ctiteľ-
mi sa začala stretávať najprv v bývalom 
pohostinstve v obci Čalovice vo východ-
ných Čechách (blízko mesta Sobotka), 
kde rodina býva. Od roku 2002 na stre-
távanie slúži zámok v obci Vlčí Pole neďa-
leko mestečka Dolní Bousov v rovnakom 
kraji. V tom istom roku vzniklo občian-
ske združenie Matka Lasana, pôvodne
so sídlom v Čaloviciach, dnes priamo vo
Vlčom Poli. O zámku sa hovorí ako o 
ášrame, teda ako o duchovnom centre 
komunity.

Spočiatku renesančný jednoposcho-
dový zámok vo Vlčom Poli zo 17. storo-
čia slúžil pred vrátením do rúk pôvod-
ných majiteľov ako domov dôchodcov.
Okrem ubytovania a stravovania umož-
ňuje dnes tiež meditácie v dvoch miest-
nostiach vyzdobených napríklad soškou
indického slonieho božstva Ganéši, pra-
voslávnou ikonou a mnohými portrét-
mi Matky Lasany. Výzdobu zámku tvoria
neprofesionálne maľované obrázky, rôz-
ne sošky a tlačené zobrazenia anjelov a
ďalších náboženských postáv. Nástenná
maľba pri hlavnom zámockom schodisku 
zobrazuje v rôznych odtieňoch modrej 
ženu bez tváre, ktorá vystiera ruky dla-
ňami nahor a z jej srdca vyžarujú lúče.

Daršan sa koná v sále na prvom po-
schodí s kapacitou asi 150 miest. Na dlhšej
strane sály je medzi oknami trón Mat-

ky. Sálou sa oddeľujú ubytovacie prie-
story od technických budov, v ktorých 
je tiež zázemie pre Matku, jej sprievod a 
dobrovoľných pomocníkov ášramu.

Stretnutia s Matkou Lasanou sa us-
kutočňujú počas niekoľkých dní približne 
raz za mesiac. Určené sú predovšetkým 
tým, ktorí sa na zámku cez víkend uby-
tujú. Návštevníci majú počas dňa i noci 
duchovný program, ktorý pozostáva 
predovšetkým z individuálnych meditá-
cií a skupinového spevu mantier. Večer 
potom prichádza Matka Lasana a posky-
tuje daršan. Spolu s ňou prichádzajú i ne-
ubytovaní záujemcovia, a tak návštevníkov
daršanu býva 100 až 150. Okrem účastní-
kov z rôznych krajov Českej republiky tu 
nájdeme i Slovákov a Poliakov, v menšej 
miere i príslušníkov iných národov. Všet-
ci účastníci musia byť vopred ohlásení.

Ani množstvo náboženskej literatúry, ktoré je dnes k dispozícii v každom kníhkupectve, neuspo-
kojuje všetkých záujemcov o alternatívne spôsoby duchovného života. Niektorí pred informácia-

mi a náukami dávajú prednosť citovému prežívaniu a pred slovami mlčaniu. Matka Meera (* 1960, ako 
Kamala Reddy),1 ktorá poskytuje mlčanlivý daršan (vzhliadnutie, pohľad, tiež vo význame stretnutie 
s duchovným učiteľom) na zámku Schaumburg neďaleko Linburgu, je hojne navštevovaná priaznivca-
mi z celej Európy i zo zámoria. Veľmi podobne pôsobí v Českej republike Matka Lasana2 a i ona rozši-
ruje svoju klientelu, takže ju už dnes tvoria návštevníci z niekoľkých európskych krajín. Obe ženy sa 
považujú za materské bohyne, od ktorých sa neočakávajú ani tak slová, ako skôr bezvýhradná láska.

ZDENĚK VOJTÍŠEK
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Organizačne riadi pôsobenie Matky 
Lasany jej rodná matka, Valéria Schorová. 
Vystupuje pod duchovným menom Die-
sana a tiež sa teší úcte stúpencov svojej 
dcéry. Pochádza z východného Slovenska 
a z tohto kraja pricestúva dokonca nie-
koľko desiatok návštevníkov. V posled-
nom čase sa sústreďuje na vybudovanie 
ďalšieho ášramu na území mesta Martin.

Daršan4

Necelú hodinu pred začiatkom daršanu 
sa ubytovaní zhromažďujú na chodbe 
pred uzavretou sálou. Tí, ktorí pricesto-
vali len na večer, si odkladajú topánky a 
batožinu do skriniek, vystupujú po širo-
kom zámockom schodisku a potichu sa 
pripájajú k zástupu. Jeden člen dobro-
voľnej služby zoznamuje s podmienkami
daršanu tých, ktorí pricestovali po prvý-
krát. Po otvorení sa návštevníci v sále 
pohybujú v ponožkách. Keď je prítom-
ná Diesana, vchádza za úplného ticha 
niekoľko minút pred Lasanou. Niektorí 
ju mlčky zdravia. Na niekoľko sekúnd za-
znie z reproduktorov hudba, ale čosko-
ro zmĺkne. Matka Lasana sa objavuje
v svetlom ľahkom odeve a vyzerá pokoj-
ne a dôstojne. Všetci povstanú, obracajú 
sa k nej, zdravia ju spojením rúk na hru-
di a ukláňajú sa. Sadajú si spoločne s ňou.

Ku kreslu Matky Lasany postupne 
prichádzajú návštevníci z dvoch kľačia-
cich radov, ktoré sa utvorili v uličkách 
medzi sedadlami. Pri požehnaní si prichá-
dzajúci kľakne pred Matku Lasanu, skloní 
hlavu a ona mu ju vezme do dlaní. Keď 
hlavu pustí, prichádzajúci jej podá ruky a 
hľadí jej do očí. Potom Matka ruky pustí, 
požehnaný skloní hlavu a zopne ruky na 
prsiach. Ona má mierne zdvihnuté skr-
čené ruky. Pravou zľahka pohybuje, čím 
rozväzuje uzlíky problémov na dráhach, 
ktoré človeka spájajú s „Naddušou“. Po-
tom ruky nechá klesnúť na znamenie,
že požehnaný môže vstať a odísť. Nie-
ktorí požehnaní mlčky ďakujú s rukami
zopnutými na prsiach a ukláňajú sa, iní
padajú na zem a bozkávajú ju. Požehna-
nie jedného návštevníka trvá asi 20 až
25 sekúnd. Po celý čas je absolútne ti-
cho, lebo ticho „privádza priamo k du-
chovnému otvoreniu“.5

Po mlčanlivom požehnaní sa rozozvu-
čí spev duchovných piesní so sprievodom 
dvoch gitár a niekoľkých rytmických ná-
strojov. Slová piesní sú veľmi jednodu-
ché a niekedy sú obyčajnými mantrami. 

Čerpajú z rôznych náboženstiev a často 
vrcholia oslavou Lasany. Popri popev-
koch, ktoré majú pôvod v kresťanských 
spoločenstvách, zaznejú i indické mantry,
(napr. Hare Krišna mantra) či budhistická 
Gate gate paragate. Ako mantra sa spie-
va i kresťanské Maranatha! Keď je Matka 
Lasana pri speve prítomná, sedí nepo-
hnute a s pokojným úsmevom. Pri jej od-
chode sa prítomní klaňajú, obracajú sa 
za ňou a vyprevádzajú ju pohľadom. Nie-
ktorí účastníci ešte dlho sedia a uchová-
vajú si bezprostredný duchovný zážitok 
čo najdlhšie, iní znovu padajú na zem 
pred kreslom, teraz už ale prázdnym. Asi 
po pol druhej hodine sa daršan končí.

Náuka

Duchovná náuka zjavne nie je v strede 
záujmu Matky Lasany. Môžeme sa o nej 
dozvedieť zo zmienok v dvoch dosiaľ vy-
daných publikáciách,6 ktoré, pravdaže, 
obsahujú skôr listy a ohlasy na jej pô-
sobenie, než opis duchovného systému. 
Na informácie je napokon chudobná i 
prezentácia Matky Lasany na internete.7 
Sama Lasana hovorí: „Neprišla som uka-
zovať duchovnú cestu. Duchovných ciest 
je množstvo. Prišla som vieru v Boha a 
Božie Svetlo dať a upevniť. Svetlo, ktoré 
odovzdávam, vás mení a pomáha každé-
mu tam, kde treba. Na všetkých cestách 
je potrebná úprimnosť a láska k Bohu.“8 
Svoje poslanie v odovzdávaní lásky Lasa-
na objasňuje slovami: „Moja práca spočíva
v tom, že privádzam ľudí k samej pod-
state božstva – láske a uvedomení si Bo-
ha v človeku.“9 Od lásky tiež odvodzuje 
svoje duchovné meno: „Meno Lasana po-
chádza z tej najčistejšej božskej lásky.“10 

Návštevníci v Matke Lasane rozpozná-
vajú avatára (zostúpenie, rozumie sa zo-
stúpenie božstva do telesnej podoby).11 

Okrem nej považujú za avatára aj Indku 
Matku Meeru, žijúcu v Nemecku, neza-
nedbateľná časť z nich tiež Inda Satja Saí 
Bábu a azda i ďalšie duchovné osobnosti 
dneška. Matka Meera a Matka Lasana sú 
podľa nich podobami Božskej Matky rov-
nako ako bohyňa Kálí či Panna Mária.

Táto myšlienka môže spojiť vyzná-
vačov rôznych náboženstiev a všetky 
náboženstvá vlastne prekračuje. Matka 
Lasana hovorí: „Každý nech si ponechá 
svoju vieru. Neprišla som meniť ľudí vo 
viere, ale vieru upevňujem. Som Božia 
láska a v nej je všetko.“12 Vo forme pre-
javu najvyššieho božstva s touto láskou 

prichádza Matka Lasana k ľuďom: „Ako 
Božia Matka som dostala od Boha niečo 
prekrásne – srdce plné lásky a nehy, kto-
ré mi dovolí opatrovať svoje deti s tou 
najväčšou Božou láskou. (…) Prišla som 
vám dať veľa Božej lásky.“13

Lasanin obraz človeka predpokladá 
existenciu dvoch tenkých bielych čiar, 
ktoré sa tiahnu od ľudských chodidiel 
po chrbte až na hlavu a ktoré človeku 
umožňujú „spojenie so svetlom Naddu-
še“,14 teda s Bohom, ktorý má podobu 
nekonečného a všetko prenikajúceho 
Svetla. Matka Lasana tak ako iné „božské 
bytosti“15 tieto čiary vidí: „V pokľaku, keď 
držím vašu hlavu, je pre mňa viditeľná 
tenká biela čiara, ktorá má na sebe uzlí-
ky. Tie sa vzťahujú na rozličné problémy 
celého bytia – viera, láska, trápenie“.16 
Pri daršane Matka tieto uzlíky rozväzu-
je, a tak návštevníkovi odníma zaťaženie 
vykonanými negatívnymi činmi (karmu), 
jeho choroby a prekážky na duchovnej 
ceste vôbec. Každý od nej dostáva pres-
ne to, čo potrebuje, bez toho, že by sa o 
tom hovorilo: „Ako matka Božia som pri-
šla, aby som tu zasadila kvet Božej lásky. 
(…) Nemusím vám odpovedať na vaše 
zložité životné alebo duchovné problé-
my a pravdy, ale naplním ich bez jediné-
ho slova svojím Svetlom, a tak vaše zlo-
žité bude zjednodušené a vy nájdete 
skrze toto Božie Svetlo riešenie.“17

Ľudia, ktorí Matku Lasanu navšte-
vujú, majú podľa nej postupne premie-
ňať svoje „hrubé (energie) na jemné, a 
jemné na ešte jemnejšie“,18 a to predo-
všetkým úprimnou láskou, trpezlivosťou 
a ochotou prijímať chyby druhých.19 Pre 
život je dôležité „myslieť na všetko čisté 
a vidieť vo všetkom božstvo a dobro“,20 
pretože keď „budete myslieť len čisto a 
nezištne a budete v tom aj žiť, bude sa 
vám vracať to, čo vyjadrujete“.21 Pomo-
cou v tejto práci je predovšetkým foto-
grafia Matky Lasany, modlitba a džapa 
(meditatívne opakovanie božského mena 
alebo mantry). K fotografii sa môžu ob-
racať tí, ktorí hľadajú u Matky Lasany po-
moc: „Fotografia nie je obyčajný papier, 
ale moja živá časť. Tam, kde som Ja a 
otvorené srdce, je Božie svetlo lásky.“22 
K božskému Svetlu privádza oddaného 
tiež džapovanie Božieho mena Lasana.23

Spoločenstvo

Pravidelní návštevníci ášramu Matky La-
sany sa medzi sebou často poznajú, ale 

Matka Lasana
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netvoria užšie spoločenstvo. Zdá sa, že 
väčšina ich je v strednom veku, mla-
dých dospelých je podstatne viac než ľu-
dí v dôchodkovom veku. Pravdepodobne 
mierne prevažujú ženy, ale účasť man-
želských dvojíc sa zdá byť väčšia než na 
iných duchovných akciách. Deti nemajú 
na daršan prístup. Tie, ktoré majú vý-
nimku, sú počas celého tichého obradu 
mimoriadne pokojné.

Najbližší spolupracovníci Matky La-
sany okolo nej vytvárajú pevnú hrad-
bu, takže akýkoľvek iný kontakt než 
prostredníctvom daršanu nie je možný. 
Ani Diesana ani mladí ľudia, ktorí tvoria 
tzv. službu, žiadne informácie neposky-
tujú a bližší kontakt odmietajú. Vstup 
do areálu zámku je dovolený len uby-
tovaným a fotografovanie je zakázané 
nielen v budove, ale i v záhrade. Konanie 
mladých ľudí, ktorí tvoria dobrovoľnú 
službu, je slušné, ale neosobné a tvrdé, 
čo vyniká v kontraste s láskyplnou at-
mosférou vytváranou okolo Matky Lasa-
ny. Zdá sa, že v tomto konaní sú dokon-
ca prítomné rysy fanatizmu.

Na kult Matky Lasany sa viaže tiež ob-
chodná činnosť. Okrem brožúrok a spev-
níka si návštevníci môžu kúpiť množstvo 
rôznych obrázkov Lasany (na niektorých 
je Lasana spolu s Diesanou), kalendáre, 
hudobné nosiče, tričká a mikiny, vonné 
tyčinky s požehnaním od Lasany, poma-
ľované hrnčíčky, rôzne čaje, samolep-
ky s portrétom Matky Lasany a mnoho 
iného. Samotný daršan je však zdarma. 
Predávaný tovar vyjadruje – rovnako ako 
napríklad vyššie uvedená maľba na čelnej 
stene hlavného schodiska – ľudový vkus.

Záver

Kult Matky Lasany možno považovať
za postmodernú formu ľudovej zbož-
nosti. Jej citová vrúcnosť je zrejmá na-
príklad v osloveniach, ktorými sa priaz-
nivci k Lasane prihovárajú (Lasanka, Drahá
Matička, Pane náš, Láska, Božie Svetlo
v nás, Môj najdrahší Pane, Milá, milunká 
Lasanka24) či v emotívnych popevkoch.

Vzrastajúca obľuba Matky Lasany u-
kazuje, aká silná je potreba duchovného
citového prežívania v časti súčasnej po-
pulácie. Táto zbožnosť zjavne vychádza
z ľudového kresťanstva, preberá a trans-
formuje niektoré jeho prvky (napr. po-
stavu Márie, Ježišovej matky) a dopĺňa
ich motívmi iných náboženských systé-
mov. Na potrebu postmodernej spoloč-

nosti vyrovnať sa s mnohosťou nábožen-
stva v jednom priestore reaguje snahou 
o ich harmonizáciu na základe všeobjí-
majúcej lásky. Toto riešenie nie je vôbec 
originálne. Naopak – zhody s pôsobením 
Matky Meery sú zjavné, a dokonca na-
značujú, že kult Matky Lasany je obyčaj-
ný český variant kultu Matky Meery.

Na pochopenie miesta Matky Lasany 
v súčasnom náboženskom živote je po-
trebné si položiť otázku, k akej nábožen-
skej tradícii toto duchovné hnutie máme 
zaradiť. Na prvý pohľad sa ponúka spo-
jenie s duchovnou tradíciou Indie. Úloha 
Matky Lasany ako avatára, náboženské 
koncepcie Nadduše, karmy a pod., jazyk 
plný výrazov prevzatých zo sanskrtu, 
a predovšetkým nadväznosť na Matku
Meeru pôvodom z Indie by tomuto spo-
jeniu nasvedčovali. Hoci Matka Meera ži-
je v Nemecku, jej duchovné korene zre-
teľne tkvejú v učení o integrálnej joge 
Aurobinda Ghošeho (1872 – 1950).

Súčasne s indickou tradíciou ale ne-
možno v prípade Matky Lasany nemys-
lieť aj na českú mystickú tradíciu, ktorá 
už najmenej storočie intenzívne spája 
prvky domáceho kresťanstva s koncep-
ciami hinduizmu a budhizmu. Svet ľu-
dového rímskeho katolicizmu totiž pod 
indickým príkrovom úplne zreteľne pre-
svitá. V tomto pohľade by sa Matka La-
sana mohla priradiť k takým osobnos-
tiam českej mystiky, ako bol Kvetoslav 
Minařík (1908 – 1974), ktorý sa považo-
val za predstaviteľa tibetského budhiz-
mu, manželia Eduard a Míla Tomášovci
(1908 – 2002, resp. 1920 – 2001), ktorí
spojovali hinduistické, budhistické a kres-
ťanské koncepcie, alebo v súčasnosti Jiří 
Vacek (* 1931), považovaný za satgurua 
v duchu indického duchovného života.

Istotne by tiež bolo možné Matku
Lasanu hodiť do všeobsiahleho vreca 
hnutia New Age, ale toto zaradenie ve-
die skôr k neurčitosti, než by ju rozptyľo-
valo. Možno si na tú pravú religionistickú 
„škatuľku“ budeme musieť ešte počkať. 
Napokon, nesmieme zabudnúť, že Matka 
Lasana má iba devätnásť rokov.      

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív
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5 Matka Lasana, c. d., s. 8
6 Matka Lasana, c. d., a Matka Lasana II., napísala 

a zostavila Diesana, vydal Expograph pre Matku 
Lasanu, rok vydania neuvedený

7 http://www.matkalasana.cz
8 Matka Lasana, c. d., s. 9
9 Tamže, s. 6
10 Tamže, s. 3
11 Matka Lasana II., c. d., s. 28
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14 Matka Lasana, c. d., s. 11
15 Tamže
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24 Matka Lasana II., c. d., s. 40, 41, 43, 48 a 49
25 Spevník mantier a piesní k Matke Lasane, od-

diel Slovenské piesne, č. 13
26 Tamže, oddiel České piesne, č. 10
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Matka Lasana

Mamičke o mamičke25

Ref.:  Matka Mária, mamička Mira,
Mami Lasana – áve glória.
Matka čistá, Matka svätá,

Matka nebeská, áve – Lasana.
1.  Matka milá, Matka dobrá,

Matka láskavá – Matka Lasana.
Matka nežná, Matka krásna,

Matka ľúbezná – Matka Lasana.
2.  Prijímajúca, odpúšťajúca,
posväcujúca – Matka Lasana.

Očisťujúca, napĺňajúca,
ochraňujúca – Matka Lasana.

Dhanjavád, dhanjavád26

Dhanjavád, dhanjavád,
Bože, Láska, mám ťa rád.

Ďakujem, ďakujem. Bože, Láska, milujem.
Milujem, milujem. Láska, Bože, ďakujem.

Mám ťa rád, mám ťa rád,
Láska, Bože, dhanjavád.
Dhanjavád, dhanjavád,

dhanjavád nanda.

Spievam aleluja, spievam hosana27

1.  Spievam aleluja, spievam hosana,
je tu Božia Matka menom Lasana.

Ref.:  Aleluja hosana, aleluja Lasana,
Aleluja hosana, aleluja Lasana. (4x)

2.  Volám aleluja, volám hosana,
svieti svetlom jasným, sväté meno má.

3.  Šepkám aleluja, šepkám hosana,
prišla Božia láska – Matka Lasana.
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V prvej časti sme hovorili o čini-
teľoch vplývajúcich na vstup do 

sekty a predstavili sme si jednotlivé 
etapy získavania kontroly nad mys-
ľou. Sám proces kontroly mysle pre-
bieha v niekoľkých rovinách súčasne. 
Zahŕňa kontrolu správania, myslenia, 
citov a tiež informácií. V tejto časti 
sa zameriame na prvé tri z nich.

Kontrola správania

Kontrola správania znamená podrobenie 
celej sféry života člena sekty stanove-
ným pravidlám. Týka sa to nielen jeho 
prostredia, ale aj všetkej vonkajšej ak-

tivity a vzťahuje sa najmä na kontrolu 
času a zamestnania. Niektoré skupiny, 
najmä tie, ktoré sú založené na komu-
nitnom, resp. polokomunitnom spôsobe 
života, angažujú konvertitu do časovo 
náročných úloh.

V zhode s touto zásadou angažova-
nia sa človek podrobuje premyslene na-
plánovanému rozvrhu dňa. Zostáva mu 
málo času, ak mu vôbec nejaký ostane, 
na súkromie a vlastnú reflexiu. Keď sa je-
dinec mení z pasívneho pozorovateľa na
aktívneho účastníka, priebeh formova-
nia novej totožnosti sa značne urýchľu-
je. Podľa Stevena Hassana, člen sekty, 
plahočiaci sa v hustom daždi na parko-

visku pred supermarketom a pokúšajú-
ci sa predať kvety, pričom žiada za ne 
oveľa viac, než je ich hodnota, má veľkú
šancu uveriť, že to, čo robí, má i zmysel.1

Upevniť nový názorový systém naj-
lepšie napomáha presviedčanie druhých 
o jeho správnosti. Verejné vydávanie 
svedectva posilňuje oddanosť konverti-
tu záujmom skupiny a spôsobuje, že jej 
opustenie znamená zradu dôvery.2 Mi-
sionárska činnosť sa pre adepta stáva
jednou z priorít. Ak už k tomu dozrel,
je povinný snažiť sa získavať nových
členov v ich domovoch alebo na uli-
ciach, predávať literatúru a robiť zbier-
ky v prospech skupiny.

PIOTR TOMASZ NOWAKOWSKI

Sekty
a závislosť (2)
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Sekty

Obrovský vplyv na postoj členov 
má tlak skupiny: „S kým sa stretávaš, 
tým sa stávaš“ – tento slogan to najlep-
šie vystihuje. Konvertita, vstupujúc do 
prostredia, v ktorom sa všetci správajú 
istým vymedzeným spôsobom, celkom 
mení vlastné správanie a prispôsobuje
sa ostatným. Experimentálne sa zistilo, 
že možno veľmi ľahko vplývať na sprá-
vanie osôb zdržujúcich sa v skupine. 
Dokonca aj sebaistí jednotlivci začínajú
strácať svoju istotu, keď sa všetci okolo 
nich správajú a konajú inak.

Skupinový efekt má tiež ohromný 
význam pri tlmení odporu. „Obklopte ho 
fyzicky, duchovne; štyria na jedného. 
Ak je to muž, dve dievčatá sprava, dve 
dievčatá zľava. Jeden chlapec spredu: to 
stačí“ – radí velebný Moon.3 

V komunitných či polokomunitných 
sektách sú členovia nepretržite spre-
vádzaní. Na minimum sa obmedzuje 
ich súkromie, nedovoľuje sa ani chvíľa 
samoty a po celý čas je vždy neúpros-
ne prítomný „ochranca“, „tieň“ či „anjel 
strážca“, ktorý ho zbavuje času na sa-
mostatné premýšľanie a reflexie. Táto 
metóda, nazývaná aj duchovné sprevá-
dzanie, bola pomerne dobre rozvinutá 
Cirkvou zjednotenia. Sektou naverbova-
nej žene je pridelená duchovná matka, 
mužovi zase duchovný otec.4 Takto sa 
realizujú dva ciele jednou ranou. Po pr-
vé, metóda donúti starých členov sekty 
k bezúhonnému správaniu, uspokojujúc 
súčasne ich ambície. A po druhé, nová-
čik je pod kontrolou a v osobe partnera
má konkrétny vzor hodný nasledovania.5

Kontrole správania slúži aj zamasko-
vaný systém trestov a odmien. Skupi-
na udeľuje pozitívne povzbudenia, ako 
napríklad schválenie postupu na vyššie 
pozície, ak sa členovia zhodujú s cieľmi 
sekty, alebo naopak, zdržuje sa od ta-
kejto podpory či napomína tých, ktorí 
konajú proti prijatým zásadám. Adept 
si to pritom nemusí ani plne uvedomo-
vať. Osobe, ktorá potrebuje podporu, 
akceptáciu a porozumenie, nezriedka 
stačí preukázať neverbálnym spôsobom 
(pomocou gesta, pohľadu, venovania 
väčšieho, no i mizivého množstva času) 
schválenie či neschválenie jeho určité-
ho správania. Nováčik, neuvedomujúc si, 
že bol plánovane „postrčený“ k vykona-
niu novej činnosti, či naopak k zanecha-
niu inej, pripisuje všetky zmeny vlast-
ných postojov osobným a nezávislým 
rozhodnutiam.6

Ďalšou neobyčajne zákernou metó-
dou nátlaku na členov je ich ekonomic-
ká blokácia a závislosť. Niektoré sekty 
konajú bez škrupúľ. Navádzajú adeptov 
na premrštené finančné záväzky: prepí-
sať dedičstvo, bankové účty, platobné 
šeky a iné materiálne dobrá v prospech 
skupiny; vložiť do hypotéky vlastnené 
nehnuteľnosti alebo narobiť si vážne dl-
žoby „pre dobro veci“. Výsledkom je, že 
sekta sa obohacuje a nováčik si chvíľu 
robí ilúzie a nahovára si, že spravil kus 
dobrej práce. Neskôr mu však takýto 
nedostatok životných prostriedkov sťa-
žuje prípadný pokus odísť od sekty.

Kontrola mysle

Kontrola mysle je spojená najmä s in-
tenzívnou indoktrináciou. Vďaka nej sa 
namiesto názorov a zásad, ktorými sa 
člen sekty doposiaľ riadil, zavádza uče-
nie skupiny. Predovšetkým tu dochádza 
k radikálnemu prehodnoteniu skutoč-
nosti. Doktrína jednoduchým a obraz-
ným spôsobom predstavuje svet v kon-
traste: mimo sekty je zlý a nepriateľský, 
naproti tomu vodcovia sekty si jeden za 
druhým privlastňujú múdrosť a dobro.

Sekta zavádza čierno-biele klišé aj 
do sociálneho myslenia svojich členov. 
Rodí sa v nich zmýšľanie: „My v opozícii 
voči nim“. To, čo zostáva mimo skupiny, 
sa vníma ako „diabolské“ či „nevedomé“ 
a terajší „nepriatelia“ sa odvodzujú spo-
medzi bývalých priateľov, príbuzných, 
vlád, vzdelávacích systémov, zo sféry 
masovokomunikačných prostriedkov a
sveta vôbec. Skupina buduje medzi se-
bou a vonkajším svetom bariéru stra-
chu a nevraživosti. Táto tendencia sa 
prejavuje v praktickej negácii či elimi-
nácii prvotných rodinno–spoločenských 
vzťahov.

Prehodnoteniu podlieha aj minulosť 
adepta. Tá býva takmer úplne zbavená 
pozitívnych čŕt, zato je však preplnená 
zveličenými, ba dokonca vymyslenými
nepríjemnými udalosťami, prehrami a
hriechmi, ktoré sa využívajú na prehĺ-
benie krízy niekdajšej totožnosti, vzbu-
dzovanie pocitu viny a na zvyšovanie 
motivácie polepšiť sa – samozrejme, 
podľa kultového vzorca.7

Členovia sekty sú v kontaktoch 
s osobami zvonka vystavovaní počú-
vaniu nepriaznivých mienok o skupine. 
Aby si poradili s týmto problémom, pri-
pravujú ich, aby boli imúnni voči kritike a 

pochybnostiam. Je to akýsi priamočiary 
dôsledok prijatia čierno-bielej koncep-
cie sveta a bezhraničnej viery v „jedinú 
správnu ideu“. Vtedy je ťažké nadviazať 
slobodný kontakt s členom sekty, a tým 
viac preniknúť k nemu s nejakými kritic-
kými úvahami, ktoré sú podľa jeho pre-
svedčenia útokom na doktrínu, skupinu 
či vodcu.

V repertoári siekt existujú i ofenzív-
ne techniky „vymývania mysle“, ako na-
príklad koncentrácia na modlitbu, opa-
kovanie mantier, meditácia, „hovorenie 
jazykmi“, spievanie alebo iba hmkanie. 
Zmysel týchto činností – neraz posvä-
tených tradíciou – býva však v sektách 
deformovaný. Nadobúdajú čisto mecha-
nický charakter, pretože človek sa k nim 
utieka reflexívne.8

Členov niektorých siekt taktiež varu-
jú pred „nepriateľom ukrytým v sebe“. 
Môžu ním byť objavujúce sa pochybnos-
ti, kritické myšlienky či otázky týkajúce 
sa skupiny. Keď také vznikajú, mnohí lídri 
ich zhadzujú konštatovaním: „Všetko bu-
de časom jasné“, vyhrážkami ako: „Pra-
meňom všetkých pochybností je satan“, 
alebo povzbudeniami typu: „Ak chceš 
poznať Boha, musíš prekročiť prah ra-
cionálnosti“. Výsledkom je, že sa pre ne 
členovia môžu cítiť vinní. Mnohí začínajú 
dokonca pokladať svoj rozum za zdroj 
problémov – nástroj satana či buriča 
spôsobujúceho jedovaté pochybnosti. 
Slovom, pochybnosti týkajúce sa skupi-
ny svedčia o chybe toho, kto pochybuje, 
nikdy však nie o chybe skupiny.9

Pretože náš jazyk vyjadruje spô-
sob, akým myslíme, dôležitým prvkom 
procesu kontroly mysle je používanie 
hermetického jazyka plného svojských 
zvratov a výrazov. „Obohacujúc“ nimi 
svoju slovnú zásobu, necháva sa novic 
voviesť do nového, skupinou požado-
vaného hodnotového systém. Často sa 
v jeho reči vyskytujú aj rozličné neolo-
gizmy. Keď napríklad niekto vezme do 
ruky knihu Dianetika od Rona Hubbar-
da, môže sa cítiť úplne stratený, keď 
natrafí na nasledujúci úryvok: „Aberant 
vniká do vlastného hodnotenia času en-
gramu ľútosti, dosahujúc ľútosť a unika-
júc nebezpečenstvu, ktoré tkvie v ňom 
samom. Hodnotenie seba samého je, 
samozrejme, sťažené dištinkciou veku 
a somatickosťou engramu, v ktorom sa 
cítil nezrelý a nezdravý“.10

Iná forma manipulácie jazykom je 
redefinovanie slov, čiže sa im pripisuje 
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nový význam alebo konotácia. Napríklad 
v sekte Misia božského Svetla slovo „náu-
ka“ označuje štyri techniky meditačného 
myslenia počas iniciačných seáns, ktoré 
majú sprostredkovať poznanie Boha; 
označenie „myseľ“ je zase synonymom 
zlých myšlienok a síl v človeku, ktoré 
ho odtŕhajú od Boha a Pravdy; a slovo 
„svet“ sa vzťahuje na skutočnosť mimo 
sekty, čiže to, čo je nevedomé.11

Keď sa hermetický jazyk sekty sta-
ne súčasťou každodennosti, konvertita 
si skôr či neskôr všimne, že sa stal out-
siderom vo svojom dovtedajšom pro-
stredí. Rodina a priatelia myslia v iných 
kategóriách ako on. Začína pociťovať 
ťažkosť v dorozumievaní sa s osobami, 
ktoré nepatria do sekty. Výsledkom je, 
že sa sekta javí ako jediné miesto, kde 
môže byť pochopený a docenený, pre-
tože len tam, ako sa zdá, sú tí, ktorí 
myslia a hovoria tým istým jazykom. No-
váčik sa začína stotožňovať väčšmi so 
skupinou a menej so svetom mimo nej, 
zmýšľanie typu „my – oni“ sa prehlbuje.

V niektorých sektách sa dávajú ľu-
ďom nové mená, aby sa urýchlil proces 
vytvárania ich novej totožnosti. Naprí-
klad v Rodine sú to biblické mená, v poľ-
skom Nebi zase mená priam groteskné, 
ktoré sa navyše môžu z času na čas 
meniť – napríklad Ambasador, Bicyklový 
Anjel, či Atómová Dúha. Samotný vodca, 
Bogdan Kacmajor, priznáva, že zmenil 
svoje meno na Nebo. „Boh mení mená 
niektorým zo svojich služobníkov, Ab-
ram sa zmenil na Abraháma, Šavol zasa 
na Pavla, a ja, Kacmajor, som sa zmenil 
na Nebo,“ vysvetľuje. Napokon ani to nie 
celkom presne, lebo inde sa dozvedá-
me, že Nebo je spoločné meno Kacma-
jora a jeho ženy.12

Kontrola emócií

Ak hovoríme o kontrole emócií, potrebné
je konštatovať, že mnohé sekty charak-
terizuje atmosféra založená na strachu 
pred opustením skupiny. Je to prirodze-
ný dôsledok prijatia čierno-bielej inter-
pretácie sveta. Proces indoktrinácie je 
zameraný aj na to, aby členovia nado-
budli hlboké presvedčenie, že ich nič ne-
oprávňuje na odchod. Hovorí sa, že keď 
sa ktokoľvek rozíde so skupinou, koná  
tak následkom hriechu, slabosti, pomä-
tenosti, pýchy atď. Nie je však ľahké roz-
hodnúť sa k takémuto kroku, keď už raz 
adept uveril, že svet je sídlom zla.

Prívržencov siekt desí perspektíva 
života bez opory v štruktúre sekty. Do-
konca ani vtedy, keď sú vonkajšie okol-
nosti priaznivé, nemajú niektorí odvahu 
urobiť rozhodný krok, a to zo strachu 
pred prázdnotou. Ako napríklad Svedok 
Jehovov, ktorý chce opustiť organizá-
ciu po odhalení falošnosti jej pomerne 
nesúrodého učenia – zmocňuje sa ho 
však strach pri pomyslení, že si bude 
musieť znova vytvoriť okruh priateľov, 
obmedzený predtým iba na skupinu 
svojich spoluvercov, a tiež samostatne 
plánovať každodenný život, do tohto 
času naprogramovaný na minútu pres-
ne a podriadený rytmu systematických 
stretnutí.13

Najúčinnejším spôsobom vykonáva-
nia kontroly nad emóciami je vyvolá-
vanie a podporovanie fóbií. Členom sa 
vštepuje, že ponechaní sami na seba 
nemôžu byť šťastní, v dôsledku čoho 
svätosväte veria, že ak opustia skupinu, 
ktorá im zabezpečuje istotu, okamžite 
sa im stane niečo zlé. Hrozby ako: „Keď 
nás opustíš, život sa ti zrúti“, „tvoja du-
ša zhnije“, „pôjdeš do pekla“, „tvoji blízki 
budú trpieť“, „tvoj život bude ohrozený“ 
spôsobujú, že sa stúpenec bojí skupinu 
opustiť.14 Tento zoznam „strašiakov“ mô-
žeme ilustrovať „trikom“ Bogdana Kac-
majora zo sekty Nebo, ktorý údajne is-

tej žene nahovoril, že je chorá na aids 
a jej choroba neprepukne, pokiaľ zosta-
ne v jeho spoločenstve.

Vytvárať konformný postoj a vynu-
covať poslušnosť napomáha tiež vyvo-
lávanie pocitu viny. Radovým členom sa 
nahovára, že keď budú cítiť, že ich du-
chovný rozvoj je nedostatočný, vina je 
na ich strane. Magda, ktorá bola v jed-
nej z pseudokresťanských siekt, spomí-
na: „Na všetko mali hotové odpovede. 
Žonglovali citátmi z Biblie. Ak sa niekomu 
stalo niečo zlé, najčastejšie v tom hľadali 
hriech. «Boh ho potrestal» – tvrdili.“15

Skupina je vždy „dobrá“ a jej činy 
„správne“. Zo všetkých neúspechov sek-
ty sú obviňovaní iba jej jednotliví čle-
novia. V žiadnom prípade nemožno ani 
len nachvíľu pomyslieť, že na vine môže 
byť vlastná filozofia sekty. Rovnako aj 
v prípade neúspechu pri náborovej prá-
ci sa členovi vštepuje, že to on nesie vi-
nu za to, že osoba, ktorú získava, ne-
chce do sekty vstúpiť. Stáva sa, že sa 
redefinujú city kvôli tomu, aby sa nad 
niekým mohla vykonávať kontrola. Na-
príklad každý chce byť šťastný. Ak sa 
však zadefinuje šťastie ako kráčanie po 
ceste, ktorú stanovil vodca, znamená 
šťastie jednoducho patriť do skupiny, 
získavať nových členov či rozmnožovať 
sekte peniaze.16

Na uliciach európskych metropol pútajú pozornosť stúpenci hnutia Hare Krišna.
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Synonymom šťastia môže byť aj to, 
ak je niekto poctený blízkym kontaktom 
s vodcom. Ivona, ktorá bola členkou istej 
orientálnej skupiny, spomína, že zvyšky 
jedla, ktoré jedol guru, sa považovali 
za božské: „Dokázala som ich vylizovať
z podlahy. Keď mi ON dal takmer prázdnu 
škatuľku džúsu a mohla som vypiť z neho 
niekoľko kvapiek, cítila som sa ako nane-
bovzatá. Všetky dievčatá mi závideli.“17

Na členov sekty sa vyvíja tlak, aby 
poskytli svoje osobné informácie. Do-
chádza k tomu počas schôdzok zasväte-
ných úprimným vyznaniam. Niekedy sa 
od nich požaduje, aby vyhotovili zoznam 
svojich minulých hriechov – čo im údaj-
ne umožní zanechať za sebou minulosť 
a vstúpiť do novej fázy života. Iné sku-
piny nariaďujú svojim prívržencom vy-
plniť dotazníky obsahujúce niekoľko sto 
otázok, sčasti intímnych, týkajúcich sa 
napríklad ich sexuálnej aktivity.18

Scientológovia praktizujú svojskú 
metódu vyťahovania informácií – tzv. 
auditing.19 Klient rozpráva audítorovi 
stále znova a znova svoje bolestné zá-
žitky (tzv. engramy). Okrem nebezpe-
čenstva spojeného so samou metódou 
predstavuje auditing i ďalšiu hrozbu: au-
dítor nie je zaviazaný mlčaním, ako na-
príklad kňazi či lekári. Písomné hlásenia 
zo stretnutí sa odovzdávajú vedúcemu 

„prípadu“. Pacient sa tak pre organizáciu 
stáva „priezračný“.20

V mnohých skupinách, najmä pseu-
donáboženských, sa praktizujú tzv. me-
ditácie, ktoré sú priamym vstupom do 
tranzu. Členovia počas nich dostávajú 
pokyny či sugescie uľahčujúce prijatie 
záväznej doktríny. Sekty svetského ty-
pu využívajú zase iné formy ovplyvňo-
vania, napríklad regresívne metódy, akou
je aj rebirthing,21 ktoré spôsobujú zme-
nené stavy vedomia. Tranz ponúka veľa 
príjemných zážitkov a poskytuje pocit 
uvoľnenia. Nečudo, že sa ľudia usilujú 
dosiahnuť tento stav tak často, ako je 
to len možné. Psychologické výskumy 
ale ukazujú, že počas tranzu človek do 
značnej miery stráca schopnosť kritic-
kého myslenia. Nie je schopný tak jasne 
zhodnotiť prijímané informácie, ako by 
to učinil v normálnom stave vedomia.22

Niektoré sekty sa snažia aj o ovláda-
nie intímneho života svojich členov. Vod-
ca diktuje napríklad i to, či, kedy a koho 
si zobrať za partnera, či a kedy možno 
mať sexuálny styk alebo deti. V istých 
skupinách sa od ľudí vyžaduje, aby tlmili 
svoje sexuálne potreby a s nimi spojené 
pocity, resp. sa ich úplne zriekli. Takto za-
blokovaná energia je nasmerovaná na 
iné ciele, tie, ktoré sú v prospech skupiny.

Naopak, v iných štruktúrach sa sexu-
álna aktivita zase vnucuje. V oboch prípa-
doch však sekta robí nad svojimi členmi 
emocionálnu kontrolu. Jim Jones, vodca 
apokalyptickej sekty Svätyňa ľudu, osob-
ne spájal ľudí do párov a „požehnával“ 
tieto zväzky a jeho názor bol neodvola-
teľný, pričom sám mal okruh žien, o ktoré 
sa delil s najzaslúžilejšími členmi sekty.23 
Jo Di Mambro, vodca Rádu chrámu Sln-
ka, pokladal sexuálny akt za jediný ľud-
ský akt produkujúci energiu. „Museli sme 
to robiť veľmi často, dodržujúc dni urče-
né Joom,“ spomína bývalý člen Thierry 
Huguenin.24 V hnutí Hare Krišna guru 
rozhoduje o sexuálnom živote manželov
patriacich do sekty. On rozhoduje, či môžu 
mať dieťa. Ak uzná takú potrebu, udelí im 
súhlas na strávenie spoločnej noci.25

Diskutabilným je i nezvyčajný prístup 
sekty Rodina k sexuálnej aktivite svojich 
členov. Hoci sa, aspoň oficiálne, skončilo
obdobie voľnej lásky a milostných flirtov,
dodnes sa zachovala zásada delenia sa 
o manželky (sharing).26         

(Dokončenie v budúcom čísle)
Preklad: –dj–

Foto: B. RAKOVSKÝ, M. PAJTÁŠOVÁ
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návratu

Do poradenského či terapeutického pro-
cesu vstupujú ako klienti v prevažnej 
väčšine príbuzní obetí siekt. Majú v zá-
ujme riešiť problém závislosti ich blíz-
keho od psychomanipulatívnej skupiny,
pričom často zabúdajú na seba. Sústre-
dia sa iba na závislú obeť, sektu, jej vod-
cu, aktivity, pravidlá, rituály, denný režim 
obete, okruh priateľov, okolnosti vstupu 
do sekty, no svoje každodenné ťažkos-
ti takmer nespomenú. Trpia pritom de-
presiami, úzkostnými stavmi, poruchami 
spánku, koncentrácie, psychosomatický-
mi ochoreniami, precitlivenosťou, zvýše-
nou agresivitou a pod. Čo treba poznať, 
aby si osvojili „umenie návratu“?

Psychická a fyzická nerovnováha či 
nevhodné alebo nedostatočné komuni-
kačné spôsobilosti príbuzných obetí siekt 
pracujú v ich vlastný neprospech, ako
aj v neprospech spolupráce s človekom 
zaangažovaným v sekte. Bez poznania
a stabilizovania seba samých totiž ne-
budú schopní čeliť náročným situáciám, 
ktoré prináša fenomén sektárstva. Pla-
tí tu pravidlo, že najskôr je potrebné 
pomôcť sebe, aby mohli neskôr pomá-
hať svojim blízkym. To je dôvod, prečo 
sa primárne u príbuzných obetí zame-
riavame na uvedené oblasti. Inak dochá-
dza ku zbytočným konfliktom s obeťou 
sekty. Následkom býva jej prerušenie 

kontaktov s rodinou a celkovo znefunk-
čnený vzťah v rodine.

Ako teda spoľahlivo stabilizovať a 
pripraviť príbuzných obetí siekt na efek-
tívnu spoluprácu s ich blízkym v sekte? 
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim 
zhrnúť to najčastejšie a najdôležitejšie, 
s čím sa v terapii s príbuznými obetí 
siekt stretávame.

Edukácia

Prvým krokom v terapii s príbuznými je 
po počiatočnom zorientovaní sa v prob-
léme edukácia. Ide o nevyhnutnosť zna-
losti špecifík v oblasti siekt a psychickej 
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manipulácie. Niektorí zvládajú túto fázu 
zasväcovania sa do samotnej problema-
tiky veľmi ťažko. Chcú urýchliť samotný 
proces spolupráce tým, že na základe 
prečítania niekoľkých článkov k téme 
považujú svoju edukáciu za vyčerpanú. 
Iní systematicky vyhľadávajú a študujú 
dostupnú literatúru každú voľnú chvíľu. 
Kvalitná edukácia klientov je základnou 
podmienkou ďalšej úspešnej spolupráce 
a zároveň ju považujeme za úvodný test 
motivácie klienta. Rovnako tak klientom 
v terapii odporúčame nasledovné postoje:

► byť aktívny, avšak zároveň rozo-
znávať, kedy je pre určitú aktivitu vhod-
ný čas;

► snažiť sa byť dobrým poslucháčom. 
Konať, akoby ste ešte všetko nepoznali;

► konať v rámci svojich možností.
Neplytvať svojimi emóciami pre skutoč-
nosti, ktoré nemožno zmeniť. Zbytočne 
by ste sa oberali o energiu, ktorú môžete 
inak efektívne využiť;

► usilovať sa o postupné a cieľave-
domé napredovanie. Nechcieť všetko 
hneď, všetko má svoj čas;

► vždy je čo zlepšovať v rámci svo-
jich komunikačných zručností;

► robiť to najlepšie, čo môžete,
s prostriedkami, ktoré máte;

► dať na odbornú pomoc; pamätaj-
te, že hoci súčasťou terapie je aj preží-
vanie nepríjemných emócií, odborník pra-
cuje vo váš prospech.

Terapeutické listy

Klienti sa často už v úvode terapie chcú 
písomne kontaktovať so svojím blízkym
v sekte, no ten ich iniciatívu nezriedka 
odmieta. Je to dobrá stratégia, ktorú 
cítia intuitívne, ale treba s ňou vedieť 
vhodne narábať. Obeť sekty zväčša ne-
má záujem, aby ju niekto z rodinných 
príslušníkov (až na výnimky) akýmkoľvek 
spôsobom prenasledoval. Ak sa sama 
rozhodne, že si to neželá, napríklad po 
konflikte, po odsťahovaní sa zo spoloč-
nej domácnosti, je vhodné jej rozhod-
nutie v danej chvíli akceptovať. Nie je
asi nič horšie, než krátko po nedoro-
zumení adresovať blízkemu v sekte list
plný nepremyslených faktov vzbudzujú-
cich negatívne emócie, ktoré zasahujú
jeho citlivé miesta.

Písanie listov je silné komunikačné 
médium. Je to jeden zo spôsobov komu-
nikácie, kde majú klienti úplnú kontrolu. 
Výhodou pri písaní listov je, že klienti 

nemusia list odoslať ani ukázať niekomu 
inému. Môžu ho jednoducho prečítať 
a zahodiť alebo uložiť na skryté miesto. 
Táto technika je užitočná na odreagova-
nie hnevu, frustrácie a ublíženia formou 
tzv. necenzurovaného listu, ktorým ni-
koho nezrania. Klienti môžu písať tera-
peutický list členovi sekty tak často, ako 
cítia potrebu, pričom dávajú najavo, čo 
chcú povedať a nič nemusia zatajovať. 
Často bývajú prekvapení z niektorých 
myšlienok, ktoré im vychádzajú z pod-
vedomia. Je to rozhodne účinný spôsob, 
ako udržiavať svoje duševné zdravie.

Keď sa klient v procese psychotera-
pie stabilizuje a odreaguje silné emócie, 
pokračuje v nácviku listu až po jeho 
skutočné odoslanie členovi sekty. V tej-
to fáze ide o viacstupňový proces pí-
sania a redigovania listu. Najprv klient 
napíše prvý návrh listu. Odloží ho na 
niekoľko hodín alebo niekoľko dní, aby
získal potrebný odstup. Potom ho zno-
vu otvorí a vžije sa do úlohy, že je čle-
nom sekty. Snaží sa predstavovať si, 
čo si môže myslieť a cítiť jeho blízky 
v sekte, keď číta každý riadok. Tým, 
že sa vžíva do kože člena sekty, môže 
najlepšie zhodnotiť účinnosť toho, čo 
napísal. Či sa ako člen sekty cíti bližšie
k autorovi listu, či by ho list motivo-
val do takej miery, aby sa s ním pode-
lil s inými, či by ho povzbudzoval na-
toľko, aby reflektoval svoje skúsenosti
a pod. List sa rediguje toľkokrát, koľko je
nevyhnutné, dokým sa klient nedomnie-
va, že dosiahol maximálnu efektívnosť. 
Ten sa môže tiež pýtať súrodencov a
priateľov, čo si myslia o liste a prijať od
nich ďalšie návrhy. Konečným cieľom
terapeutického listu je i touto formou
pracovať na kvalite vzťahu a budovaní
dôvery so svojím blízkym tak, aby sa ob-
novili a vylepšili vzájomné kontakty.

Hranie rolí

Každý človek, ktorý rieši závažný prob-
lém, potrebuje naň náhľad. Príbuzní si 
často stoja za svojím tvrdením a väčší 
podiel zodpovednosti za vznik závislos-
ti od sekty pripisujú obeti, vzhľadom na 
fakt, že sa v jej správaní manifestujú
samotné symptómy závislosti od sekty.

Jednou z iných veľmi účinných tech-
ník, ako vidieť problém očami závislého 
od sekty, je hranie rolí. Klienti tak zís-
kavajú užitočné poznanie o tom, ako 
sami vo vzťahu fungujú a prečo sa iní 

pri nich cítia tak, ako sa cítia. Technika 
spočíva v tom, že terapeut a klient si 
podelia úlohy, napríklad terapeut hrá 
matku a klientka (matka) hrá svoju
dcéru (členku sekty). Klient sa pritom
nevyhne konfrontácii so sebou samým 
v inej úlohe. Zrazu poznáva, aký je to 
pocit byť napríklad často kritizovaný,
neocenený, nepochopený a pod.

Technika zároveň poskytuje kliento-
vi či celej rodine možnosť nácviku no-
vých možných, a najmä adekvátnych re-
akcií. Ak jedna osoba povie druhej niečo
zraňujúce, povzbudzujeme jednotlivca,
ktorý bol zranený, aby navrhol druhej
osobe konštruktívnejšiu odpoveď. Kaž-
dá interakcia medzi rodinou, príbuznými, 
priateľmi a členom sekty je príležitosť, 
aby si klienti vylepšili svoje zručnosti 
a zhodnotili, čo funguje a čo nefunguje. 
Samozrejme, úlohy si môžu jednotliví 
členovia rodiny medzi sebou vymieňať.

Učiť sa vyjadrovať svoje emócie

Keď klienti prichádzajú k terapeutovi,
bývajú vo fáze šoku. Emócie nemajú
pod kontrolou a doslova ich prehlušu-
jú. Tento stav spôsobuje niekoľko problé-
mov. Klient nie je schopný konštruktívne
uvažovať, podlieha panike, podniká ne-
vhodné a nepremyslené aktivity škodia-
ce vzťahu s blízkym v sekte, a rovnako
nie je schopný zreálniť svoje očakáva-
nia od výstupového poradenstva či psy-
choterapie, čím sa samotný proces kom-
plikuje a predlžuje. Východiskom je učiť 
klienta hľadať pozitívne a konštruktívne 
spôsoby, ako môže efektívnejšie vyjad-
riť svoje obavy. Klient má za úlohu:

► potvrdiť prítomnosť pocitov;
► rozpoznať, akú emóciu cíti – či ide 

o bezmocnosť alebo strach, hnev alebo 
hostilitu, skľúčenosť alebo depresiu;

► rešpektovať svoje emócie ako 
legitímne vyjadrenie toho, kto je a aká
je jeho hodnota ako ľudskej bytosti. Zo-
trvávanie vo svojich negatívnych emó-
ciách vytvára konflikt, napätie a strach.
Hnev a frustrácia môžu prerásť v seba-
nenávisť a sebaľútosť. Môžu sa podieľať
na takých fyzických problémoch, ako sú
bolesti hlavy, napätie svalov, vredy, zápal 
hrubého čreva a vysoký krvný tlak a mô-
žu prerásť do úzkosti, emočného napä-
tia alebo depresie. Nakoniec to môže ov-
plyvniť interpersonálne vzťahy klienta;

► naučiť sa, ako vyjadrovať emócie 
spúšťané zaangažovaním v sekte, spô-
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sobom, ktorý ho privedie bližšie k jeho
cieľom – zlepšiť komunikáciu a budovať
lepší vzťah a dôveru. V niektorých situá-
ciách bude klient cítiť potrebu hovoriť 
priamo k osobe: rodič k členovi sekty, 
súrodenec k rodičovi, priateľ k členovi
sekty, klient k terapeutovi. Niekedy však 
väčšmi pomôže verbalizovať svoje poci-
ty niekomu inému než špecifickej oso-
be. Napríklad klient sa cíti lepšie, keď 
môže určité veci povedať druhej osobe, 
pretože keď sa hovoria dotyčnej osobe 
priamo, môže to spôsobovať veľkú bo-
lesť, ba dokonca krivdu. Terapeut môže
pomôcť klientovi zbaviť sa takéhoto bre-
mena a predložiť mu pozitívne návrhy o 
tom, čo je možné urobiť. Niekedy záleží 
na objavení najefektívnejšieho spôsobu,
ako niečo povedať. Inokedy zase na voľ-
be správneho času a miesta oznamova-
nia, aby sa dosiahla čo najlepšia odpoveď.

Predstavy a myšlienky, ako i skutoč-
né zážitky stimulujú paniku v sektár-
skych situáciách. V stave paniky alebo 
úzkosti sa ľudia cítia obmedzení a netvo-
riví. Mozog si vyberá reakciu na ohroze-
nie („bojuj, alebo uteč“), pretože nemá 
dostatočnú informáciu alebo je chybne 
informovaný.

Vnímanie nebezpečia aktivuje auto-
nómny nervový systém, ktorý má dve 
vetvy: sympatický a parasympatický. 
Sympatický nervový systém pripravu-
je telo na činnosť tým, že do krvného 
riečišťa uvoľní adrenalín a noradrenalín. 
Parasympatický nervový systém je zod-
povedný za obnovu tela, za jeho zota-
venie. Keď osoba vníma či predpokladá
nebezpečenstvo, mozog prijme stimul, 
interpretuje jeho význam, zvolí si reak-
ciu a signalizuje telu, aby podľa potreby 
spolupracovalo.

Byť schopný pomaly a objektívne 
posúdiť situáciu je základná zručnosť. Je 
potrebné dopriať si čas, aby sme mohli 
čo najlepšie vyhodnotiť situáciu, ktorá 
práve nastala. Získavame informácie, ale 
nenáhlime sa stanoviť problém. Pomocou 
týchto informácií môžeme rozhodnúť, 
aký krok ďalej zvolíme. Určité obavy sú 
opodstatnené, avšak žiadna by nemala 
byť nadmerná. Najlepšou reakciou na 
strach je mať jeden či niekoľko plánov pri-
pravených pre akékoľvek nepredvídané, 
náhodné udalosti. Existujú tiež mnohé 
techniky, ktoré pomôžu klientom získať 
kontrolu nad ich životnou skúsenosťou.

Sekty využívajú neetické, rafinované
 techniky psychickej manipulácie na vy-

tvorenie poškodených závislých osob-
ností s nízkou sebaúctou. Klienti môžu 
zabrániť záchvatom paniky tým, že pre-
rušia panický cyklus v bode, kde mozog 
interpretuje stimul, čím bránia sympa-
tickému nervovému systému spustiť 
odozvu „bojuj, alebo uteč“. Nasledujúce 
techniky možno použiť na prerušenie 
nezdravých myšlienkových modelov a 
obmedziť úzkosť intervenciou skôr, než 
sa aktivuje sympatický nervový systém.

Prekonanie dysfunkčných 
modelov myslenia

Hovorí sa – aké myšlienky, taký život. 
Nekonštruktívne uvažovanie úzko súvisí 
s prežívaným negatívnych emócií, kto-
ré priamo vyvoláva, ako strach, hnev, 
úzkosť, bezmocnosť, menejcennosť a 
pod. Nepríjemné emócie zase vyvoláva-
jú nepríjemné telesné pocity, ako naprí-
klad bolesť hlavy, žalúdka, napätie svalov, 
únavu, závrat, sťažené dýchanie, prudké 
búšenie srdca, pocit na odpadnutie, nad-
merné potenie, tŕpnutie končatín atď.
Je to reťazová reakcia, alebo tiež tzv. 
bludný kruh, ktorý u klientov spúšťajú
situácie ohľadom závislosti od sekty.
Spôsob myslenia v tomto procese je 
jeden z najdôležitejších. Po predchádza-
júcich námetoch práce s emóciami je
ďalej potrebné venovať pozornosť au-
tomaticky prebiehajúcim, chybným spô-
sobom uvažovania.

Dysfunkčné modely myslenia tvoria 
automatické negatívne myšlienky. Sú to 
unáhlené závery, ktoré majú zhodnotiť 
určitú situáciu. Situácia nie je premysle-
ná, ale rýchle automaticky ohodnote-
ná. Automatické myšlienky bývajú silne
ovplyvnené aktuálnou náladou a samy
náladu výrazne ovplyvňujú. Môžeme ich
pomerne ľahko rozoznať podľa nasledov-
ných znakov:

Katastrofické slová: hrozné, strašné, 
tragické, obludné… Príklad: „Je to strašné, 
ako dopadol!“ Už samotné hyperbolizujú-
ce výrazy vyvolávajú negatívne emócie;

Extrémne výrazy: nikdy, nič, nikto, 
všetci, všetko, k ničomu… Príklad: „Nikdy 
sa odtiaľ nedostane!“ Sú to absolutizujú-
ce výrazy, ktoré zvádzajú svojou tenden-
ciou k extrému;

Otázky, na ktoré sa nedá odpovedať: 
„Čo s ním bude?“, „Čo ak to nezvládnem?“ 
Takéto negatívne automatické myšlien-
ky navodzujú negatívne emócie, ktoré 
sa skrývajú za odpoveďami na ne.

Nadmerné zdôrazňovanie minulosti – 
ignoruje možnosť, že veci sa môžu v prí-
tomnosti či v budúcnosti zmeniť. Príklad 
(otec): „Vždy bol nejaký divný, už od 
malička. A teraz ani nehovorím. To nedo-
padne dobre.“

Nadmerné zovšeobecňovanie – vy-
tváranie univerzálneho pravidla na zá-
klade pochopenia jedného izolovaného 
zážitku a použitie tohto zovšeobecnenia 
na situácie, ktoré s pôvodnou súvisia len 
okrajovo, niekedy vôbec. Malý neúspech 
sa generalizuje na celý život. Kritika sa 
chápe ako odmietnutie. Príklad (brat): 
„Minulý týždeň sme sa telefonicky há-
dali. Nenávidí ma. Vždy ma nenávidel“; 
alebo: „Som teraz nervózny, stále som 
nervózny, nikdy nebudem pokojný.“

Globálne značkovanie – je extrémnou 
formou zovšeobecnenia. Ide o hodnote-
nie, pri ktorom sa všetky vlastnosti člo-
veka umiestňujú pod jednu negatívnu 
značku (napr. hlupák, blázon, sektár, vy-
mytá hlava, zombie). Značkujú sa taktiež 
situácie (napr. neznesiteľná, otrasná, ne-
riešiteľná). Príklad (príbuzný členovi sek-
ty): „Ako si mohol byť taký blbý, že si ve-
ril týmto hlúpostiam?; alebo „Pozri sa 
na seba, hovoríš ako robot s vymytým 
mozgom!“.

Sebaobviňovanie – nenáležitá alebo 
prehnaná vina za minulé udalosti. Príklad 
(otec): „Neviem byť dobrý otec, nikdy som 
to nevedel. Je to všetko moja vina, že si 
v sekte“; alebo: „Keby sme sa nerozviedli, 
nemusel sa tam dostať. Mám si do konca 
života čo vyčítať, mám ho na svedomí.“

Vytesňovanie – totálne obchádzanie 
existencie problému. Je obranným me-
chanizmom psychiky, má za úlohu chrá-
niť človeka pred konfrontáciou s nároč-
nou situáciou, ktorej zvládanie by bolo 
príliš zložité. Príklad (manželka o manže-
lovi): „Nie je v sekte, veď som sa tam bo-
la s ním pozrieť, normálne modlitby,… nič 
zlé nerobili“; alebo: „Hovoríte, že je zmani-
pulovaný, ale to je len trochu zmätený.“

Racionalizácia – vytváranie racionál-
nych ospravedlnení, ktoré zdôvodňujú,
prečo sú veci také, aké sú. Príklad (ses-
tra): „Je jej lepšie tam, kde je. Nebyť 
v sekte, v podstate mohla dopadnúť o-
veľa horšie, skončila by na ulici a brala 
drogy. Takto aspoň vieme, kde je.“

Mentálny filter (čierne okuliare) – se-
lektívne zameriavanie pozornosti na ne-
gatívne vlastnosti, veci a znevažovanie 
pozitívneho. V kontakte s inými si člo-
vek všíma len kritiku, neúspech, zatiaľ čo 
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pochvalu alebo úspech si nevšíma. Iných 
vníma cez ružový filter ako šťastných, 
úspešných, výkonných, seba cez čierny 
filter. Príklad (manžel o manželke): „Čas-
tejšie mi telefonuje, ale čo z toho, keď 
je to o tom istom. Vôbec sa to nelepší, 
stále je tam.“

Polarizované myslenie (všetko, alebo 
nič) – čierno-biele kategórie bez stred-
nej polohy. Toto dichotomické myslenie 
je charakteristické aj pre členov siekt. 
Hodnotia sa ním osobnostné vlastnosti, 
výkony, vzťahy k druhým. Človek s pola-
rizovaným myslením má vzťah k perfek-
cionizmu. Všetko chce urobiť dokonale, 
potom má strach z každej chyby a zly-
hania, lebo má pocit úplného zlyhania. 
Príklad (otec): „Je to také zlé, že mrhá 
svoj život v takejto sekte, pričom drie 
bez toho, aby sa ukázalo, za čo“; alebo: 
„Buď do mesiaca dostane rozum a vrá-
ti sa k rodine, alebo už potom akákoľvek 
naša snaha prestane mať význam.“

Personalizácia (vzťahovačnosť) – pred-
pokladanie, že všetko má niečo do čine-
nia s vami. Vedie k vzťahovaniu si von-
kajších udalostí, aj keď nie sú vo vzťahu 
k nám. Vzťahovačnosť sa považuje za
matku pocitov viny alebo výčitiek. Obja-
vuje sa v situáciách, keď človek pociťuje 
vinu alebo zodpovednosť, hoci v skutoč-
nosti nemôže za nič alebo len za málo. 
Príklad (matka): „Keď som mu dnes vo-
lala, nedvíhal mi telefón. Asi tuší, že som 
vyhľadala odborníka na sekty“; alebo: 
„Dnes už mohla mať rodinu, deti, namies-
to toho je v sekte. Som zlá matka.“

Čítanie myšlienok – vytváranie pred-
pokladov o tom, čo si druhí myslia bez 
toho, aby sa ich najprv opýtali. Situá-
cie, v ktorých si človek bez verifikácie 
vytvára chybný záver, vedú k narúšaniu 
jeho pôvodne dobrých vzťahov. Príklad 
(priateľ): „Je mi to jasné, hneváš sa, že 
som ťa na to vopred neupozornil“;  alebo
(rodičia o synovi): „Keď sme s ním napo-
sledy hovorili, stále zíval. My sa tým trá-
pime a jeho to nudí.“

Halucinácie o kontrole – predpokla-
danie, že buď máte absolútnu kontro-
lu, alebo ste totálnou obeťou. Príklad 
(otec): „Ja sa s ňou kašlať nebudem, pôj-
dem k nim, naložím ju do auta a pôjde 
domov“; alebo (matka): „Jednoducho si 
s tým neviem poradiť. Už som z toho 
zúfalá. Kto mi len môže pomôcť?“

Emotívne zdôvodňovanie – predpo-
kladanie, že veci sú také, ako ich cítime. 
Tento druh emočnej argumentácie ne-

vyhnutne vedie k omylom, pretože naše 
pocity odrážajú naše myšlienky a naše 
postoje. V krízovej situácii je naša schop-
nosť uvažovať narušená, zmenené sú aj 
pocity a emócie a vyvodzovanie z nich je
omylom. Príklad (matka): „Cítim sa bez-
mocná a to preto, lebo moje problémy 
sú neriešiteľné.“

„Mal by si“ a „musím“

Je zvlášť dôležité, aby príbuzní členov 
siekt vedeli odolávať pokušeniu myslieť 
v pojmoch mal by/mali by, resp. nemal 
by/nemali by či musím. Tieto neustále 
tvrdenia vyvolávajú pocit napätia a vedú 
k pocitom viny. „Mal by“ je absolútny mo-
rálny imperatív. Príklad: „Mal by som byť 
lepším rodičom.“ Ak nežijeme podľa toho, 
v čo veríme, „mali by sme“ alebo „nemali 
by sme“ robiť, môžeme o sebe usúdiť, že 
sme zlí alebo nehodní ako ľudské bytosti.

„Mal by“ je vybudované na zovšeo-
becneniach a absolútnach a má ten-
denciu podporovať opozičné myslenie.
Znečisťuje jazyk a komunikáciu. Pre kaž-
dé slovo obsahujúce hodnotu, ako je 
šľachetný, usilovný, inteligentný, silný či
poctivý, existuje negatívny opak: sebec-
ký, lenivý, stupídny, slabý, zákerný. Ľudia 
často predpokladajú, že sú buď jedno, 
alebo druhé: „Ak urobíš toto, budeš dob-
rý, inak budeš zlý.“ Je to však ďaleko od 
pravdy.

Postupným identifikovaním svojich 
„mal by“ a „musím“ získajú klienti hlbší 
názor na svoje hodnoty a presvedčenie. 
Budú schopní efektívnejšie vyjadrovať 
svoje záujmy (ktoré sa zakladajú na ich 
hodnotách a presvedčení) ich blízkemu
v sekte. Ak si prestanú hovoriť, že by 
mali robiť to alebo ono, môžu zabrániť, 
aby svojmu blízkemu hovorili, čo by mal, 
alebo nemal konať.

Terapeutické techniky a metódy

Odpútanie pozornosti – slúži k mecha-
nickému prerušeniu toku myšlienok za-
meraním pozornosti iným smerom. Vy-
užíva sa najmä zo začiatku v terapii, keď
je klient zahltený automatickými myš-
lienkami a ešte s nimi nevie pracovať 
hľadaním racionálnych odpovedí. Klient
sa môže napríklad zamerať na predmet,
ktorý sa v jeho okolí nachádza a v duchu
ho má za úlohu čo najpodrobnejšie opi-
sovať. Inou možnosťou odpútania po-
zornosti je napríklad odpočítavať číslo

9 od 1 000, spievať si pesničku a pod. 
Tieto jednoduché mentálne činnosti sú 
rýchlym pomocníkom k úľave od príliš-
nej introspektívnosti, a teda zamerania 
sa len na problém.

Zastavenie myslenia (tzv. stop tech-
nika) – slúži na zastavenie negatívnych 
myšlienok, pomocou silného vnútorné-
ho príkazu Stop!. Princíp je veľmi jedno-
duchý. Hneď ako klient identifikuje prí-
tomnosť negatívnych myšlienok, povie si
rázne – Stop! Začína najskôr nahlas, keď 
si túto techniku osvojí, opakuje si tento
príkaz v duchu.

Reštrukturalizácia negatívnych myš-
lienok – Klient sa učí identifikovať auto-
matické negatívne myšlienky; zapíše si 
na kus papiera svojich desať najčastejšie 
sa opakujúcich negatívnych myšlienok. 
Príklad: „Nikdy neodíde zo sekty.“ Pýta sa 
seba: „Aké myšlienky by som chcel mať
namiesto toho?“ Zapíše ich za negatívny-
mi myšlienkami. Príklad: „Odíde zo sekty! 
Záleží iba na tom, ako rýchlo a aké ľahké 
bude preňho odísť.“ Klient ďalej myslí na 
najobvyklejšie okolnosti, ktoré spúšťajú
negatívnu myšlienku. Zapisuje si ich. Prí-
klad: „Keď idem do jeho izby alebo sa 
pozriem na jeho obraz.“ Predstavuje si, 
že je v jednej z týchto okolností, avšak 
tentoraz preruší negatívnu myšlienku 
a nahradí ju pozitívnou. Znovu a znovu 
si precvičuje hovorenie novej konštruk-
tívnej myšlienky. Stále si opakuje: „Odíde 
zo sekty! Záleží iba na tom, ako rýchlo a 
aké ľahké bude pre neho odísť.“

Zmena postoja argumentáciou pro-
ti vlastným postojom – Táto účinná ko-
munikačná technika sa využíva v situá-
ciách, keď sa klienti nezhodnú s členom
sekty v konkrétnom postoji, alebo keď
je vhodné aspoň neutralizovať určité
extrémne postoje. V praxi sa každej
strane poskytne štruktúrované množ-
stvo času (napr. 10 minút), aby obhájila
stanovisko druhej osoby, ako keby bo-
lo jej vlastné. Príklad: blízky, ktorý verí
v reinkarnáciu, argumentuje v jej ne-
prospech, a naopak rodič, ktorý v ňu 
neverí, predloží všetky argumenty tak, 
akoby veril v tento názor.

Zvyčajne, keď sa cvičenie vykonáva 
po prvý raz, žiadna strana nie je schop-
ná verbalizovať všetky body správne
či presvedčivo. Zaujímavosť techniky je
v tom, že je na každej osobe, aby dru-
hú učila, ako myslieť tak, ako myslí ona.
Ak toto cvičenie robia obidve strany so 
vzájomným rešpektom a silnou túžbou 
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zlepšiť svoj vzťah, výsledky môžu byť
skutočne ohromujúce. Cieľom nie je 
spôsobiť, aby druhá osoba skutočne 
akceptovala náš názor, má sa iba umož-
niť vstúpiť do modelu reality tejto oso-
by a pozrieť sa na veci z jej pohľadu. 
Aby mal klient slobodnú myseľ, musí byť 
schopný vystúpiť z vlastnej perspektí-
vy a vžiť sa do postoja druhého. Ak si
myslí, že člen sekty je strnulý, rigidný a 
uviaznutý, tak je isté, že nekoná ako on.

Pozitívne správy – Ďalšou metódou, 
ktorá môže pomôcť povzbudiť klientov 
mať pozitívne myšlienky a pocity, je za-
pisovať si pre seba správy na lístočky a 
dávať si ich na chladničku, zrkadlo v kú-
peľni alebo do auta. Niekoľko príkladov: 
„Po daždi zas vyjde slnko“; „Blažení sme 
my, ktorí sa vieme smiať zo seba, kvô-
li čomu sa nikdy neprestaneme baviť“; 
„Modlitba za pokoj: Bože, udeľ mi pokoj, 
aby som akceptoval veci, ktoré nemôžem 
zmeniť“; „Za tmavej noci, na tmavom ka-
meni sedí čierny mravec, a Boh ho vidí“; 
„Život je cieľ a nie miesto určenia“; „Tr-
pezlivosť ruže prináša“; „Buď k sebe súcit-
nejší“; „Priateľstvo sa zakladá na dôvere a 
láske. Na dôvere, že som milovaný“; „Ener-
gia nasleduje za myšlienkou“ alebo: „Nikdy 
nie je príliš neskoro na šťastné detstvo“.

Predstavivosť – Existujú viaceré vi-
zualizačné techniky. Klienti ich trénujú, 
aby im pomohli cítiť sa sebaistejšie a ús-
pešnejšie:

Krok 1: Klient sa pozerá na seba
z vonkajšej perspektívy, ako keby bol
v televízii – šťastný, sebaistý, skvelý, ro-
biaci akékoľvek úlohy, ktoré treba urobiť;

Krok 2: Potom si predstavuje seba, 
ako vstupuje do tohto obrazu, pričom sa 
stáva touto šťastnou, sebaistou, produk-
tívnou osobou. Vidí svojho blízkeho ako
je von zo sekty šťastný a naplnený. Pred-
stavuje si ho vo farbách, zaostrene a čo 
najdetailnejšie, ako si len vie predstaviť.

Hlboká svalová relaxácia – Napätie 
svalov je hlavnou zložkou návalov úzkos-
ti a paniky. Keďže výskyt konkrétnych 
emócií nie je možné priamo ovplyvňovať, 
ovplyvňujeme ich nepriamo cez prácu 
s myšlienkami a tiež prácou s nepríjem-
nými telesnými pocitmi cez rôzne druhy 
relaxácií. Klienti sa preto učia všímať si 
napätie svalov v špecifických oblastiach 
svojho tela a vedome toto napätie uvoľ-
ňovať. Nazýva sa to progresívna svalová 
relaxácia. Začína sa napnutím svalov na 
chodidlách a potom ich uvoľnením. Toto 
sa stále opakuje, pokiaľ chodidlá nie sú 

úplne uvoľnené – potom sa prechádza 
na členky, lýtka, stehná atď., až sa uvoľní 
celé telo. Cieľom je rozoznávať v jed-
notlivých svaloch na tele pocity napätia 
a pocity relaxu, aby sa klient učil rýchlo 
rozoznávať, ktoré svaly sú príliš napäté 
a treba ich uvoľniť.

Prirodzene, nič neprekoná hlbokú re-
laxačnú profesionálnu masáž. Môžete 
tiež kombinovať dve techniky. Napríklad 
môžete sa pokúsiť o techniku predstavi-
vosti, okrem progresívnej svalovej prá-
ce, aby ste dosiahli hlbokú svalovú re-
laxáciu. Zavrite oči a predstavte si lúč 
slnečného svetla, ktorý svieti na strnulú 
plochu, a sústreďte sa na uvoľnenie 
týchto svalov. Okrem uvedených rela-
xačných cvičení je možné použiť akýkoľ-
vek iný spôsob relaxácie, ktorý kliento-
vi vyhovuje, napríklad počúvanie hudby, 
horúci kúpeľ, spánok a pod.

Technika prehĺbeného dýchania –
Dýchanie je jednou z tých aktivít, ktoré 
sú prirodzené, a teda automatické. Je 
vhodné niekoľkokrát denne uskutočniť 
rad dlhých, hlbokých nádychov. Vydy-
chuje sa pomaly, hlboko a rozvážne. 
Treba dbať na to, aby výdych trval dlh-
šie než nádych. Niekedy pomáha vokali-
zovať svoj výdych, ako keby ste vypustili 
vzdych úľavy. Keď si úplne vyprázdnite 
pľúca, samy sa prirodzene naplnia, čo 
uľahčuje nadychovanie a je liečivejšie.

Modlitba – Ak sú klienti veriaci, mod-
litba je jednou z najsilnejších nástrojov 
posilnenia. Klienti, ktorí majú hlboké ná-
boženské presvedčenie, často čerpajú 
veľkú silu z pravidelnej modlitby. Niektorí 
klienti tiež žiadajú celú svoju kongregá-
ciu, cirkev, chrám alebo spoločenstvo, 
aby sa modlilo za nich a za ich blízkeho. 
Modlitba má okrem svojho hlavného po-
slania taktiež významný relaxačný, a te-
da upokojujúci aspekt.

Keď prichádza klient do terapie, ča-
ká ho najskôr určitá práca na sebe, kým 
začne zapájať do spolupráce svojho blíz-
keho v sekte. Odhodlaním poznávať a 
stabilizovať seba samého máme mož-
nosť byť pre závislého od sekty mode-
lom pozitívnej zmeny.       

Foto: A. MRÁKOVÁ
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Dokončenie ◄ 2 ►
akademické inštitúty a pokračoval: „Hlav-
nou výzvou je nová inkulturácia viery
v doteraz nepreskúmanom prostredí, 
ktorá presahuje jednoduchú apologetiku. 
Z toho, samozrejme, vyvodzujem výzvu 
začať nový Pastoračný program kultúry. 
Univerzita nie je farnosť, preto je tu dô-
ležitá vhodná kultúrna a duchovná for-
mácia vytváraná organizovaním seminá-
rov a pracovných skupín, centier dialógu 
a interdisciplinárnych kolokvií. Zásadnou 
je viera v Krista, ktorá zachvacuje súčas-
ne inteligenciu i srdce človeka, jeho myš-
lienky i život v účinnom stretávaní sa
s Kristom,“ pripomenul kardinál Poupard 
a dodal: „Teda zhrniem: od katechézy po
homílie, od najvyššieho Magistéria Cirkvi
po pastoračnú starostlivosť, od akade-
mických prednášok po najjednoduchšie
svedectvá viery máme cieľ, ktorý nami
hýbe ako jedným celkom, ako nám Svätý
Otec tak často opakuje: Mať odvahu bo-
jovať proti relativizmu, proti tomu, aby
sme sa nechali unášať raz sem raz tam
každým doktrinálnym závánom, ktorý
nám ponúka prevažujúca kultúra ako je-
diný postoj, aby sme boli na pulze doby.
Pestovať si jasnú vieru podľa Kréda Cir-
kvi nie je fundamentalizmus, ale inteligen-
cia a múdrosť, aby sme nepodľahli diktá-
torstvu relativizmu, ktorý neuznáva nič
ako definitívne a ktorý považuje rozum a
jeho túžby za najvyššiu mieru. Relativiz-
mus, ezoterika (…) a agnosticizmus sú naj-
ľstivejšími nepriateľmi pravdy a dobra!“

ZENIT/TK KBS, 13. 6. 2006

Kolumbijské vraždy v znamení 666
V severnej Kolumbii bolo 6. 6. 2006 za-
vraždených (mali podrezané hrdlá) šesť 
členov jednej rodiny vrátane jedného 
dieťaťa. Úrady si myslia, že zločin vyko-
nal satanský kult. Pracovník organizácie 
na ochranu ľudských práv v meste Bar-
rancabermeja (provincia Santander), kde 
sa  vražda odohrala, povedal novinárom, 
že sa zdá, že tu existuje spojitosť s utor-
kovým dátumom 6. 6. 2006 (6-6-6). Tá-
to skupina čísiel je znakom diabla. Polícia 
tvrdí, že v prospech tejto verzie môže 
svedčiť aj to, že obetí bolo šesť, čo zvy-
šuje podozrenie, že išlo o rituálnu vraždu.

AAP, Via NineMSM, 7. 6. 2006
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Toto svedectvo je anonymné kvô-
li vyhrážkam Šrí Činmoja a jeho 

žiakov osobe, ktorá ho vydáva. Naša
redakcia však pozná človeka, ktorý 
overoval jeho pravdivosť a osobne
s autorkou komunikoval. Keďže po-
dobných šokujúcich svedectiev je na 
internete viacero, rozhodli sme sa
ho uverejniť ako výstrahu pre tých, 
čo ľahkovážne prijímajú podobných 
falošných samozvaných spasiteľov.

Niekoľko týždňov po tom, ako som z osob-
ných dôvodov odišla z Centra, mi svitlo,
že môj niekdajší guru – CKG (skratka Čin-
mojovho mena – Chinmoy Kumar Gho-
se – pozn. red.) nie je nijaký avatár ani 
duchovná osoba, ako som sa domnieva-

la. Hovorila som so starým priateľom o
mojom dlhom telefonáte s CKG krátko 
pred mojím odchodom a úlomky začali 
zrazu do seba zapadať.

V tom telefonickom rozhovore mi 
CKG sám od seba začal rozprávať o okol-
nostiach svojho príchodu na Západ. Je-
ho rozprávanie sa dosť líšilo od toho, čo 
som predtým od neho počula – o vnú-
tornom príkaze od Supreme (Najvyššie-
ho) rozšíriť jeho posolstvo oduševneným 
ľuďom na Západe. CKG jednoducho kon-
štatoval, že bol žiakom ako ja (ktorý stra-
til vieru) a život v ášrame ho netešil. Keď 
sem prišiel, dostal slabo platenú prácu na 
Indickej stálej misii Organizácie Spojených 
národov a nebol schopný plniť svoje zá-
väzky a uživiť sa. Z čias pobytu v ášrame 

si zachoval záujem o meditáciu, poéziu a
hudbu. Spomenul si, že Matka z ášramu
má predsa toľkých bohatých žiakov… A 
tak s pomocou Alo dévi založil Centrum.

Moja priateľka pracovala v dome CKG 
dlhé roky, a tak aj ona pridala svojich 
pár kúsočkov do mozaiky. Vedela, že CKG 
bol úradníkom v ášrame, mal na staros-
ti bankové vklady. Vedel teda podrobne 
o finančných tokoch ášramu. Rozpráva-
la mi i o tom, ako CKG spočiatku nacvi-
čoval meditačné pozície pred zrkadlom, 
čo by avatár sotva potreboval robiť.

Vždy ma privádzalo do úžasu, že CKG 
má schopnosť vidieť bytosti či „duše“ 
z iných svetov (tak ako Krišna). Nedávno 
som sa však dozvedela o istých udalos-
tiach v dome CKG, ktoré svedčia o nie-
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čom inom. CKG v jednej zo svojich kníh 
píše, ako počas televízneho prenosu pri-
státia kozmonautov na Mesiaci tam vi-
del nejaké bytosti. V tom čase rozprá-
val, že ich tam jasne videl. Avšak neskôr, 
bolo to minulý rok, CKG sledoval na FOX 
TV nejakú reláciu, kde tvrdili, že video-
záznam z pristátia na Mesiaci bol pod-
fuk. CKG okamžite vyhlásil, že záznam 
bol naozaj podfuk a že celé pristátie 
na Mesiaci bol podvod. Keď sa ho pýtali 
na jeho knihu, CKG tvrdil, že celé to bo-
lo tlačovou chybou. Vyhlasoval, že nikdy 
netvrdil, že nejaké mesačné bytosti by 
bol niekedy zazrel.

Potom sú tu i ďalšie okolnosti. V po-
sledných rokoch sa rozprávalo o niekoľ-
kých ženách, ktoré museli znášať fyzic-
ké útrapy. Jedna z nich, poznala som ju
aj osobne, sa takmer rok pokúšala cho-
diť so zlomeným bedrom, lebo jej CKG 
povedal, že sa bolesť pominie, a ďalšia
dokonca zomrela na veľmi zriedkavú
chorobu pečene, lebo nešla do nemoc-
nice. Obe doplatili na rady CKG. Potom
ten ustavičný mediálny cirkus v Centre.
Pýtam sa samej seba, či by Bohom rea-
lizovaná duša natoľko nadbiehala mé-
diám a tak veľmi bažila po ocenení.

Napokon je tu moja vlastná skúse-
nosť so sexuálnymi aférami CKG, kto-
ré ho sprevádzali od založenia Centra. 
Viem, že CKG mal sexuálny styk s mno-
hými partnerkami, dokonca vydatými, 
a pritom ostatným žiakom kázal žiť v ce-
libáte. Teraz už viem aj to, že keď jeho 
sexuálne partnerky otehotneli, nútil ich 
ísť na potrat a dokonca i vydatým žiač-
kam prikazoval podstúpiť interrupciu.

K mojej osobnej skúsenosti s CKG do-
šlo v čase, keď som žila už desať rokov 
v celibáte. Vďaka cyklistike som si udržia-
vala formu, a zrazu si ma začal všímať. 
Z ničoho nič ma pozval na skupinový vý-
let mimo New Yorku, na mierový koncert 
do San Francisca. Keď som povedala, že 
nemám peniaze, dokonca sa ponúkol za 
mňa zaplatiť všetky výlohy. Po koncerte 
za mnou prišla G., šéfka kalifornskej ob-
lasti, že CKG ma vraj pozýva k sebe do iz-
by a podala mi kúsok papiera s jej číslom.

Celá nervózna som šla k nemu. Mys-
lela som si, že ma chce poveriť nejakou 
špeciálnou úlohou. Ani vo sne mi nena-
padlo, že by mohlo ísť o sex! Po krát-
kom rozhovore o mojich predošlých se-
xuálnych skúsenostiach ma CKG vyzval, 
aby som sa mu celou bytosťou oddala. 
Skrížila som ruky na prsiach, pohliadla

mu do očí a ponúkla som sa, že ho rada
poteším, no on povedal, že to nestačí, 
a tak som niekoľko ráz opakovala: „Naj-
vyšší, klaniam sa ti!“.

Vstal a nechal sa objať, privinula som 
sa k nemu, cítila som vrelosť a nehu, ni-
jaké vzrušenie. Potom mi prikázal vy-
zliecť sa. Pochopila som, že mu ide o sex 
a to ma šokovalo! Po desiatich rokoch 
uctievania jeho osoby by mi však ani len 
na um neprišlo znechutiť ho či nepo-
slúchnuť jeho zjavne naliehavú žiadosť. 
Vyzliekla som si teda sárí i všetko ostat-
né a on si sňal bedrovú rúšku (dhóti). 
Potom si len tak, v spodkoch, sadol na 
stoličku a pokynul mi, aby som podišla 
k nemu. Pokľakla som medzi jeho nohy 
a znova ho objala. Povedal: „Dotýkaj sa
ma!“ (…) Znervóznela som a pripadalo mi 
to hlúpe. Tu, hľa, môj milovaný guru, o
ktorom som nikdy ani len nesnívala v se-
xuálnych súvislostiach, odo mňa chce 
orálny sex! Bolo to ako neskutočný sen…

Keď som sa obliekala, povedal, že je so 
mnou veľmi spokojný, že je na mňa hrdý 
a že to, čo sa stalo, nesmiem nikdy niko-
mu povedať. Vraj som špeciálne vyvolená 
a že to nebol sex, ale dych jeho života, 
ktorý mi odovzdal. Ešte dodal, že keby 
sa čokoľvek prihodilo (tehotenstvo), ani 
mu to nemám hovoriť, ale ihneď ísť do 
nemocnice na potrat. Potom mi priniesol 
obálku, ktorú vybral zo zásuvky: bolo v nej 
15 čistých, nových, stodolárových banko-
viek, ktoré by stačili nielen na spiatočnú 
letenku, ale aj na mnoho iných vecí.

Po desiatich rokoch uctievania CKG 
ako boha, bez jedinej myšlienky na sex 
v súvislosti s jeho osobou, som bola v to-
tálnom šoku, ktorý trval niekoľko dní. No 
nekládla som si nijaké otázky, brala som 
veci tak, ako prišli. O čosi neskôr po tejto 
otrasnej skúsenosti ma však začali sužo-
vať pochybnosti o CKG, až prerástli do 
trvalého duševného boja za ospravedl-
nenie jeho správania. Hoci som cítila, že 
ten sex bol neprirodzený, mechanický, 
iný, ako by som bola očakávala s rea-
lizovanou dušou, upokojovala som sa 
myšlienkou, že je to jeho ľudská stránka 
a zrejme nie som dostatočne vnímavá, 
lebo som príliš nervózna. Do domu CKG 
ma v nasledujúcich mesiacoch zavolali
ešte niekoľkokrát, potom pozvania ustali.

V dôsledku emocionálneho rozrušenia 
z toho všetkého som na jeseň nasledu-
júceho roka ešte s jedným žiakom odišla 
z Centra. Žila som potom niekoľko rokov 
mimo, moju vieru to ale nijako neovplyv-

nilo. V tom čase som porozprávala svoj-
mu partnerovi o tajnom sexe s CKG. Na-
značil, že aj on mal s CKG pomer, a nielen 
s ním, ale že CKG mu prikazoval súložiť
aj s ďalšími. Po čase môj priateľ začal 
prosíkať, aby sme sa vrátili do Centra. 
Mala som obavy, no išla som s ním. V na-
sledujúcich rokoch som sa dozvedela,
že s CKG malo styk mnoho žien, dokonca 
tu boli náznaky, že mal pomer i s mužmi.

Po mojom návrate ma prvý raz opäť 
požiadal o sex (v Japonsku). Najprv chcel, 
aby som mu napísala list. Napísala som 
niečo zbožné, ale to sa mu nepáčilo. 
Chcel, aby som podrobne vykreslila, ako 
som po ňom túžila a opísala podrob-
nosti sexuálneho života s mojím partne-
rom v čase, keď som žila mimo Centra. 
Potom ma CKG pozýval k sebe kvôli se-
xu raz či dva razy do roka v New Yorku a
zvyčajne raz počas vianočných výletov.

Pred niekoľkými rokmi mi CKG zavolal 
do práce. Chce ma vraj zasvätiť do no-
vého druhu „vzťahov“ – so ženami. Mala 
som prísť k nemu domov ešte s jednou 
ženou. Najprv sme mali sexuálny styk my 
dve dolu v suteréne, zatiaľ čo on čakal 
hore v izbe. Potom tá druhá žena vyšla 
na poschodie, CKG zišiel dolu a súložil so 
mnou. Zakázal mi komukoľvek rozprávať 
o týchto stretnutiach či vzťahoch, ako 
tomu hovoril, a že sa mám správať, ako-
by sme spolu nikdy nič intímne nemali.

Začala som tú ženu navštevovať pra-
videlne, raz do mesiaca, u nej doma. Na 
toto nie som práve hrdá, necítila som 
sa pri nej vo svojej koži a hoci som k nej 
pociťovala sesterskú lásku, sex s ňou 
mi pripadal neprirodzený. Aj som od 
nej chytila herpes. Bolo to veľmi tráp-
ne, ale aspoň som vďaka tomu zistila, že 
tieto aktivity sa neobmedzujú na malú, 
exkluzívnu skupinu. Všimla som si totiž, 
že mnohé zo žien i mužov v Centre mali 
podobné aktívne opary.

Po niekoľkých mesiacoch mi CKG za-
ranžoval styk s ďalšou ženou, raz do týž-
dňa. Hoci sme sa dobre poznali, CKG mi 
prikázal, aby som sa správala tak, že to 
robím so ženou po prvý raz a nikdy ne-
máme hovoriť o iných sexuálnych skú-
senostiach. Nechcela som meniť svoju 
sexuálnu orientáciu, no cítila som, že ju 
začínam strácať. Vzťah s touto druhou 
ženou začal ochabovať a CKG ma vyzval, 
aby som si vybrala novú partnerku. Ne-
mohla som sa k tomu prinútiť, nechcelo 
sa mi na ženy myslieť týmto spôsobom. 
Chcela som mať iba prirodzený partner-
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ský pomer s mužom a povedala som to 
CKG. Zamietol to ako nemožné, lebo by 
som sa vraj mohla zaľúbiť, a tak mi vy-
brali novú partnerku.

S tou poslednou ženou som mala o-
sobné konflikty, no cítila som povinnosť 
robiť CKG radosť, preto som to s ňou 
vydržala. V čase, keď som si s ňou zača-
la, som mala pozitívny mamogram. Na 
prsníku mi našli hrčku, ktorá vyzerala
suspektne. Mala som sa podrobiť bio-
psii. CKG chcel vidieť výsledky ešte pre-
do mnou, a tak jedna žiačka – bola to
zdravotná sestra – išla k lekárovi so 
mnou. Čakajúc na výsledky som vedela,
že to nebude nič vážne, veď i moja mat-
ka má cystické prsníky. No moja spo-
ločníčka sa tvárila, akoby sa stal zázrak. 
Aj ďalší žiaci CKG tvrdili, že je to zázrak.
CKG vyhlasoval, že mi zachránil život.

Po incidente s mamogramom mo-
je rozčarovanie z Centra rástlo a zača-
la som si uvedomovať, že túžim po nor-
málnom milujúcom mužskom partnerovi
a deťoch. Nakoniec som pochopila, že 
musím znova odísť z Centra, tentoraz 
navždy. Riziko bolo z môjho pohľadu prí-
liš veľké. Myslela som si, že môžem prísť 
o vnútorné svetlo, na ktorom som toľké 
roky pracovala. Možno sa spreneverím 
môjmu pravému vzťahu s Bohom, ale-
bo sa mi naozaj prihodia zlé veci, ako
mi to dlhé roky vtĺkal do hlavy CKG.

Teraz, keď som už navždy opustila
Centrum, keď sa naozaj rozchádzam so 
svojím presvedčením o CKG, zažívam ne-
smierny pocit slobody. Uvedomujem si,
že mimo Centra je život jasný a plný a
moje vnútorné svetlo sa sľubne rozvíja.
Keď sa pozerám späť, viem, že pre ne-
dostatok vlastnej sebadôvery som CKG 
pripisovala to, čo som nachádzala pri 
vnútornom hľadaní Boha. Prišla som tiež
na to, že som mu dovolila klamať ma 
a manipulovať so mnou, lebo som túžila 
byť dobrým, cieľavedomým, bezvýhrad-
ne milujúcim a osvieteným človekom.

Otázky a odpovede:

Ako je možné, že toľko iných blízkych 
žiakov nevie nič o týchto veciach?

Pretože žiaci slepo veria CKG, a keďže ži-
jú v celibáte, ani si nepripustia pochyb-
nosti či podozrenia súvisiace so sexom.

V ktorú hodinu ste chodili do domu 
svojho guru? Prečo ostatným nebolo 

podozrivé, že niekto chodieva do je-
ho domu častejšie?

V New Yorku ma k nemu volali neskoro 
v noci, medzi jednou a piatou hodinou. 
Nebolo tam nikoho, kto by ma mohol vi-
dieť. Raz, počas vianočného výletu, ma 
tam pozývali v rôznom čase, vo dne aj 
v noci. Mala som ustavične na pamäti, že 
nikomu nič nesmiem prezradiť ani vzbu-
diť podozrenie, že mám niečo s guru.

Prečo pokladáte jeho správanie za ne-
správne? Ak vám pripadá nemorálne, 
tak prečo?

Podľa mňa najhoršie na tom je, že bala-
mutí svojich žiakov, aby v ňom videli ava-
tára a z toho titulu na nich uplatňuje ab-
solútnu autoritu. A s touto absolútnou 
autoritou využíva ľudí podľa ľubovôle na 
svoje sexuálne ukojenie a sebapresade-
nie. Využíva strach na manipuláciu ľudí, 
vytvára atmosféru strachu z vonkajšie-
ho sveta a zo vzťahov, dokonca priateľ-
ských, a to všetko v mene spirituality.

Prečo ste sa rozhodli vydať svedec-
tvo o CKG?

V tom čase, niekedy začiatkom či v po-
lovici 90. rokov, keď som trávila čas mi-
mo Centra, mučil ma strach a nedôvera 
v seba, ako aj úzkosti z toho, čo by sa 
podľa slov CKG mohlo prihodiť, ak opus-
tím Centrum. Keď som si napokon uve-
domila, aké sú jeho skutočné pohnútky 
a že klame mňa i ostatných žiakov, roz-
hodla som sa podeliť o svoje osobné zá-
žitky a skúsenosti s ostatnými, ktorí sú 
na tom rovnako.

Čo očakávate od ľudí, ktorí sa dosta-
nú k vášmu svedectvu? Chceli by ste, 
aby začali pochybovať o svojom guru?

Mojím cieľom je povedať pravdu o CKG, 
aby to ľuďom dodalo v živote odvahu. 
Určite by mali pochybovať o svojom 
guru. Rada by som videla, ako si žiaci 
veria, ako uchovávajú svoje skúsenosti 
a pripomínajú si ich, ako vedú šťastný,
vyrovnaný život.        

Redakčne krátené – celé svedectvo je
na webovej stránke http://www.chin-
moycult.com/testimonials/sex3.htm.

Preklad: NORA VALOVÁ
Ilustračné foto: M. PLANČÁR
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Smie štát i Cirkev dozerať na kulty?
Biskup Gervasio Gestori zo San Bene-
detta del Tronto vyjadril presvedče-
nie, že Katolícka cirkev by mala spolu-
pracovať so štátom, aby sa zabránilo 
sektám neprimerane zasahovať do ve-
rejného a náboženského života obča-
nov. Povedal to na diecéznom kongre-
se Centra pre sociologicko-náboženský 
výskum a informácie na tému Nábo-
ženské sekty, nátlak a tolerancia. Bis-
kup hovoril o náboženskom pluralizme 
a zdôraznil, že „tolerancia je rozhodnu-
tie voči slobode občanov, ale na sociál-
no-politickej úrovni by mohla byť zre-
dukovaná na povoľnosť individualizmu
voči istým osobám a na doktrinálnej 
úrovni na steoretizovanie ľahostajnosti 
k náboženským ideám vyplývajúcej zo 
skeptického pohľadu na vec“.

Biskup Gestori ďalej hovoril o slo-
bode a pravde vo vzťahu k nábožen-
stvu a pokúsil sa špecifikovať hranice 
a spôsoby, v rámci ktorých štát a Cir-
kev môžu zasahovať, aby zabránili šíre-
niu siekt. Uviedol rôzne typy chápania 
religiozity a povedal: „Niektorí hovoria, 
že náboženstvo je ‚zlo‘ a ‚podvod‘, 
ktorý škodí človeku, pokoruje jeho in-
teligenciu a degeneruje jeho ducha a 
preto si myslia, že treba napomáhať 
oslobodenie od náboženstva. Iní sú ľa-
hostajní k náboženstvám a myslia si, 
že sú to ľudské výmysly, ktoré obsa-
hujú dobro i zlo. Ďalší sa domnieva-
jú, že všetky náboženstvá sú to isté.
A zasa iní si myslia, že náboženstvo je 
v každom zmysle dobré.“

„Proti sektám sa bojuje najmä zdra-
vou a zrelou formáciou osobného sve-
domia. Avšak je tu i problém noriem 
zásahov vo forme ich predchádzania 
a obmedzovania. Špeciálne zákony by
však boli nebezpečné, pretože by boli 
rizikom zasahovania štátu do oblasti, 
ktorá nie je v jeho kompetencii. Štát
nemôže definovať, čo je sekta a nemô-
že posudzovať jej náboženskú doktrínu. 
(...) Z tohto hľadiska zostáva problém 
regulovania siekt otvorenou otázkou 
a jej vývoj si zaslúži starostlivú pozor-
nosť Katolíckej cirkvi, aby mohla spolu-
pracovať so štátom,“ zdôraznil biskup 
Gestori.      ZENIT/TK KBS, 13. 6. 2006
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Novopohanstvo

Ako novopohanstvo označujeme súbor súčasných duchovných aktivít, ktoré nadväzujú na pred-

kresťanské náboženstvá. V tomto súbore môžeme rozoznávať päť hlavných tradícií, ktoré sa 

spravidla nazývajú keltská, germánska (severská), slovanská (baltsko-slovanská), čarodejnícka (wic-

canská) a šamanská tradícia. Na nasledujúcich riadkoch sa najprv pokúsime novopohanstvo celkovo 

charakterizovať a potom sa budeme jednotlivým tradíciám venovať podrobnejšie najmä s ohľadom 

na ich súčasnú podobu. Avšak v tomto čísle nedôjdeme ďalej než k prvej z nich – ku keltskej tradícii.

ZDENĚK VOJTÍŠEK

Výraz pohan je kresťanským označením 
toho, kto sa nestal kresťanom a kto nie 
je ani Židom. Prvými pohanmi boli v Rím-
skej ríši dedinčania (lat. paganí). Tí totiž 
dlho vzdorovali prijatiu kresťanstva, od
4. storočia rýchlo šírenému predovšet-
kým v mestách. Následne sa ako pohan-
ské národy označovali aj susedia biblic-
kého Izraela a všetky etniká, ktoré sa 
s kresťanstvom nestretli alebo ho od-
mietli. Zaujímavá je pozícia moslimov –

niekedy ich kresťania považujú za ino-
vercov (lebo veria v toho istého Boha, 
ale iným spôsobom), inokedy podstatne 
menej priaznivo za pohanov. Pomocou 
slova pohan sa teda kresťania vymedzu-
jú voči tým, ktorí stoja mimo priazne 
Boha, zvestovaného kresťanskou Bibliou.

Pokiaľ nekresťan toto vymedzujúce 
poňatie prijme a k tomuto kresťanskému 
hodnotiacemu (a do značnej miery odsu-
dzujúcemu) výrazu sa sám výslovne pri-

hlási, vyjadruje tým nepochybne protest 
proti kresťanstvu. S týmto protestom sa 
v novopohanstve stretávame veľmi často 
(hoci nie vždy) a môžeme ho považovať za 
jeho prvý charakteristický znak. Novopo-
hania protestujú proti tomu, čo vnímajú
ako kresťanskú expanzivitu a bezohľadné 
mocenské potlačovanie iných nábožen-
stiev, a celkovo proti výlučnej monoteis-
tickej koncepcii a jej skutočným či do-
mnelým dôsledkom (napr. vo vzťahoch 

živenie mŕtvej tradície (1)
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medzi mužmi i ženami, vo vzťahu k nási-
liu či vo vzťahu k životnému prostrediu). 
Tento protest sa vyjadruje protikresťan-
skou rétorikou a niekedy i symbolmi, kto-
ré sa vnímajú ako protikresťanské. Tým 
sa títo pohania ocitajú v očiach niekto-
rých pozorovateľov blízko k satanizmu a
bývajú neprávom za satanistov označo-
vaní, a preto niekedy i príkro odsudzovaní.

V západnej, kresťanskej civilizácii mô-
žeme s určitosťou vysledovať veľa pred-
kresťanských či mimokresťanských (a te-
da pohanských) prvkov. O niektorých sa 
nepochybuje (napr. o vplyve antickej fi-
lozofie či stredovekej moslimskej vzdela-
nosti), niektoré sú už značne prekryté a 
zostávajú skôr hádankou (napr. v ľudovej 
slovesnosti alebo v súbore ezoterického 
poznania), iné boli výslovne potlačované 
(v ľudovej zbožnosti a tzv. čarodejníctve). 
Tieto jednotlivé prvky sú rozptýlené či
zbavené náboženského obsahu. Žiadne 
z európskych pohanských náboženstiev 
christianizáciu neprečkalo a novodobé
pohanské duchovné aktivity na tieto ná-
boženstvá nemôžu priamo nadviazať.

Hoci sa teda ich stúpenci nazývajú
pohania, religionistika používa radšej ter-
mín novopohanstvo (neopaganizmus), 
ktorý naznačuje, že kontinuita medzi pô-
vodnými pohanskými náboženstvami a ich 
súčasnými stúpencami bola prerušená. 
V novopohanstve – a to môžeme pova-
žovať za druhú spoločnú charakteristiku 
– ide teda o novodobé pokusy o oživenie 
vymretých pohanských náboženstiev.

Je príznačné, že množstvo týchto 
pokusov podnietili vedecké rozpravy 
z odboru antropológie a religionistiky, 
napríklad práce Margarety Murrayovej, 
Mircey Eliadeho, Clauda Lévi-Straussa a
mnohých ďalších vedcov. Oživenie ger-
mánskeho pohanstva na sklonku 19. sto-
ročia by napríklad bolo veľmi ťažké ne-
vidieť ako jednu z reakcií na odborné
zoznamovanie Západu s indickým kul-
túrnym a takisto náboženským dedič-
stvom, ktoré vtedy už celé storočia in-
tenzívne prebiehalo.

Skutočnosť, že súčasné novopohan-
stvo vzniklo z veľkej časti na základe 
podnetov z vedeckých, teda nie z nábo-
ženských zdrojov, môžeme vidieť ako
jeho ďalší charakteristický znak. Nezna-
mená to však, že by novopohanstvo pri
svojich vedeckých zdrojoch ostalo. Skôr
naopak: využíva ich ako inšpiráciu, na kto-
rej základe rozvíja teórie, veľmi často 
výrazne prekračujúce poznania nado-

budnuté odbornými metódami, alebo sú 
s ním dokonca v rozpore.

Nadväznosť na vedu sa z piatich vyš-
šie vymenovaných tradícií najmenej tý-
ka tradície Keltov. Na oživenie keltského
náboženstva je však zase najlepšie vidieť
ďalší znak novopohanstva, jeho prepo-
jenie s romantizmom a romantickým 
prístupom k svetu vôbec. Návrat k prí-
rode a k harmónii človeka s ňou je jed-
ným z hlavných motívov novopohanstva. 
V dávnej pohanskej minulosti sa nachá-
dza ideál ľudstva, prirodzene dobrý člo-
vek, neskazený spoločenskými (a najmä
náboženskými) inštitúciami, žijúci v pri-
rodzenom súlade so svojím okolím i sám 
so sebou. Táto ideálna minulosť sa tak 
stáva projekčnou plochou, na ktorej 
možno premietnuť riešenie akýchkoľvek 
súčasných osobných, ako aj spoločen-
ských problémov. Jedným z nich je na-
príklad ekologická problematika, o ktorej 
sa v novopohanstve hojne diskutuje a 
ktorej riešenie sa hľadá v návrate k ú-
dajnej predkresťanskej harmónii človeka 
s duchovne poňatými prírodnými silami.

Germánske a slovanské novopohan-
stvo je romantickými ideami vystavené 
pokušeniu vstúpiť do zväzku s extrém-
nymi podobami nacionalizmu a výnimoč-
ne i rasizmu. Romantický novopohanský 
pohľad na problematiku genderu dokáže 
zase motivovať radikálny feminizmus.

Typické pre novopohanské aktivity 
je vytváranie spoločenstiev. Tieto akti-
vity totiž nie sú zďaleka len duchovné, 
ale predovšetkým kultúrne a široko 
spoločenské. Praktizujú ich voľné, otvo-
rené spoločenstvá, založené väčšmi na 
záujme o to-ktoré náboženstvo, než 
na samej náboženskej praxi. Skôr než o 
osobné duchovné zaujatie, náboženský 
zážitok, pochopenie sveta, nábožensky 
zakotvené hodnoty, dotyk posvätného 
a pod. ide v týchto spoločenstvách o 
preskúmanie určitej náboženskej a kultúr-
nej tradície, prenesenie sa do jej sveta 
a vyskúšanie niektorých jej aspektov, 
a to spoločne s ostatnými, na rovna-
ký záujem orientovanými ľuďmi.

Obraz sveta prinášaný tou-ktorou du-
chovnou tradíciou sa vníma nezáväzne 
väčšmi ako zaujímavá možnosť prístu-
pu k svetu, než ako doktrinálne a myto-
logicky stanovená norma. Je príznačné,
že hlavnou udalosťou novopohanského
života je slávnosť (najčastejšie pri prí-
ležitosti pohanského sviatku), pri ktorej
náboženské aktivity nebývajú zďaleka je-

dinou súčasťou (ako napr. i pri ľudových
púťach). Novopohanstvo treba chápať
preto aj (a možno predovšetkým) ako
spoločenskú aktivitu voľného času.

Spoločenstvo rovnakého záujmu mo-
tivuje k veľkej tvorivosti, ktorú by sme 
tak mohli vidieť ako ďalší, na tomto mies-
te už posledný charakteristický znak no-
vopohanstva. V novo pohanských spolo-
čenstvách sa náboženské motívy nanovo 
a tvorivo prekladajú do súčasného jazyka
a často sa spájajú či porovnávajú s mo-
tívmi iných náboženstiev. Rozvíja sa ume-
nie (hudobné, výtvarné i úžitkové), stava-
jú sa oltáre a upravujú posvätné miesta,
pestuje sa liečiteľstvo, veštecké techni-
ky a existuje i množstvo ďalších aktivít. 
Takmer prázdne „projekčné plátno“, o kto-
rom sme vyššie metaforicky hovorili, sa 
zaplnilo tvorivým využívaním reálií i bo-
hatou fantáziou. Nemožno si nevšimnúť, 
že fantázia dostáva tým väčší priestor, 
čím menej sa toho o pohanských nábo-
ženstvách bezpečne a nepochybne vie.

Tradícia Keltov

Osobou, ktorá už na sklonku 17. storočia 
podnietila vznik keltského novopohan-
stva, je anglický zberateľ starožitností 
a spisovateľ John Aubrey (1626 – 1695).
O megalitických pamiatkach (predovšet-
kým v Avebury a Stonehenge) písal a ho-
voril ako o zvyškoch druidských chrámov. 
Túto myšlienku pomohol v nasledujúcom 
storočí rozšíriť kabalista a znalec ďalších 
ezoterických náuk William Stukeley (1687 
– 1765) prostredníctvom kníh publikova-
ných v štyridsiatych rokoch 18. storočia.

Avšak v tom čase (1717) už mala byť 
založená prvá druidská spoločnosť, Sta-
robylý druidský rád (Ancient Druid Or-
der). Pri jeho vzniku mal stáť John Toland 
(1670 – 1722), ďalší nadšený zberateľ úda-
jov o Keltoch a autor knihy Dejiny druidov 
(1719, podľa niektorých 1723 či 1726). Ako 
ale upozorňuje Dalibor Antalík,1 vznik rá-
du v tomto období nie je bezpečne do-
ložený. V Anglicku totiž ide o obdobie
veľmi plodné na tajné spoločnosti, ktoré 
pestovali ezoterické poznanie2 a s faktic-
kými (i historickými) údajmi zaobchádza-
li veľmi voľne. Anta líkov názov ezoterická 
pre túto prvú vlnu novodobého záujmu
o keltské náboženstvo je teda vhodný.3

K odkazu starobylého druidského rá-
du sa dnes hlási niekoľko spoločenstiev 
keltského novopohanstva aj v krajinách 
mimo Britských ostrovov.4 K tejto „ezo-

Novopohanstvo
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terickej“ vetve by sme azda mohli prira-
diť i ďalšie spoločenstvá, Starobylý rád 
druidov (Ancient Order of Druids) a od 
neho odvodené spoločenstvá, hoci ich 
Antalík pre ich dôraz na solidaritu a cha-
ritu nazýva ako mutualistické.5 Staroby lý 
rád druidov (založený 1781) organizoval 
v Británii významné akcie (najčastejšie
v Stonehenge) už na začiatku 20. sto-
ročia. Spoločenskú prestíž mu dodalo i
členstvo Winstona Churchilla v jednej
z jeho lóží.6 Dnes je rozšírený takmer
po celom svete. Skôr národno-obrode-
necké motívy než záujem vytvoriť ezo-
terické bratstvo pravdepodobne viedli
Edwarda Williamsa (1747 – 1826) k po-
kusom vzkriesiť tradíciu keltských bar-
dov. Tá mala posilniť waleskú národnú
identitu prostredníctvom používania wa-
leského jazyka, organizovaním slávností
spevu, obnovy (skôr však znovuvytvo-
renia) náboženských rítov keltských bar-
dov a dokonca objavením (skôr však
vytvorením) údajne starých literárnych
pamiatok.7 Spoločenstvá nadväzujúce
na vlastenecké úsilia Edwarda Williamsa 
(waleským menom Iolo Morganwga), sa 
zvyčajne nazývajú gorseddy (snemy), 
bardské gorseddy a pod.

Aktivity

Myšlienky a konštrukcie spomenutých
zakladateľov keltského novopohanstva,
tvorivo inovované ich nasledovníkmi, o-
bohatené vplyvom iných náboženstiev
(predovšetkým kresťanstva v ezoteric-
kom výklade) a doplnené o spopulari-
zované vedecké poznatky o pôvodnom 
keltskom náboženstve – to všetko vy-
tvára dostatočné zázemie pre bohaté 
náboženské a kultúrne aktivity. Nie sú 
obmedzené len na spoločenstvá, ktoré 
sa hlásia výhradne ku keltskej tradícii, 
ale prenikajú aj do iných smerov novo-
pohanstva, predovšetkým do šamaniz-
mu a hnutia Wicca. Napríklad keltské 
sviatky samain, imbolc, beltain a lugh-
nasadh sa 1. novembra, 1. februára, 1. 
mája, resp. 1. augusta slávia či aspoň 
pripomínajú v mnohých čarodejníckych 
(wiccanských) spoločenstvách podobne, 
ako sa v týchto spoločenstvách niekedy 
pripomínajú či dokonca uctievajú keltskí 
bohovia Cernunnos, Teutates, Epona8 a 
iní. Čarodejnícke hnutie Wicca (napokon 
založené priaznivcom keltského nábo-
ženstva Geraldom B. Gardnerom) má ku 
keltskej tradícii tak blízko, že „gardne-

rovská inšpi rácia“ tvorí podľa Antalíka
samostatnú vetvu neodruidizmu.9 Spo-
jenie šamanizmu a keltského novopo-
hanstva je najtesnejšie v oblasti liečiteľ-
stva. Reprezentujú ho napríklad knihy
úspešných autorov Johna a Caitlin Mat-
thewsovcov.10

Stredom aktivít novodobých Keltov 
sú štyri vyššie uvedené sviatky, alebo
aspoň niektoré z nich. Sú príležitosťou
na stretnutie inak rozptýleného spolo-
čenstva, na umeleckú produkciu (pre-
dovšetkým pre keltskú hudbu, ktorá už 
vytvorila špecifickú kategóriu v rámci 
world music), na rekonštrukcie bitiek, 
predaj remeselných a umeleckých pred-
metov, prednášky a dielne, prípadne tiež 
na náboženské obrady.

Pre keltských novopohanov, no viac 
ako pre ostatných, platí, že nábožen-
stvo skôr študujú (príp. o ňom diskutu-
jú), než ho prežívajú. Veľa z nich zostá-
va pri úvahách o keltských predstavách 
posmrtného života (v nich nachádzajú 
vieru v putovanie či znovuzrodenie du-
še), o prírode, oživenej duchovnými by-
tosťami a pod. a tieto náboženské pre-
svedčenia žiadnymi úkonmi nedoplňujú.

Medzi keltskými novopohanmi je aj
záujem o postavy keltských kňazov. Vod-
covské postavenie a najhlbšie vedomos-
ti právom pripisujú druidom, zatiaľ čo 
ako bardi sa (vtedy i dnes) označujú tí,
ktorí sa zaoberajú uchovávaním a roz-
víjaním slovesnej a hudobnej tradície.
Medzi súčasnými keltskými novopohan-
mi niekedy ožíva i úloha vatov (ovatov),
ktorí sa zaoberajú veštením a liečiteľ-
stvom. Určite však treba pripomenúť, 
že do týchto úloh sa jednotliví novodo-
bí priaznivci Keltov ustanovujú sami a
svojimi rolami nevytvárajú žiadnu štruk-
túru. Ide skôr o tituly, ktoré si jednotliví 
novopohania sami udelili a ktorými vy-
jadrujú svoje zameranie či ambície.

Záujem novodobých keltských no-
vopohanov sa ďalej obracia napríklad 
na liečiteľstvo či skúmanie keltských po-
svätných miest. Keltské liečiteľstvo pod 
názvom wyda spopularizovali (a vlastne 
v podstate vynašli) nemeckí autori po-
pulárnych liečiteľských a ezoterických
spisov Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. 
Schweppe a Wolfgang M. Pfau.11 Za po-
svätné miesta Keltov sa často považu-
jú megalitické stavby (menhiry, dolme-
ny a kromlechy), avšak pochádzajúce
z čias, ktoré keltskému osídleniu o nie-
koľko tisícročí predchádzali.12

České spoločenstvá

Z Britských ostrovov a Bretónska no-
vopohanstvo keltskej tradície postup-
ne preniklo i do ďalších krajín. V Českej 
republike sa však zatiaľ nestretávame
s vyslovene náboženským spoločen-
stvom keltských novopohanov. Ako píše 
Antalík, „nevznikol tu dosiaľ žiadny orga-
nizovaný ‚rád‘ či ‚háj‘, ktorého členom by 
sa príslušný uchádzač mohol stať až po 
absolvovaní iniciačného obradu a splne-
ní predcházajúcich podmienok…“.13 Za-
tiaľ sa ustanovili iba „viac či menej voľné 
združenia, ktoré primárne deklarujú svoj 
záujem o keltskú kultúru v najširšom 
zmysle slova. Jeho integrálnou súčasťou 
môže byť prípadne i záujem o jej nábo-
ženské dedičstvo, ktoré sa však spravi-
dla definuje len ako sprievodca všeobec-
nejších cieľov.“14

Zdá sa, že ku keltskému novopohan-
skému náboženskému životu sa u nás 
výslovne hlásia zatiaľ iba jednotlivci. Na 
seminári Spoločnosti pre štúdium siekt
a nových náboženských smerov15 sa tak-
to prezentoval druid Roman Procházka16 
a na internete druid Lunwer.17 Na nasle-
dujúcich riadkoch sa preto zmienime o 
štyroch združeniach, ktoré síce vychá-
dzajú z keltského novopohanstva, ale 
orientujú sa predovšetkým kultúrne.

Najvplyvnejšou skupinou je Bratstvo 
Keltov.18 Založil ho roku 1995 významný 
člen Jazzovej sekcie,19 hudobník Tomáš 
Křivánek. V tom istom roku bratstvo us-
poriadalo prvý festival keltskej kultúry
Beltine, ktorý od toho času zostal hlav-
nou a najpopulárnejšou aktivitou brat-
stva.20 V tomto roku sa v rámci osláv 
sviatku beltain uskutočnila keltská svad-
ba, o ktorej referovali i celoštátne mé-
diá.21 Pre členov bratstvo vydáva Spra-
vodajcu a internetový bulletin Kelt.

O rok skôr ako Bratstvo Keltov vznik-
lo občianske združenie Keltoi22 pod ve-
dením Václava Horáka. Ako svoje posla-
nie združenie deklaruje „rozvíjať kultúrny
a spoločenský život, prácu s deťmi a
mládežou a organizovať akcie pre deti,
mládež i dospelých“.23 Zatiaľ čo keltská 
hudba prináša Bratstvu Keltov pozornosť
širšej verejnosti, Keltoi sa sústreďuje na
lokálne projekty a na mladú generáciu.
Navzdory pokusom o založenie stredísk
i na iných miestach Českej republiky zo-
stáva činnosť združenia zatiaľ obmedze-
ná na mladoboleslavskú oblasť.24
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Iba lokálny význam (v západných Če-
chách) zatiaľ dosiahlo občianske združe-
nie Agarain.25 O sebe hovorí ako o sku-
pine „ľudí, ktorí na radosť sebe i druhým
organizujú kultúrne programy, (…) stret-
nutia a posedenia pri táboráku, výlety,
podporujú tradičné remeselné zručnos-
ti, zoženú pre vás učiteľov írskych tan-
cov, naučia vás pliesť košíky či si vlast-
noručne vykovať klinec,…“26 a pod. Ich
internetová prezentácia sa spája s čin-
nosťou umeleckého kováča Petra Melča.

Zatiaľ čo hudba vychádzajúca z no-
vodobého keltského obrodenia je dobre 
známa, na pro pagáciu podobne inšpiro-
vaného výtvarného umenia bolo v ČR 
roku 2001 založené občianske združenie 
Lugh.27 Jeho iniciátorom a predsedom je 
maliar Josef Ryzec, ktorý od roku 1997 
organizuje výstavy výtvarných diel pri 
príležitosti sviatku lughnasadh a na po-
česť keltského boha Lugha.28 Združe-
nie sa podľa Ryzca „okrem výtvarných 
aktivít zaoberá v čo najširšom zmysle 
keltským odkazom zanechaným na sú-
časnom území Česka, Moravy a Sliezska 
a ďalej zovšeobecňujúcim presahom his-
tóriou celého keltského sveta, jeho in-
špirujúcim posolstvom súčasnosti.“29

Avšak popularita Keltov a ich kultúry
je oveľa širšia, než je pôsobnosť vyme-
novaných štyroch spoločenstiev. Nazna-
čujú ju zhrnujúce internetové stránky30

s pomerne vysokým počtom prístupov 
a tiež keltské témy na serveroch, ktoré 
nie sú na keltskú kultúru a náboženstvo 
primárne zamerané.

Záver

Novopohanstvo je nielen životaschopná, 
ale istotne i rozvíjajúca sa súčasť spektra 
dnešných duchovných aktivít. Skôr než 
o náboženstve v tom zmysle, ako tomu 
slovu väčšinou rozumie súčasná spoloč-
nosť, ide o životný štýl. Jeho súčasťou je 
síce určitý novopohanský obraz sveta a 
človeka, ten však nemusí byť vyjadrený 
výslovne náboženskými úkonmi. Prá-
ve najstaršia z novopohanských tradícií 
– tradícia Keltov – sa rozvíja väčšmi vo 
svojej kultúrnej oblasti než v oblasti vy-
slovene náboženskej. Táto charakteristika 
platí u českých keltských novopohanov 
ešte v oveľa väčšej miere než v krajinách,
v ktorých sa keltské obrodenie začalo. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: archív
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Zatknutý ruský úradník nútil pod-
riadených študovať scientológiu
MOSKVA – V Rusku zatkli bývalého
poslanca parlamentu (riaditeľ miest-
nej vzdelávacej organizácie) za spre-
neveru a zneužívanie postavenia. Nú-
til svojich podriadených navštevovať
scientologické kurzy a platil za ne pe-
niazmi z rozpočtu organizácie. Boris 
Šalimov zo Skovorodinskej oblasti na 
ruskom Ďalekom východe bol odsú-
dený na dva roky väzenia. Informova-
la o tom internetová stránka Ruskej 
generálnej prokuratúry.

Šalimov sa stal členom Svetového 
inštitútu scientologických podnikov 
v roku 2002. Pri propagácii organizá-
cie nútil svojich podriadených študo-
vať diela L. R. Hubbarda. Okrem toho 
peniazmi z rozpočtu platil za vyhod-
notenie ich pokroku. Novoscientolo-
gickí konvertiti museli absolvovať tes-
ty, ktoré posielal na štátne náklady do
Moskvy. Šalimov spreneveril viac ako 
600-tisíc rubľov (20-tisíc dolárov) z ve-
rejných zdrojov. Okrem investícii do 
náboženských záujmov tiež spreneve-
ril 151-tisíc rubľov na súkromné účely.

MosNews, 2. 6. 2006

Jeruzalem: 2 percentá kresťanov
IZRAEL – Podľa najnovších štatistic-
kých údajov žije v Jeruzaleme 14 700 
kresťanov. Z toho je 12 100 arabské-
ho a 2 600 iného pôvodu, spolu sú
to dve percentá zo 720 000 obyva-
teľov tohto mesta. Jeruzalemský in-
štitút pre štúdium Izraela 24. mája 
okrem toho oznámil, že roku 1995 tu 
bol počet kresťanov asi 13 400.

Po šesťdňovej vojne roku 1967, 
keď anektovaním východných častí
mesta vznikol Jeruzalem v dnešnej
podobe, tam žilo 12 900 kresťanov.
Ich absolútny počet vzrástol teda od
roku 1967 o 14 percent, avšak cel-
kový počet obyvateľstva vzrástol za
uvedené obdobie o 170 percent. Asi
8 200 Jeruzalemčanov je v štatistike
v kategórii „bez vyznania“. Historické
staré mesto Jeruzalema má 35 900
obyvateľov a dnes tu žije aj približne
3 000 Židov.

KIPA/TK KBS, 29. 5. 2006
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ženy. Preto nie je nič nezvyčajné, ak
v jednej domácnosti spolu žije desať 
žien, pričom každá má bežne 8 až 15
detí. Samotný Jeffs má údajne 40 man-
želiek a 56 potomkov.

Čistky
Jeffs od všetkých vyžaduje absolút-
nu poslušnosť. Každý, kto sa mu čo i 
len slovom vzprieči, je z cirkvi vylúčený.
Nemilosrdné zaobchádzanie s ovečkami 
má však svoj zmysel: Jeffs tak po odí-
dencoch získa majetok a ich ženy, res-
pektíve dcéry. S Rossom Chatwinom sa 
v januári 2004 rozlúčil iba esemeskou: 
„Od jedného z našich bratov som sa do-
zvedel, že si zhrešil, a preto nás musíš 
okamžite opustiť,“ napísal mu. Chatwin 
ani len netušil, žeby vykonal niečo zlé.

Podľa odhadov Garyho Engelsa bo-
lo počas Jeffsovho panovania takýmto 
spôsobom zo sekty vylúčených približne 
300 mužov. Takto skončil i Richard Holm. 
Jeffs mu najprv klasicky oznámil, že 
spáchal hriech. Dal mu však ešte jednu 
šancu – mal spísať zoznam svojich pre-
hreškov proti ich viere. Holm tak v náde-
ji na skorý návrat aj učinil. V neďalekom 
moteli potom trpezlivo čakal na odpo-
veď. Po šiestich týždňoch k nemu do-
razila zvesť, že jeho dve manželky spolu
s desiatimi deťmi pridelili inému mužovi.

„Jeden známy mi zatelefonoval, že 
obe moje ženy vydali za môjho mlad-
šieho brata!“ vysvetľoval rozzúrený Holm 
redaktorke magazínu Intelligence Re-
port. „Radšej som odišiel z mesta, lebo 
inak by som toho malého bastarda asi 
zabil.“ Okrem toho, že stratil najbližších, 
prišiel Holm aj o dom v hodnote 700-ti-
síc dolárov a skoro všetky úspory. Táto 
krutá životná skúsenosť ho takmer zlo-
mila. Teraz sa síce s deťmi stretáva raz 
týždenne, ale tŕpne, kedy sa samozva-
ný prorok zmocní jeho maloletých dcér. 
Aj stretnutia sa odohrávajú v napätej 
atmosfére, lebo členovia sekty deťom 

nahovorili, že takých odpadlíkov, ako je 
ich otec, „čaká večné zatratenie a muky, 
ktoré sa slovami nedajú opísať“.

Holm si medzičasom postavil nový 
domov a zo všetkého najväčšmi si želá, 
aby jeho tri dcéry išli bývať k nemu. No 
ani vila s bazénom a obrovská plazmo-
vá obrazovka nemôžu súperiť s Jeffso-
vým vplyvom na detskú psychiku. Jeho 
dlhodobé vymývanie mozgov je oveľa 
účinnejšie než akékoľvek materiálne veci.
V meste, kde je zakázaná televízia, nie 
sú dostupné žiadne „nežiaduce“, čiže 
iné ako fundamentalistické knihy, kde je 
zakázané počúvať hudbu alebo čo i len 
plávať v jazere, sa sfanatizovaní ľudia 
ovládajú veľmi ľahko.

Vzdelanie a guráž
Napriek tomu sa občas nájdu ženy, kto -
ré sa zo Short Creek odvážia utiecť. Po-
máha im pritom Pennie Petersenová, 
ktorá na vlastnej koži okúsila tento fun-
damentalistický raj na zemi. O svoj prvý 
útek sa pokúsila už ako deväťročná. Sto-
pom sa dostala do najbližšieho mesta
v Utahu a prihlásila sa tu na polícii. „Poli-
cajti boli fajn, kúpili mi pizzu, zahrali si so 
mnou biliard a potom ma odviezli späť,“ 
spomína dnes s úsmevom. No vtedy jej 
nebolo všetko jedno: „Otec ma zbil tak, 
že som nevládala ani chodiť.“ Keď mala 
štrnásť, otec sa rozhodol vydať ju za 
48-ročného muža, ktorý ju už predtým 
niekoľkokrát sexuálne zneužil. Vtedy
padlo definitívne rozhodnutie: „Musím
z tohto prekliateho pekla utiecť.“ Ten-
toraz bola úspešná a neskôr pomohla aj 
svojej sestre Pam. Bohužiaľ, dve ďalšie 
sestry, ktoré otehotneli ešte pred dovŕ-
šením pätnástich rokov, zmizli nevedno 
kam, a dodnes sú nezvestné.

Petersenová z osobnej skúsenosti vie,
že najdôležitejšou vecou, ktorá dievča-
tám zo Short Creek chýba, je vzdela-
nie. V náboženských školách vedených 
podľa Jeffsových predstáv sa nedozve-

Fanatik
Pred pár dňami sa na zozname desiatich
najhľadanejších osôb USA objavilo meno 
vodcu polygamistickej sekty Warrena 
Jeffsa. Tento samozvaný prorok je obvi-
nený zo sexuálneho zneužívania malole-
tých, z manželstva s maloletou a zo znásil-
nenia. Líder Fundamentalistickej Kristovej
cirkvi posledných dní svätých (FLDS) pri-
tom sám seba považuje za „vykonávateľa
Božej vôle na zemi“. Ako dokazujú uve-
dené obvinenia, jeho predstavy o konaní
dobra sú však dosť zvrátené, a preto sa
tento „baránok boží“ v roku 2004 radšej
vyparil z povrchu zemského a odvtedy u-
niká ruke spravodlivosti. FBI na jeho hla-
vu vypísala odmenu stotisíc dolárov.

Kráľovstvo
Warren Jeffs prevzal vodcovské žezlo
v „cirkvi“ po smrti svojho otca Rulona
roku 2002. Ten viedol svoje verné oveč-
ky vyše 15 rokov a zanechal tu po se-
be úctyhodnú vizitku: 75 vdov a 65 detí.
Rulon hneď na začiatku panovania upev-
nil svoju moc tým, že zrušil sedemčlen-
nú kňazskú radu a všetky rozhodovacie
právomoci preniesol na seba. Syn Warren
ide verne v jeho šľapajach. Päťdesiatroč-
ný „panovník“ vládne železnou rukou vo 
svojom minikráľovstve na pomedzí štá-
tov Arizona a Utah. Mestské zastupiteľ-
stvo, škola, dokonca i polícia v izolova-
nom mestečku Short Creek sú riadené
v duchu sekty FLDS.

Detektív Gary Engels, ktorý už roky 
pátra po Jeffsovi, bol úplne bezmocný. 
Nikto z policajtov s ním totiž nechcel 
spolupracovať, ba ani len komunikovať.
„V Amerike nenájdete žiadne mesto či 
samosprávu, ktoré by sa podobali tejto. 
Je to tam ako v stredoveku, prežitie kaž-
dého jedného človeka závisí od vôle Wa-
rena Jeffsa. On môže rozhodnúť o vašej 
rodine, o tom, či vám zoberú dom ale-
bo firmu. Mal niekedy nejaký kráľ takúto 
moc?“ pýta sa Gary Engels. Jeffs má pod 
palcom naozaj úplne všetko: patrí mu 
prakticky všetok majetok v meste vráta-
ne 30 miestnych podnikov a 700 domov
v hodnote asi sto miliónov dolárov.

Na dôvažok Jeffs rozhoduje i o tom,
kto si koho vezme. V Short Creeku sa
totiž ženy považujú za výlučný majetok
mužov. Školu môžu navštevovať iba po
šiestu triedu a ich úlohou je predovšet-
kým slúžiť chlapom a rodiť potomkov. 
Členovia sekty veria, že ak sa majú do-
stať do neba, musia mať najmenej tri 
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Kresťanskí heretici
v staroveku (6)

Vývoj a upevnenie cirkevných vierouč-
ných výpovedí sa vo východnej cirkvi 
urýchlilo v 4. storočí aj v súvislosti s no-
vým spoločenským postavením kresťa-
nov po získaní náboženskej slobody roku 
313. Trojičné a kristologické dogmy sa 
stali predmetom veľkého sporu s Áriom.

Árius (256 – 336) bol horlivý kňaz 
v Alexandrii, kde ho biskup Alexander po-
stavil do čela zboru v mestskej časti Bau-
kalis. Študoval u antiochijských teológov 
a exegétov, najmä u Lukiana. Triezva teo-
logická metóda antiochijských učiteľov
zdanlivo viedla k presvedčeniu, že Ježiš
nie je priamo Boh, ale človek, na ktorom
Božia milosť spočinula zvláštnym spô-
sobom. To učil tiež Árius, hoci videl Ježi-
ša Krista v najužšej závislosti od Boha
Otca. Krista pokladal za prvé Božie stvo-
renie, ktoré bolo z nebytia povolané
k bytiu, a tak k životu. Vnútorným cha-
rakterom svojej duše, mysle a vôle sa
ale Kristus natoľko stotožnil s Božím
stvoriteľským zámerom, že ho Boh na-
koniec prijal za svojho, takže ho môže-
me nazývať Božím Synom. Kristus teda
nebol Boží Syn od vekov, ale stal sa ním
až za svojho pozemského života.

Táto Áriova interpretácia si získala
v Alexandrii mnoho teologických prívr-
žencov a mala silný ohlas i medzi ľudom.
Aj mimo Egypta sa k nej prikláňali vý-
znamní biskupi, ako Eusebios z pales-
tínskej Caesarey alebo biskup Eusebios
z maloázijskej Nikomédie. No z podnetu
mladého diakona Atanázia sa alexandrij-
ský biskup Alexander ostro postavil proti
Áriovi. Alexander a Atanázius zdôrazňo-
vali plné Kristovo božstvo a jeho spasi-
teľské dôsledky. Medzi oboma názormi
a ich stúpencami došlo k ostrým pole-
mikám. Cirkev v Egypte sa ocitla na po-
kraji rozkolu, ktorý sa šíril aj inde. Cisá-
rovi Konštantínovi záležalo na tom, aby
si všeobecná Cirkev zachovala jednotu
a stala sa ideovým a zjednocujúcim či-

niteľom rímskeho impéria. Preto sa po-
kúsil urovnať spor osobnými prípismi
Áriovi aj Alexandrovi. Avšak keď touto
cestou nedosiahol očakávaný výsledok 
a spor sa preniesol i do ďalších rímskych 
provincií, rozhodol sa zvolať ekumenic-
ký koncil do Nicei (325).

Na Konštantínovu výzvu prišlo tri-
sto biskupov prevažne z východnej časti
Rímskej ríše. Formálne koncilu predsedal
rímsky biskup Hózius, otvoril ho ale Kon-
štantín dlhou rečou, v ktorej sa akoby
nepriamo prikláňal k Áriovým názorom.
Napriek tomu v diskusiách prevládlo sta-
novisko, že Áriovo učenie je heretické a
toto stanovisko sa presadilo i proti cisá-
rovej vôli. Nicejský koncil vyhlásil, že kres-
ťania vyznávajú Ježiša Krista, ktorý sa
zrodil z Otca pred všetkými vekmi, je
pravým Bohom z pravého Boha, Svet-
lom zo Svetla, bol zrodený, nie stvore-
ný a je jednej podstaty s Otcom (gr. ho-
mousios). Proti Áriovi nekompromisne 
vystupoval Atanázius (296 – 372), ktorý
od začiatku učil, že Syn je ten istý ako
Otec. Nicejské vyznanie viery podpísala 
väčšina biskupov a cisár sa zaviazal ho 
rešpektovať. Ária poslal do vyhnanstva.

Stanovisko mladého 29-ročného Ata-
názia teda v Nicei zvíťazilo nad názormi 
69-ročného Ária. No porazený arianizmus
nezanikol. Duchovný zápas trval i ďalej. 
V spore sa postupne vyhranili tri smery: 
krajní ariáni hlásali, že Syn sa v ničom 
nepodobá Otcovi (gr. anomios), miernejší 
ariáni tvrdili, že Syn je Otcovi vo všet-
kom podobný (gr. homoiusios: podobný, 
nie však ten istý) a atanáziovci zastávali 
nicejské vyznanie viery, že Syn je jednej 
podstaty s Otcom (gr. homousios). Vý-
chod s teologickou školou v Antiochii sa 
prikláňal k arianizmu, západ so sídlom 
v Alexandrii zasa k Atanáziovi, až defini-
tívne rozhodol a nicejské vyznanie viery 
potvrdil carihradský koncil roku 381.    

PETER GAŽÍK

dia prakticky nič o živote mimo komuni-
ty. „Vezmite si nejaké normálne 17-roč-
né dievča a oznámte mu, že si má vziať
70-ročného muža. Poslalo by vás jed-
noducho do čerta.“ Lenže toto dievčatá
v Short Creek, odrezané úplne od sve-
ta, nechápu. Vedia len jedno: ich telo je
hriešne a sex slúži na plodenie detí.

Na druhej strane v citovo úplne vy-
prázdnenej fundamentalistickej komu-
nite sú pre ne deti jediná skutočná ra-
dosť v živote. „Niektoré sme po úteku 
museli doslova učiť umývať sa sprchova-
cím gélom a dotýkať sa vlastného tela,“ 
spomína Petersenová. To je ten najmen-
ší problém. Mnohé zo žien sa psychicky 
nikdy nespamätajú z neustáleho sexuál-
neho týrania, ktorému boli permanent-
ne vystavené.

Tejto skutočnosti si je vedomý i Ri-
chard Holm. Preto tak túži svoje dcéry
odtiaľ dostať. O to väčšmi bol zdesený
listom, ktorý nedávno dostali v škole:
„Pre každú z vás je miesto v zasľúbenej
zemi. Osobne vás tam privediem. Váš
Warren S. Jeffs.“ Holm už tuší, že jeho
obavy sa čoskoro naplnia. Preto si veľ-
mi želá, aby polícia Jeffsa čím skôr chyti-
la. No niektorí, ako Pam Blacková, varujú
pred prílišným optimizmom: „V prípade,
že by sa tak aj stalo, pre ľudí zo Short 
Creek bude Jeffs stále martýrom. Oni
tam majú totiž totálne vymyté mozgy.“

Polygamia ako súčasť viery
FLDS vznikla na začiatku 20. storočia od-
štiepením od mormónov, ktorí sa pod
tlakom okolitého prostredia rozhodli po-
lygamiu vo svojich radoch zakázať. Pre
fundamentalistov je ale návratom k pô-
vodným ideálom Josepha Smitha, zakla-
dateľa tohto hnutia. Po druhej svetovej
vojne sa arizonská polícia snažila proti
polygamistom tvrdo zasiahnuť. Napriek
tomu, že viackrát zatkla lídrov tejto sek-
ty, fundamentalisti ďalej pokračovali vo
svojej činnosti. Úplný rozkol medzi mor-
mónmi a FLDS nastal na konci 70. rokov,
keď sa po prvýkrát mormónskymi kňaz-
mi stali i černosi. FLDS sa totiž aj dnes 
ústami svojho vodcu Warrena Jeffsa ot-
vorene hlási k rasizmu: „Prostredníctvom 
černochov diabol zoslal zlo na zem,“ tvr-
dia jeho členovia. V súčasnosti má pod-
ľa rôznych odhadov táto sekta v USA asi 
desaťtisíc členov. Okrem Short Creek si 
pred časom vybudovali nové stredisko 
pri mestečku Eldorado v Texase.      
MARIAN REPA, Plus 7 dní 21/06 – krátené
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Moja dospievajúca dcéra začala čítať 
knihy Neala Donalda Walscha Hovory 
s Bohom – odvtedy tvrdí, že konečne 
našla pravdu a pochopila vieru. Odmieta
chodiť do kostola a vraví, že cirkev be-
rie vieru len formálne. Neviem, ako mám
na to reagovať. Poradíte mi, prosím?

Zuzana z Košíc

Odborníci zaraďujú knihy tohto typu
do žánru hnutia New Age, ktoré je prí-
ťažlivé najmä tým, že ponúka duchovnú
skúsenosť, ale nič od človeka nevyžaduje 
– stačí uveriť. Kresťanstvo žiada v zása-
de morálnu premenu, čo je veľmi ťažké vy-
konať, a to každodenne, znova a znova.

Pokúsime sa poukázať na to, v čom 
knihy Hovory s Bohom nie sú v súlade 
s kresťanstvom a Bibliou:

Vo Walschových knihách sa opakujú
slová ako Boh, Ježiš Kristus, Panna Má-
ria a mnohé biblické obrazy, napríklad:
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete,
klopte a otvorí sa vám“ (Mt 7, 7), čím au-
tor v čitateľoch vzbudzuje pocit spriaz-
nenosti a spoločných východísk s kres-
ťanstvom. No poctivou analýzou zistíme, 
že s ním má len pramálo spoločné:

1. Samotný spôsob komunikácie s Bo-
hom je nekresťanský, pretože Walsch
píše podľa diktátu Boha, ktorý interpre-
tuje len cez seba, akoby mal len on spo-
jenie s Bohom. Ostatní majú prijať túto 
jeho osobnú interpretáciu. Nesúlad je 
v tom, že hoci kresťanstvo pripúšťa o-

sobnú komunikáciu s Bohom, ani Biblia
nevznikala ako diktát;

2. Walsch stotožňuje Boha a člove-
ka, čo je pre kresťanstvo najväčšie rú-
hanie – je to vlastne podstata hriechu, 
keď sa človek stavia na roveň Boha;

3. Walsch tvrdí, že človek tvorí reali-
tu – v najhlbšom zmysle slova je potom 
logicky stvoriteľom. V kresťanstve je ale 
iba stvorením. Má síce obrovský dosah
na ostatné stvorené veci, môže ich pre-
tvárať, tvoriť (vrátane nového života),
ale nemôže ich stvoriť v zmysle života 
ako počiatok všetkého stvorenia;

4. Walsch vníma človeka ako bytosť, 
ktorá sa očisťuje reinkarnáciou. V kres-
ťanstve je očistenie možné cez pokánie 
a odpustenie. Každý život je jedinečný a
po ňom príde najprv smrť, vzkriesenie, 
súd a očistenie – ale o večnosti rozho-
duje každý počas svojho života.

Aj z pohľadu logiky je v knihe veľa
sporných vecí. Často sa vo vete obja-
vuje jedna myšlienka, ktorá je následne
úpl ne popretá. Veľmi manipulatívne na 
mňa pôsobili i tvrdenia bez argumentov,
o ktorých človek nemá pochybovať, len
ich prijať. Napríklad: „To, čo ti teraz po-
viem, je ťažko pochopiteľné, lebo to od-
poruje mnohým názorom...“, pričom au-
tor vôbec neargumentuje a nedokazuje
– len tvrdí, že ide o nový myšlienkový
systém. Takýmto spôsobom popiera aj
mnohé matematické a fyzikálne zákony 
– bez akéhokoľvek argumentu a dôka-
zu. Podľa toho, čo sám tvrdí, je to roz-
hovor s Bohom, a kto by si trúfal pochy-
bovať o Božích pravdách, ktoré Walsch 
len sprostredkúva?

Veľmi znepokojujúce bolo pre mňa
relativizovanie dobra a zla, napríklad: „vo 
vesmíre nič nie je ‚správne‘ ani ‚nespráv-
ne‘“; (...) „v objektívnom svete nič nie
je ‚lepšie‘ alebo ‚horšie‘“. Došlo to až tak 
ďaleko, že autor píše : „musíš si uvedo-
miť, že Hitler nikomu neublížil. V istom 
zmysle nespôsobil utrpenie, ale naopak, 
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Štúdia o UFO nenašla žiadne stopy
po mimozemšťanoch
Tajná správa Ministerstva obrany Veľkej 
Británie o neidentifikovateľných lietajú-
cich objektoch uvádza, že nie sú žiadne 
dôkazy o mimozemských formách života.
Hoci správa pochádza ešte z roku 2000, 
len teraz bola odtajnená prvý raz a ve-
rejne vydaná v nízkom náklade. Jej autor
ostáva i naďalej neznámy. Správa bola
uverejnená len na základe Zákona o slo-
bodnom prístupe k informáciám na žia-
dosť Dr. Davida Clarka z Hallam univerzity 
v Sheffielde. Realizácia štúdie pod ná-
zvom Neidentifikovateľné vzdušné feno-
mény v Spojenom kráľovstve trvala štyri 
roky a mala odpovedať na dlhotrvajúcu 
otázku stúpencov UFO: „Je tam vonku 
niekto?“ Zdá sa, že odpoveď znie: „Nie.“

V 400-stránkovej správe sa uvádza: 
„Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by na-
značovali, že videné fenomény sú nepria-
teľské či akokoľvek inak ovládané, okrem 
prírodných fyzikálnych síl.“ Správa ďalej
dodáva, že „nie je ani žiadny dôkaz o
existencii ‚pevných telies‘, ktoré by mohli 
spôsobiť nebezpečenstvo zrážky. Ak ale
neexistujú žiadni zelení mužíčkovia vo
vesmírnych lodiach či v lietajúcich tanie-
roch, prečo potom toľko ľudí hlási, že
nevideli to, čo si myslia, že videli?

Správa odpovedá: „Dôkazom pre vy-
svetlenie neidentifikovateľného vzdušné-
ho fenoménu sú známe i menej známe 
efekty sprevádzajúce meteory. Značná
časť dôkazov podporuje tézu, že ide o
javy súvisiace s fyzikálnymi, elektrickými
a agnetickými fenoménmi v atmosfére, 
mezosfére a ionosfére. Zdá sa, že vznika-
jú v dôsledku elektricky nabitých častíc. 
Pozorujeme ich tak zriedkavo, že pre väč-
šinu pozorovateľov sa javia ako jedinečné.“

Ľudia, ktorí tvrdia, že zažili „blízke 
stretnutie“, sa dajú ťažko presvedčiť, že 
nevideli to, čo si myslia, že videli. Správa 
ponúka možné lekárske vysvetlenie: „Ak 
sa tesne priblížime k plazmovým poliam, 
môže to mať za následok vyvolanie doj-
mu vozidla či osoby. Je lekársky potvrde-
né, že lokálne polia vyvolávajú reakcie 
v temporálnych lalokoch ľudského moz-
gu. Výsledkom toho je, že pozorovateľ
tvrdí, neskôr i popisuje či si pamätá jasný, 
no pritom nesprávny opis toho, čo zažil.“

Moja dospievajúca dcéra začala čítať 

Tajná správa Ministerstva obrany Veľkej 
Británie o neidentifikovateľných lietajú-
cich objektoch uvádza, že nie sú žiadne 
dôkazy o mimozemských formách života.
Hoci správa pochádza ešte z roku 2000, 

Otázky, ktoré vás zaujali

Neale Donald Walsch
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utrpenia ich zbavil. Budha hovoril: «Ži-
vot je utrpenie». A Budha mal pravdu“.

Aj keď teraz uvádzame tieto vety
vytrhnuté z kontextu, ich význam sa 
nemení. Pýtame sa teda všetkých, kto-
rí tieto knihy nekriticky prijímajú a sú-
hlasia s nimi (i Vašej dcéry): to státisíce 
tých bezbranných nevinných ľudí musel  
roky nechať týrať, ponižovať, zbavovať 
ľudskej dôstojnosti a spôsobovať im ďal-
šie utrpenie, keď mal taký „ušľachtilý“ cieľ 
zbaviť ich utrpenia? Ak knihy s takýmito 
tvrdeniami majú byť základom pre mož-
ný zrod „nového, lepšieho človeka nové-
ho veku“ (New Age), tak máme veľké o-
bavy o jeho budúcnosť.

Vo Walschových knihách nájdeme aj 
univerzálne platné pravdy a skúsenosti, 
ktoré sú všeobecne známe, ako: „život 
je proces tvorenia“; „hľadajte a nájdete“; 
„semiačko nie je menej dokonalé než na-
rastený strom“; „dieťa robí chyby“ atď.,
čo vzbudzuje a posilňuje dojem, že aj 
ostatné tvrdenia sú také jednoznačné 
a nespochybniteľné, a preto netreba ar-
gumentovať – stačí ich iba prijať.

Neviem, či sme odpovedali na otáz-
ku, ale všeobecne platí, že jediné, čo mô-
žeme pre týchto úprimne hľadajúcich
mladých urobiť, je rozprávať sa s nimi a
byť pre nich dobrým vzorom pre život.
Je prirodzené (dokonca i zdravé), že sú
v opozícii voči rodičom, pretože sa osa-
mostatňujú a chcú ísť svojou cestou.
Vtedy je múdre nájsť iných dobrých, 
vzdelaných, morálnych ľudí, ktorí sa bu-
dú s nimi rozprávať, argumentovať a
neodsudzovať, a ktorí budú pre nich
prirodzenými autoritami. Zdá sa mi, že
by to mohlo byť pre Vašu dcéru, ale aj 
pre ostatných mladých ľudí, ktorí pod-
ľahli ilúzii, že konečne našli pravdu, tým 
najvhodnejším riešením.

Zúčastnila som sa na prednáške inži-
niera Frtúsa s názvom Vzostup zeme. 
Priznám sa, vôbec som nerozumela 
informáciám, ktoré skoro dve hodiny 
prednášal, a tak som cez prestávku 
pred meditáciou odišla. Zaujímalo by 
ma, či existuje i nejaké spoločenstvo, 
kde pôsobí a čím sa vlastne zaoberá.

Miriam z Banskej Bystrice

Spoločenstvo, ktorého zakladateľom je 
Ing. Jozef Frtús, pôsobí v Leviciach a je 
založené na jeho vlastnom „učení“. Jeho 
základ tvorí tvrdenie o hierarchickom us-
poriadaní vesmíru podľa jeho presného 

modelu, v ktorom pôsobia sily svetla a
temna a ovplyvňujú dianie na zemi.

Podľa Frtúsa má ľudská bytosť mož-
nosť prejsť do čoraz vyššej duchovnej
sféry, podľa toho, ako sa premieňa na 
Vyslanca Nového veku. Jeho učenie je 
pozliepané z biblických postáv (napr. Je-
žiša, ktorému dáva nové pomenovanie
– Kozmický Kristus), z kabaly, ezoteriky, 
reiki, učenia o čakrách či karme. Často
tiež používa univerzálne platné pojmy
ako láska, ale aj neprehľadné množstvo
nových mien a jazykových novotvarov, 
v ktorých je takmer nemožné sa vyznať.

Pri podrobnejšej analýze jeho pred-
nášok však zistíme veľké nepresnosti, 
jednoznačné protirečenia, ba až abso-
lútne nezmysly (napr.: „v 7. dimenzii je len
sedem druhov vtáčikov“, (...) „energetic-
ké centrum je v Tatrách“, (...) „prechod
do inej dimenzie bude o 14. hodine“, (...)
„prechod do 5. dimenzie sa začne na
Slovensku“, (...) „dňa 22. júna 2000 sa za-
čal súd“ atď. Tieto tvrdenia pritom ni-
čím nedokladuje a neunúva sa ich ani
nijako dokazovať, aj keď sa opiera o čís-
la, dátumy, historický čas, čo sú veliči-
ny, ktoré si môže každý preveriť – pokiaľ 
má „zapnuté“ kritické myslenie.

Frtús dokonca svoje „učenie“ a lieči-
teľské techniky atlantských majstrov pre-
zentuje na platených, vôbec nie lacných
prednáškach, pravidelných víkendových
kurzoch (stoja 500 až 9 990 Sk) a me-
ditačných stretnutiach s názvom Vzos-
tup Zeme, a to po celom Slovensku:
v Komárne, Banskej Bystrici, Žiline, Brati-
slave a v Leviciach, kde má aj svoju At-
lantídsku školu Svetla. Členovia Zlatého
úsvitu, absolventi školy, kurzov i meditač-
ných stretnutí Vzostupu Zeme sa zdru-
žujú v duchovných organizáciách Deti
Svetla, Veľké biele bratstvo, Deti oslavy 
Svetla, Bratstvo a Nositelia Svetla.

Celkove by sme mohli Frtúsovo uče-
nie zaradiť medzi ďalšie z mnohých spo-
ločenstiev hnutia New Age, ktorých je 
neprehľadné množstvo a dá sa v nich
len ťažko orientovať. Vždy je v nich riziko 
bezvýhradného prijatia učenia bez kri-
tického posudzovania a podľahnutia za-
kladateľovi natoľko, že človek stratí vlast-
nú identitu a bez výhrad prijme identitu
spoločenstva. Nie sú zriedkavé ani prípa-
dy prepuknutia duševnej choroby pod 
vplyvom intenzívnej meditácie a psy-
chickej manipulácie, len, bohužiaľ, málo-
kedy sa podarí preukázať, že išlo o pria-
my vplyv života v takomto spoločenstve.
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Samozrejme, sú aj iné príčiny UFO,
ako lietadlá s mimoriadne jasnými svet-
lami, zablúdené meteorologické balóny, 
kŕdeľ vtákov. Bude ťažké presvedčiť 
niekoho o tom, že mysteriózne pohyby 
na oblohe majú racionálne vysvetlenie. 
Niektorí stúpenci UFO však tvrdia, že 
vlády budú vždy utajovať informácie 
o UFO, pretože sa obávajú pripustiť, že 
existuje niečo, čo je mimo ich kontroly.

Nevieme, koľko času a úsilia strávi-
lo v posledných rokoch Ministerstvo
obrany hľadaním UFO na oblohe, ale 
zdá sa, že neexistujú ďalšie plány na
štúdium tohto fenoménu. Ako pove-
dal hovorca ministerstva, táto správa,
a tiež správa z roku 1950 (Flying Sau-
cer Working Party), prišli k záveru, že
nie sú dostatočné dôkazy prítomnos-
ti akýchkoľvek pravých neidentifikova-
teľných vzdušných fenoménov. „Preto
je nepravdepodobné, že by sme v bu-
dúcnosti uskutočnili ďalšie štúdie, iba-
že by sa objavili nové dôkazy.“ (ms)

http://news.bbc.co.uk, 7. 5. 2006

Moslimské združenia žiadajú zákaz 
premietania Da Vinciho kódu
RUSKO (EPD) – V Moskve sa vo štvr-
tok minulý týždeň uskutočnila demon-
štrácia pravoslávnych veriacich proti 
premiére filmu Da Vinciho kód. Súčas-
ťou manifestácie, ktorá sa konala pred 
ústredným moskovským kinom A. S. 
Puškina, bolo i demonštratívne pálenie 
filmových plagátov. Za týmito prejav-
mi stoja viaceré ruské pravoslávne hnu-
tia. „Producenti filmu majú jediný cieľ
– cynickým spôsobom zarobiť čo naj-
viac peňazí,“ hovorí sa v stanovisku 
Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktoré vyda-
li v súvislosti s premiérou filmu. K pro-
testom sa pripojili aj moslimské zdru-
ženia v Rusku a požadujú úplný zákaz 
premietania Da Vinciho kódu.
EKUMÉNA VO SVETE 21/06, 24. 5. 2006
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Na internete som našla vašu webovú 
stránku a dočítala som sa okrem iné-
ho o komerčných sektách. Zaujíma 
ma, či máte informácie i o spoločnos-
ti G-profit, oslovil ma totiž jeden z jej 
členov.         Hanka z Bratislavy

Spoločnosť G-profit má sídlo v Žiline a 
od roku 1996 sa venuje internetovému 
predaju. Jej webová stránka poskytuje 
možnosť analýzy v obmedzenej miere, 
pretože neumožňuje prístup ku všetkým 
informáciám. Tie sú totiž určené len ľu-
ďom, ktorí si zakúpili prístupové heslá do 
servisného oddelenia a členstvo. Z toho 
dôvodu sa nemôžeme jednoznačne vy-
jadriť, či ide o komerčný kult. Určitými 
rizikovými signálmi by však podľa nášho 
názoru mohla byť práve táto uzavretosť, 
neprístupnosť istých informácií, seminá-
rov a vzdelávacích akcií, ktoré sú určené 
výhradne pre ľudí so zakúpeným člen-
stvom. Znepokojujúce pre nás sú i „mar-
ketingové postupy“ ponúkajúce metódy 
na rozvoj osobnosti opäť len pre klientov 
– členov. Viac sa o tom neuvádza, ale už 
tento ich spôsob je otázny. Aké postupy? 
Aká zmena? Kto to realizuje? Koľko to 
stojí? Prečo si treba zakúpiť členstvo?

Riziko vidíme tiež v spolupráci s chi-
rurgom MUDr. Fesenkom používajúcim
niektoré alternatívne metódy, napríklad 
kineziológiu a irisdiagnostiku, ktorá nie je
podľa vyjadrenia prof. Heřta v knihe Al-
ternativní medicína: možnosti a rizika ni-
jako vedecky dokázaná. Je nepodložená 
faktami o účinnosti a môže byť sporná 
až riziková v prípade, ak sa zanedbá kla-
sická diagnostika, ktorá by odhalila sku-
točnú príčinu ochorenia a následne ur-
čila cielenú liečbu.

V kritickom článku v denníku SME
zo dňa 1. 7. 2005 sa píše o cenách, kto-
ré zaplatíte za vstupný poplatok v spo-
ločnosti G-profit vo forme karty na zľa-
vy – sumy sa pohybujú v rozmedzí od
16 000 do 69 000 Sk. Spoločnosť má 
okolo 2 200 členov, pričom robí syste-
matický nábor nových záujemcov. Tovar
ponúkaný pre členov so zľavami je však
niekedy drahší ako v kamenných obcho-
doch, alebo sú zľavy iba zanedbateľné,
a pritom si musíte zakúpiť pomerne
drahú kartu na zľavy. Spoločnosť síce čle-
nom sľubuje isté výhody a zisk, no tie sú
závislé od toho, koľkých nových členov 
získate. Podobný systém fungoval i v Če-
chách, napríklad Eurolight, ale tam ho za-
kázali, tak ako aj pyramídové hry Skyline.

Uvedomujeme si, že sme Vám ne-
odpovedali jednoznačne a že i my sme 
kládli otázky, ktoré Vám azda pomôžu
ku kritickému zváženiu, či sa do aktivít 
spoločnosti zapojíte, alebo nie.

V mojom okolí pôsobí viacero liečite-
ľov prezentujúcich rôzne alternatív-
ne metódy liečby. Existujú nejaké 
vhodné kritériá na ich posudzovanie? 
Nakoľko môžu byť z kresťanského 
hľadiska škodlivé a nebezpečné – z fy-
zickej, ale i z duchovnej stránky?

Slávka z Piešťan

Milá Slávka, ďakujeme za veľmi aktuál-
nu otázku. Najlepšie by bolo, ak by ste si
prečítali nejaké publikácie, ktoré sa tejto 
téme venujú, aby ste pochopili celú hĺb-
ku tohto problému. Veľmi vhodná je na-
príklad publikácia MUDr. Štěpána Rucké-
ho Alternativní medicína – pomoc, nebo 
nebezpečí (Návrat domů, Praha 2000). 
V tejto knihe, v kapitole Alternatívna me-
dicína a kresťan, sa úvádzajú štyri otáz-
ky pre praktické rozlíšenie alternatívnej 
metódy, aby človek dokázal sám posúdiť
škodlivosť a vhodnosť nejakej metódy 
z kresťanského, ale i vedeckého pohľadu:

1. Aké je filozofické pozadie metó-
dy? Vychádza z okultných a ezoteric-
kých predstáv? Ak áno, tak nie je v súla-
de s kresťanstvom;

2. Ako sa dá vysvetliť účinok danej
metódy? Možno ho objasniť bez okultno-
-ezoterických vysvetlení? Napríklad pre
homeopatické lieky, ktoré majú účinko-
vať vďaka potenciácii kozmickou ener-
giou, neexistuje prirodzené vysvetlenie
bez zmeny svetonázoru. Pôsobenie by-
lín v normálnych koncentráciách možno
naopak ľahko vysvetliť cez prírodné zá-
kony a mechanizmy, ktoré Boh ustanovil;

3. Aké sú vedecké dôkazy pre sku-
točnú účinnosť danej metódy? Keď si
vezmeme bylinky, vidíme, že majú preu-
kázateľné účinky na základe prírodných 
látok, ktoré konkrétne rastliny obsahujú. 
Keď si však vezmeme nejaké prístroje, 
ktoré majú harmonizovať nejaké kozmic-
ké energie, zistíme, že nemôžu mať žiad-
ny účinok, aj keď vyzerajú ako seriózne 
prístroje s drôtmi a tlačidlami, lebo ani 
existencia týchto energií nebola nijakým 
spôsobom vedecky preukázaná;

4. Praktizuje sa táto metóda v spo-
jení s nejakými ezoterickými či okultný-
mi praktikami a rituálmi?            

Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
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Situácia náboženských menšín
v Iráne sa zhoršuje 
TEHERÁN – Situácia náboženských men-
šín v Iráne sa podľa prieskumov nemeckej 
Spoločnosti pre ohrozené národy (GfbV) 
od nastúpenia do funkcie Mahmuda Ah-
madinejada v júni 2005 viditeľne zhoršila. 
Tlak tzv. „strážcov revolúcie“ (Pazdaranu) 
na baháistov či konvertovaných kresťa-
nov výrazne zosilnel. „Moslimovia, ktorí
sa obrátili na kresťanstvo, nie sú si v Irá-
ne už istí životom,“ zdôraznila Spoločnosť 
pre ohrozené národy. Systematicky ich 
sleduje iránska tajná služba. Zločiny ex-
trémistických moslimov, ako je zavražde-
nie protestantského duchovného Ghor-
bana v novembri 2005, sa netrestajú.

Zosilnenými represáliami trpí taktiež 
300 000 prívržencov viery bahái – naj-
väčšej náboženskej menšiny v Iráne. Žijú 
v atmosfére strachu pred zatýkaním, 
raziami a verejnou potupou. Od začiatku 
minulého roku ich zatkli 125. Ako „mimo-
riadne alarmujúce“ označila organizácia 
pre ľudské práva skutočnosť, že od de-
cembra 2005 bolo v iránskej tlači viac 
ako 30 článkov, v ktorých sa hanobí táto 
menšina. Ničia sa aj ich cintoríny a po-
svätné miesta a zabavuje sa ich majetok.

Mimoriadne zlá je i situácia približne 
10 000 mandejcov – prívržencov 2000 
rokov starého náboženského spoločen-
stva v provincii Chuzistan, ktorí vidia
posledného proroka vo sv. Jánovi Krsti-
teľovi. Mandejci sú si nie istí pred útok-
mi priamo na ulici ani pred vraždami.
Napríklad 21-ročného Sayeeda Chamsiho 
v predmestí mesta Ahvaz koncom feb-
ruára prepadli neznámi páchatelia. Ťažko 
zraneného muža potom obhádzali pneu-
matikami naplnenými benzínom a zapálili,
takže zaživa zhorel. V máji vtrhli nezná-
mi muži do obchodu Nazara Zahrooni-
ho v Ahvaze, nadávali mu, že je neveriaci 
(kafir) a zastrelili ho. Iránske štátne orgá-
ny odmietli tieto aj ďalšie prípady vrážd 
vyšetrovať. Okrem toho dostávajú spo-
ločnosti pre ľudské práva stále informá-
cie, že mandejské dievčatá unášajú, nú-
tia ich prestúpiť na islam a sobášia ich
s moslimami. Mandejci nesmú sláviť bo-
hoslužby, mŕtvych si musia dať pochová-
vať islamským duchovným.

KAP/TK KBS, 12. 6. 2006


