
XI. 1/2008
ročník

38 Sk

Deti
v sektách

Svet
ako v pokrivenom zrkadle

Mandala
psychologická technika, 
či náboženská iniciácia?

Waldorfské školy
sú naozaj nereligiózne?



časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

Z obsahu čísla:

Mandala – psychologická technika, či náboženská ini-
ciácia? – Uvedomujú si tí, ktorí ju ako relaxačnú me-
tódu do škôl importujú, čo vlastne propagujú? Alebo 
žeby išlo z ich strany o vedomý a cielený zámer?

Hľadanie brány do nebies – Pred 11 rokmi sa v USA odo-
hrala jedna z najznámejších nábožensky motivovaných 
tragédií. O život prišlo 39 odhodlaných stúpencov sekty
Nebeská brána, ktorí demonštratívne opustili svoje telá...

Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne? – Antropozo-
fické učenie pôsobí na WŠ oveľa viac, než sú waldorfskí 
pedagógovia ochotní pripustiť. Vedia o tom rodičia detí?

 

Predplatné na rok 2008 a staršie ročníky:

► ročník 2008  (1 – 4/2008) – 150 Sk

► ročník 2007  (1 – 4/2007) – 120 Sk

► ročník 2006  (1 – 4/2006) – 100 Sk

► ročník 2005  (1 – 4/2005) – 50 Sk

► ročník 2004  (2 – 4/2004) – 35 Sk

► ročník 2003  (1 – 4/2003) – 50 Sk

Ak chcete hradiť platbu bankovým prevodom, zašlite prísluš-
nú sumu na číslo nášho účtu: 2621022295/1100 (Tatra ban-
ka). Avšak na bankovom výpise musí byť uvedené vaše meno,
adresa a variabilný symbol nachádzajúci sa na vloženom poš-
tovom poukaze, aby sme platbu mohli správne identifikovať.

Rozmer si môžete predplatiť:

       ► písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer

                 Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1

       ► telefonicky na bratislavskom čísle: 02/5443 0960

► e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk

štvrťročník

Vydavatelia:    Ekumenická rada cirkví v SR                                         

                          Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt

Šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský

Grafický redaktor: ThDr. Boris Rakovský

Jazyková redaktorka: PhDr. Alžbeta Mráková

Adresa redakcie: Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1           

Telefón: 02/5443 1468  (šéfredaktor)

                 02/5443 0960  (distribúcia)

E-mail:   rozmer@sekty.sk

Internet: http://www.rozmer.sk

Tlač: Lúč – vydavateľské družstvo

          Kozičova 2, 841 10 Bratislava – Devín

Registračné číslo: MK SR 1754/97

ISSN: 1335–2660

Uzávierka čísla: 19. marca 2008

Cena: 38 Sk



1/2008 téma

 02      Veda a lživeda
Biblické slovo

    Mandala – psychologická technika, či náboženská
iniciácia?
Rozmanité tzv. mandaly sa dnes vo forme farebných 
kruhov propagujú v školách ako univerzálne, objek-
tívne a neutrálne psychologické techniky slúžiace roz-
voju človeka. No ich náboženský kontext sa zatajuje.

  08   Svet ako v pokrivenom zrkadle
Rozhovor s bývalou členkou šamanistického spoločen-
stva o šamanskom cestovaní duchovnými svetmi, ritu-
áloch, ale aj o slovenskej realite a zhubných praktikách. 

  13     Hľadanie brány do nebies
Pred 11 rokmi sa v USA odohrala jedna z najznámej-
ších nábožensky motivovaných tragédií. O život vtedy 
prišlo 39 odhodlaných stúpencov náboženskej sekty
Nebeská brána, ktorí demonštratívne opustili svoje telá.

  19   Učenie v hladine alfa
Superlearning je moderný spôsob vyučovania cudzích 
jazykov v tzv. hladine alfa využívajúci metódu pozitív-
nej sugescie. Je však skutočne taký účinný a bezpečný?

 22   Deti v sektách (1)
Nebezpečenstvo deštrukcie a manipulatívneho pôso-
benia siekt je dnes už všeobecne známe. Najväčšmi 
postihnuté sú ale deti, ktoré žijú v takýchto kontro-
verzných a totalitne vedených elitárskych komunitách.

  27   Steinerov duch vo waldorfských školách
Rozhovor s Michaelou Vaníčkovou, matkou troch detí, 
čo navštevovali WŠ, o jej osobnej skúsenosti a duchov-
nom pozadí tejto alternatívnej formy vzdelávania.

 31   Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?
Antropozofické učenie pôsobí na WŠ omnoho viac, než 
sú to waldorfskí pedagógovia ochotní pripustiť. Vedia 
o tom rodičia detí, ktoré ich navštevujú? Poznajú sve-
tonázor a postoje R. Steinera, tvorcu tohto učenia?

 36   Náboženské hnutia pred reformáciou (1)
Míľniky dvoch tisícročí
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Humanizmus, kreativita, inovované pedagogické metó-
dy, osobný prístup učiteľa k žiakovi – to sú všetko heslá, 
ktoré sprevádzajú tvorbu a uvedenie nového školské-
ho zákona do praxe. Samy osebe sú zmysluplné a nik 
nemôže namietať voči tomu, ak sa naša škola poľudští 
a žiaci sa v nej budú učiť to, čo i skutočne v živote využi-
jú. Takisto naučiť študentov samostatne myslieť, vytvá-
rať si vlastný názor na svet a nachádzať jedinečné posto-
je je vec ušľachtilá a zasluhuje si náš veľký obdiv. Ale…

To „ale“ je však veľmi zradné a znepokojujúce. Už dnes 
sme svedkami toho, že pojmy ako kreativita či inovovaný 
pedagogický prístup si podaktorí vysvetľujú až priveľmi 
svojsky a netradične. Kto teda zaručí kompatibilitu náš-
ho vzdelávacieho systému a najmä kto bude garantom 
toho, že ho nebudú zneužívať rôzne sekty a pochybné 
alternatívne smery? Veď už teraz kompetentní vyhlasujú, 
že nie sú oprávnení na to, aby niekoho duchovne „kádro-
vali“. A tak sa môže ľahko stať, že za štátne peniaze budú 
nepriamo financované sekty, ktorým sa umožní vymývať 
hlavy našim ratolestiam. Že ako? No predsa svojimi často 
pavedeckými a neverifikovateľnými hlúposťami, ktorých 
najväčším nepriateľom je kritické myslenie a odpor tých, 
čo nie sú ľahostajní, aby sa na to nečinne prizerali.

Veľkou hrozbou je tiež samotná netransparentnosť 
takýchto školských alternatív. Môžem uviesť i dva kon-
krétne príklady: Waldorfská škola v Bratislave a súk-
romné gymnázium v Hnilčíku. Kým tá prvá má za cieľ 
prezentovať antropozofické (ezoterické) videnie sveta, 
tá druhá – a to aj napriek neschváleniu experimentál-
neho overovania – „unáša“ deti do ruskej tajgy, aby im 
tam predkladali „božskú múdrosť“ krásavice Anastázie. 
A nič na tom nezmenili ani závažné nedostatky, ktoré 
Štátna školská inšpekcia zistila pri inšpekcii v Hnilčí-
ku v septembri 2007. Som presvedčený o tom, že ak
by rodičia skutočne poznali duchovné pozadie takýchto 
škôl, v mnohých prípadoch by tam svoje deti študovať 
nedali. A to ich vedenie veľmi dobre vie.

Takže pokiaľ nebudú dané konkrétne legislatívne 
úpravy a vytvorené také účinné kontrolné mechaniz-
my (ako je to tiež v iných demokratických krajinách,
napr. vo Francúzsku), ktoré jednoznačne zamedzia
týmto sektárskym tendenciám, naše obavy z možných
následkov budú narastať a voči reforme budeme skep-
tickí. A verte, že to naozaj nie je naším zámerom.

BORIS RAKOVSKÝ
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Čoraz častejšie počuť, 
a to nielen v oblasti 

psychológie, ale i pedagogiky, 
slovo pochádzajúce zo sanskrtu 
– mandala. Ukazuje sa totiž, 
že rozmanité tzv. mandaly 
vo forme farebných kruhov 
sa dnes propagujú v školách 
ako univerzálne, objektívne 
a neutrálne psychologické 
techniky slúžiace na rozvoj 
človeka. Na túto tému 
pribúdajú knihy a články 
a objavujú sa mnohé príručky 
s cvičeniami pre deti...

Veda a lživeda

Všetko skúmajte, dobrého sa držte!“ (2 Sol 5, 21)

V roku 1999 sa v Budapešti pod záštitou UNESCO konala svetová konferen-
cia o vede pod trochu iritujúcim názvom: Nová zmluva pre 21. storočie. Vý-
sledkom úsilia účastníkov spomínaného stretnutia bolo vypracovanie no-
vých pravidiel vedeckého bádania, ktoré sa podarilo zhrnúť do šestnástich 
bodov majúcich udať smer ľudskému poznaniu na prahu nového milénia. 
Ich obsah je nepochybne natoľko relevantný a zaujímavý, že by sa patrilo 
pohovoriť o nich podrobnejšie. V našom prípade však postačí, ak spome-
nieme aspoň jeden, konkrétne šiesty. V ňom je totiž okrem iného uvedené: 
„Veda má v politike a vo verejnosti pestovať spôsob myslenia rešpektujúci 
fakty a údaje. Treba ju integrovať do všeobecnej kultúry.“ Povedané inými 
slovami, nebolo by dôstojné pracovať s predsudkami, odvolávať sa na ima-
ginárne poznatky, opierať svoje ambície a pretenzie o neoverené či dokon-
ca vyfabrikované údaje. Práve skúmanie a rešpektovanie faktov má poslúžiť 
ako eventuálna bariéra chrániaca pred stupídnosťou predsudkov, fanatiz-
mom, prízemnosťou či naivitou.

A že sa tieto slová týkajú nielen spoločenských vied, ale tiež religiozi-
ty, hádam nemusíme zdôrazňovať. Dnes totiž viac ako kedykoľvek predtým 
vidíme, že snahou mnohých nových náboženských zoskupení a pararelígií 
je vyzerať vedecky, vytvárať dojem, že vznikli na spôsob vedy, to značí na 
hlbokom empirickom základe, čo by im malo zabezpečiť pravdivosť a ne-
omylnosť, na rozdiel od religiozity založenej na istej, hoci niekedy spornej 
tradičnosti. Typickým príkladom takéhoto prístupu je scientológia, zmes 
pseudovedy a religiozity, chimerická snaha o oslobodenie človeka v pl-
nosti. Pritom sa zabúda, ako to už na začiatku 20. storočia povedal známy 
ruský filozof Nikolaj Berďajev, „že svojím špecifickým charakterom je veda 
reakciou sebazáchovy človeka, ktorý tu stojí stratený v pralese života. Ve-
da je iba zdokonaleným nástrojom na prispôsobenie danému svetu. Nie je 
to tvorenie, ale poslušnosť, nie je to sloboda, ale nutnosť. Veda neodhaľu-
je posledné tajomstvá, pretože predstavuje poznanie bez nebezpečenstva. 
Preto nepozná pravdu, ale iba pravdy...“

Dnes je situácia oveľa komplikovanejšia. Veda pokročila. Žijeme v ató-
movom veku umelej inteligencie a exaktných vied, ktoré vytvárajú svet vir-
tuálnej reality. Vynikajúca pôda pre utópie, kde sa stiera pomyselná hranica 
medzi dvoma sférami: prirodzenou – prírodou, a nadprirodzenou, v ktorej 
racionálne metódy často nefungujú, kde sa dá k vyššej realite priblížiť iba 
duchovnými prostriedkami. Tieto dve sféry by sme však nemali miešať.

Avšak lživeda si počína práve opačne, neraz vznikajúc na hranici oboch 
sfér sa ľahko mení či prechádza do religióznej oblasti. Podstata veci je v tom, 
že veda je vo svojej čistej podobe zbavená religiózneho elementu. No ten sa 
môže prejavovať práve v tej horlivosti, s ktorou sa ľudia oddávajú vedeckým 
skúmaniam; a tu už veda či vedeckosť nezostávajú v neutrálnej pozícii a reli-
giózna skúsenosť sa premiešava so zďaleka nie úplnými a veľmi povrchnými 
poznatkami vedy či pseudovedeckosti. Nuž a vtedy vzniká nielen lživeda, 
ale najmä lžináboženstvo sputnávajúce človeka neviditeľnými okovami fa-
lošných dogiem a rozmanitých pseudokonštrukcií, a tie ho ako duchovná 
choroba zbavujú života a poznania pravdy, ktorá oslobodzuje.   JÁN ŠAFIN
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Mandala
psychologická technika, či náboženská iniciácia?

Vedia však autori všetkých týchto pro-
jektov, ktorí tak často opakujú nejasné 
definície a neoverené informácie, čo 
vlastne robia? Alebo je finančné poku-
šenie zo zavedenia ďalšej pedagogickej 
novinky silnejšie ako akákoľvek pravda? 
Ide tu predsa o pravdu a z nej vyplývajú-
ce dobro detí. Mandala sa stáva psycho-
logickým symbolom nadnáboženstva.

Čo teda mandala je? Mandala (kruh, 
oblúk, výsek) je podľa serióznych ve-
deckých definícií klasický náboženský 
pojem. Predstavuje symbolické stvár-
nenie kozmických síl v dvoj- alebo troj-
rozmernej podobe, ktoré v tibetskom 
tantrickom budhizme zohráva dôležitú 
úlohu. V hinduistickom náboženstve 
mandaly slúžia na oživovanie vedomia 

identity s nábožensky poňatým kozmic-
kým vedomím. Je to obraz, kresba alebo 
priestorová konštrukcia z rôznofarebné-
ho piesku slúžiaca ako pomôcka pre oči 
meditujúceho či ako posvätný predmet 
v chráme. Mandala je zvyčajne zasvä-
tená jednému božstvu, resp. určitému 
druhu božstiev. Okrem toho, že slúži 
ako meditačný objekt, plní tiež funkciu 
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relikviára, na ktorý meditujúci kladie 
rituálne predmety alebo obetné dary 
zdôrazňujúce daný aspekt božstva.

Naproti tomu podľa bežných a zjed-
nodušujúcich internetových reklám, 
ktoré v rôznych obmenách ustavične
opakujú to isté, je mandala „kresba na 
ploche kruhu vytvorená v stave podob-
nom meditácii. Hotová mandala odzr-
kadľuje psychický stav autora a odhaľuje 
okrem iného aj to, čo je pred jeho ve-
domím skryté. Prehovára, podobne ako
sny, jazykom farieb a symbolov. Po vy-
tvorení mandaly sa môžeme pokúsiť
o jej interpretáciu, hľadiac na ňu ako 
na obraz svojej duše. Takáto interpre-
tácia však nie je nevyhnutná, keďže už 
samotný proces tvorby mandaly je te-
rapiou. Mandala usporadúva náš vnú-
torný svet tým, že umožňuje, aby sa ob-
sah podvedomia premiestnil do oblasti 
vedomia. Takýmto spôsobom nám po-
máha pochopiť samého seba a nájsť si 
svoje miesto vo vonkajšom svete. Po jej 
vytvorení pocítiš, že tvoje myšlienky sú
usporiadanejšie a ty sám si zrelaxovaný.“1

Toto je eufemistický, zjemňujúci 
text, ktorý ukrýva či umenšuje – skôr 
z naivity a nevedomosti – podstatu ná-
boženského rituálu či iniciačnej techni-
ky, akou mandala je. Všimnime si však, 
že mandala sa tvorí v stave podobnom 
meditácii. Aká je tu ale definícia tohto 
pojmu – relaxačná alebo náboženská? 
Hovorí sa síce chvíľu o duši, ale už za 
okamih sa prechádza na jazyk terapie, 
relaxu či podvedomia. Náboženstvo, 
duchovnosť a iniciácia boli teda v tom-

to prípade neprávom podrobené svoj-
skej psychologizácii.

Takéto intelektuálne zneužívanie a
metodologické fušerstvo je na dennom 
poriadku a jeho obeťami sa stávajú na-
še deti. Avšak nielen ony. Máme totiž 
dočinenia so sémantickou a svetonázo-
rovou manipuláciou tak často praktizo-
vanou v sektách, ktorá môže zasiahnuť 
aj rodičov a učiteľov. Táto záležitosť sa 
týka manipulácie so svedomím v otáz-
kach náboženskej slobody a narušenia 
svetonázorovej neutrality v škole, čo sa 
pokúsim aj konkrétne ilustrovať.

K takému hodnoteniu nás oprávňu-
je sám autor vyššie citovaného textu. 
Vráťme sa teda k nemu, pretože nám 
pomôže nájsť skutočný zdroj „psycholo-
gickej“ interpretácie mandaly.

Čítame tu: „slovo mandala pochá-
dza zo sanskrtu, kde znamená: celý svet, 
posvätný kruh, centrum alebo kruh živo-
ta. Hinduisti takto nazývajú kruhy, ktoré 
sa kreslia počas náboženských rituálov. 
Avšak dejiny mandaly siahajú oveľa ďa-
lej a hlbšie – až po kruhové kresby, kto-
ré sú najstaršími náboženskými symbol-
mi ľudstva takmer všetkých kultúr už od 
čias paleolitu. Najveľkolepejšími manda-
lami sa môže pochváliť tibetský budhiz-
mus, v ktorom vytváranie a prezeranie 
si mandaly je formou meditácie. Tak-
tiež kresťanská kultúra má svoje diela: 
ružicové vitráže v stredovekých kated-
rálach či sériu mandál Giordana Bruna. 
Súčasné mandaly v Európe spopulari-
zoval Carl Gustav Jung – spolutvorca 
psychoanalýzy, ktorý mandalu objavil 

ako formu terapie. U svojich pacientov 
si všimol, že vo chvíľach dezorientácie 
a straty oporného bodu podvedome 
vytvárajú kruhové kresby. Uznávajúc, 
že mandaly sú vyjadrením úsilia po 
harmónii a predstavujú zjednotenie 
protirečivých protikladov, využíval ich 
tvorbu a prácu s nimi na to, aby zbavil 
pacientov neuróz, depresií a psychóz.“2

Zhrňme svetonázorové tézy obsiah-
nuté v tomto krátkom texte a propago-
vané podobným spôsobom aj na mno-
hých iných internetových portáloch 
a v početných publikáciách:

1. Všetky náboženstvá a kultúry pro-
pagovali mandalu, predovšetkým a naj-
výraznejšie tibetský budhizmus a hin-
duizmus. Kolektívne mandaly sa týkajú 
práve veľkých svetových náboženstiev: 
budhizmu, hinduizmu, ale i alchýmie, 
rosekruciánov či uznávaných mysliteľov 
ako Boehme, Bruno či Blake (vyznačujú-
cich sa skôr gnostickým videním sveta). 
Michael Harner v celosvetovo najpopu-
lárnejšej príručke šamanizmu taktiež 
propaguje mandalu, poukazujúc na 
spojenie šamanizmu s budhizmom. 
V magických obradoch práve zakresle-
nie kruhu mandaly údajne zaisťovalo 
ochranu pred zlými silami alebo vyzna-
čovalo miesto uzdravenia. Individuálne 
mandaly sú kresby tvorené psychicky 
chorými alebo posadnutými. Niekedy 
i deťmi. Ich tvorivosť, ktorá dokonca nie 
je vedomá a je akoby čiastočne auto-
matická, má podľa Junga poukazovať 
na univerzálnosť mandál. Čo to v sku-
točnosti môže znamenať, si rozoberie-
me neskôr.

2. Údajne i kresťanské náboženstvo 
a kultúra propaguje mandalu, ktorá sa 
tu však pokladá iba za jednu z mno-
hých praktík a navyše sa jej preto pri-
znáva druhoradé miesto. Budhizmus je 
v tejto otázke ozajstným „hitom“ a kres-
ťanstvo obsahuje iba „zrnká“ pravdy. 
Máme tu riziko náboženského bludu 
synkretizmu a súčasne s ním tenden-
ciu znižovať hodnotu kresťanstva. Man-
dala sa stáva symbolom univerzálneho 
nadnáboženstva.

3. Hovorí sa teda o univerzálnom 
charaktere mandaly, čo údajne odhaľu-
je Jungova psychológia, ktorá napokon 
programovo učí zjednoteniu všetkých 
protikladov. Mandala – podľa Junga –
predstavuje praobraz, matricu plného a
dokonalého ega, zahŕňa v sebe obraz 
vedomia, podvedomia a odzrkadľuje 
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oblasť kolektívneho nevedomia ľud-
stva. Jej úlohou je navrátenie rovnová-
hy medzi vedomým „ja“ a nevedomím, 
spojenie protikladov, obnova poriadku 
a harmónie.

Carl G. Jung píše: „Prichádzame k zá-
veru, že v každom človeku mimo jeho 
vedomia musí existovať dispozícia, ktorá 
dokáže vytvoriť také isté alebo podob-
né symboly vo všetkých epochách a na 
všetkých miestach.“ Táto „identita neve-
domých obsahov jednotlivca so všetký-
mi etnickými podobnosťami sa nepreja-
vuje len v ich forme, ale i vo význame“.3 
Všeobecnosť mandál môže vyjadrovať 
aj obecnú intuíciu úpadku a potrebu 
spásy. Môže byť tiež verejným magic-
kým pokušením upevňovania úpadku, 
jeho reaktivácie v podobe egocentric-
kej autonómie v svojsky poňatej doko-
nalosti. Mandala teda predstavuje sym-
bol „dokonalého človeka“. Je to definícia 
veľmi nejasná, a ako takú ju vo svetle 
Jungových hypotéz nemožno overiť.

Všetky spomenuté axiómy možno
teda spochybniť. Ide len o zdanlivý ar-
gument týkajúci sa náboženskej vše-
obecnosti (často väčšmi mágie ako 
náboženstva) a okrem toho o „psy-
chologický“ argument, ktorý je údajne
vedecký a neutrálny, a teda ho možno 
popularizovať. Blud petito principi v pr-
vom a druhom bode spočíva v tom, že 
práve Jung spopularizoval tézu o ná-
boženskej všeobecnosti mandál, čo je 
skôr vec jeho tendenčnej interpretácie, 
než vedy. Ťažko je totiž zaujať vedecké 
stanovisko k mnohoznačnej symbolike 
mandál. Symbolická hermeneutika vô-
bec nie je vedou, a Jungova obzvlášť, 
keďže sa dopúšťa mnohých metodolo-
gických chýb, mýliac si vedu s nábožen-
stvom či psychológiu s iniciáciou. Stiera 
hranice medzi svetonázorom a neutrál-
nou vedou, ktorá by mohla byť zákla-
dom správne koncipovanej pedagogiky.

Najzávažnejší argument by bol tre-
tí, a síce problém hodnovernosti Car-
la G. Junga a tiež skutočnosť objave-
nia iniciačného charakteru mandaly –
ktorý nie je možné bezdôvodne za-
viesť do psychológie – obzvlášť výrazne
prítomného v budhizme a hinduizme.
Mandala, a to aj v zjednodušenom
poňatí, popularizuje totiž súčasne ideo-
lógiu Junga, otca antropológie New 
Age, ako tiež iniciáciu orientálnych 
náboženstiev. Okrem toho sa v dô-
sledku programovej nejasnosti prob-

lému mandaly za tento pojem ľahko
skryjú typicky okultistické ideológie a
techniky (ako napr. videnie aury), kto-
ré sa takýmto spôsobom ľahkomyseľne
propagujú. Napokon, nie je na tom nič 
divné, keďže konotácie Junga s okultiz-
mom sú veľmi blízke a hlboké.

Jung – okultista, či vedecky 
nevierohodný psychológ?

V roku 1898 sa Jung začal vážne zaobe-
rať okultizmom. O dva roky nato sa roz-
hodol, že bude psychiatrom a medicín-
sku prax začal v Zürichu, neskôr v Paríži.
Keď sa dozvedel, že jeho mladá sester-
nica je špiritistickým médiom, urobil 
z nej predmet svojich výskumov. Jung, 
ktorého odpudzoval chlad, strohosť 
a nešťastná vízia života vtedajšej teoló-
gie, sa o to väčšmi zaujímal o tajomné 
javy. Už v mladosti čítal klasikov okultiz-
mu, napríklad 7 zväzkov diela Emanue-
la Swedenborga, Karla A. von Eschen-
mayera, Justina A. Ch. Kernera (autora 
slávnej Jasnovidky prévortskej) a histo-
rika mystiky Josepha Görresa. Zaoberal 
sa špiritizmom, nazývajúc zážitky špiri-
tistov „objektívne psychické javy“.

Jung veril, že je možné poznať tem-
nú stránku duše (jej tieň) skúmaním 
javov ako somnambulizmus, hypnóza 
či špiritizmus. Hľadajúc vysvetlenia pa-
rapsychologických javov sa zaujímal 
o špiritistické seansy, ktoré okruh jeho 

príbuzných robil s ani nie 16-ročným 
dievčaťom Héléne Preiswerkovou, jeho 
o 6 rokov mladšou sesternicou, ktorú 
hypnotizoval. Mladý Jung bol dva roky 
aktívnym účastníkom týchto seáns, ich 
verným kronikárom, nakoniec sa i stali 
základnou témou jeho doktorskej práce 
O psychológii a patológii tzv. tajomných 
javov,4 v ktorej sa okrem iného odvolá-
va aj na postrehy Sigmunda Freuda.

Dnes už vieme, že Héléne Preiswer-
ková bola v tom čase aj milenkou Carla 
Junga.5 Jej výpovede ako média ma-
li sexuálny charakter a prelínali sa so 
svojským špiritistickým odkazom. Seba 
predstavovala ako „malú čiernovlasú 
ženu s výrazne židovskými črtami, za-
halenú bielym rúchom, s turbanom na 
hlave, ktorá rozumie a hovorí jazykom 
duchov (po hebrejsky)“.6

Jung nemohol byť teda neutrálny 
ani v zmysle vedeckého bádania, vzhľa-
dom na to, že so ženou, ktorú hypno-
tizoval, mal sexuálny vzťah. Takže tieto 
okolnosti vyvolávajú otázniky týkajúce 
sa vedeckej povahy nielen Jungovho 
doktorátu, ale i celého jeho vedecké-
ho prístupu. Podľa bádateľa okultizmu 
Colina Wilsona „dokáže Jung vyčarovať 
dôkazy na všetko“.7 Učenec psycho-
lógie Ernest Jones vyjadril zase názor, 
že po období „významných výskumov 
v oblasti asociácií a dementia praecox 
upadol Jung do pseudofilozofických 
úvah a už nikdy sa z nich nedostal“.8
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Gilbert Durand, francúzsky učenec 
symbolizmu, sa pokúsil dokázať, že 
Jung nemal kritériá, podľa ktorých by 
odlíšil svätosť od patológie.9 Ako kon-
štatuje teológ Antonio Moreno, „hoci 
Jung tvrdí, že jeho postoj je od počiat-
ku neutrálny, nie je to presné; jeho po-
stoj je filozofický a známy tak dávno 
ako filozofia sama“.10

Rovnako filozof Hans-Dieter Mut-
schler postrehol, že „Jung vytvoril me-
tafyzickú filozofiu identity, ktorá usta-
vične prechádza do vzájomne s ňou
spojenej duchovnosti a mystiky, hoci
sám neustále ubezpečoval, že sa neza-
oberá ničím iným, iba prírodovedou“.11

Z tejto absencie rozlišovania a výhrad 
sa rodí ideológia.

Už zo skúseností nadobudnutých 
počas doktorátu sa rodí zárodok zná-
mych Jungových predefinícií, ktoré sa 
výrazne redukčným spôsobom vzťahu-
jú na javy médiumizmu a špiritizmu in-
terpretujúc ich výlučne v psychiatric-
kých a neurologických kategóriách. Svet
duchov a démonov sa jednostranne vy-
medzil ako manifestácia prirodzene po-
ňatého nevedomia. Je to ďalší príklad 
redukcie náboženstva na psychológiu.
Jung teda prekračuje kompetencie ved-
ca, propagujúc náboženskú podstatu
gnózy, budhizmu a hinduizmu a okul-
tistických ideológií ako alchýmia či as-
trológia, ale v rúchu pseudovedeckej, 
pseudopsychologickej novoreči.

Toto smerovanie podporila aj jeho 
skúsenosť. Jung neskôr sám uskutočňo-
val médiumicko-špiritistické rozpravy 
s duchovným vodcom, ktorého nazval 
Filemon, tak ako by bol skutočným člo-
vekom. Vo svojich spomienkach píše: 
„Filemon predstavoval silu, ktorá nebo-
la mnou. (…) To on ma naučil médiu-
mickej objektívnosti, realite duše. (…) 
Bol pre mňa veľmi tajomnou postavou. 
Chvíľami sa zdal byť veľmi reálny, ako 
živá osoba. Prechádzal som sa s ním po 

záhrade, bol pre mňa tým, koho hindu-
isti nazývajú guru.“12

Tu vidíme Jungovu orientáciu na 
hinduizmus a budhizmus, ktoré si cenil 
väčšmi ako kresťanstvo. Jung bol pod 
silným vplyvom filozofie Arthura Scho-
penhauera, ktorý sa inšpiroval hindu-
izmom a budhizmom. Z psychiatrické-
ho hľadiska Jung hovoril sám so sebou 
a celý zážitok s Filemonom by sa tak 
dal charakterizovať ako schizofrenická 
príhoda, symptóm psychózy istým spô-
sobom ničím sa výrazne neodlišujúci 
od chimér a hlasov pacientov, ktorých 
Jung vyšetroval.13

Osoby neprajné Jungovi tvrdia, že 
bol v rokoch 1913 až 1918 schizofreni-
kom. Samotná svojvoľná zámena ter-
minológie zo špiritistických hlasov na 
hlasy nevedomia ale ešte neodstraňuje
možnosti javu špiritizmu ako takého.
Preto môžeme hovoriť aj o posadnu-
tosti duchmi. Tým skôr, že podľa hin-
duistických teórií (pomocou ktorých sa 
Jung pokúšal vysvetliť aj svoje zážitky), 
guru môžu byť postavami z mäsa a kr-
vi, alebo tiež duchovia. A hoci väčšinu 
ľudí vedú živí guru, len výnimočné duše 
majú za učiteľov duchov.14

Cieľom takto poňatej „terapie“ je 
podľa Junga absolútna jednota proti-
kladov, čo môže podporovať aj medi-
tácia mandaly. Jung tvrdí, že aj čakry 
(energetické centrá) sa niekedy nazý-
vajú mandaly. V tibetskej tradícii sa verí, 
že vibrácie mandaly pôsobia na čakry, 
dobíjajú ich a udržujú v harmónii. Ide 
tu teda o zjavnú propagandu orientál-
nej a zároveň okultistickej antropoló-
gie. Holistická jednota protikladov tu 
má svetonázorový charakter a dotýka 
sa tiež neutralizácie dobra a zla. Stretá-
vame sa s ňou v hinduizme, budhizme, 
gnóze a kabale. Podľa hinduistickej tra-
dície žijeme teraz v poslednej fáze, kali-
juge – v období úpadku, zmätku a cha-
osu. Avšak kalijuga sa neponíma ako 

absolútne zlo – tragédia. Zmena ob-
dobí nie je nič viac ako len hra, v istom 
smere vážna a strašná, avšak zbavená 
metafyzickej povahy. Ak totiž všetko 
je všetkým, tak zlo slúži dobru a dobro 
provokuje zlo.

Hinduistické vedomie je sakrálne, 
neschopné myslieť na niečo celkom ne-
gatívne. To, čo je pozitívne, je tiež pre 
hinduistov čímsi špecifickým. Najvyšším 
dobrom je totiž pokojná kontemplácia 
Átmana askétom. Dokonca pre askétov 
uctievajúcich Šivu môže byť dobrom 
napríklad život na cintoríne, okrádanie 
ľudí, smilstvo – všetko je to totiž súčas-
ťou cesty Šivu a pokladá sa to za pozi-
tívnu duchovnú realizáciu. No pre kres-
ťanstvo by to bol druh satanizmu.

Z pohľadu ideológie holizmu mô-
že sakrálna etika hinduizmu slúžiť ako 
vzor. Je príkladom komplexného prís-
tupu, kde všetko súvisí so všetkým a
čisto negatívna kategória jednoducho 
nejestvuje. To je práve podstata holiz-
mu či jednoty protikladov prítomných 
a propagovaných v mandale.

Rovnako aj Jungova „psychológia“ 
je holistická (monistická) gnóza synkre-
tického charakteru majúca náboženský 
a iniciačný charakter. V každom prípa-
de máme dočinenia s iniciáciou, a to aj 
vtedy, keď mandalu zveríme do Jungo-
vých rúk, no nemôžeme vylúčiť ani to, 
že jej silný iniciačný odkaz pôsobí ako-
by nezávisle na každého, kto sa neopa-
trne zahľadí týmto smerom.

Náboženský, kultový a iniciačný 
charakter mandaly

Mandala má jasný náboženský, kulto-
vý a iniciačný charakter a to aj napriek 
nespočetným pokusom naturalizácie a
psychologizácie tejto skúsenosti. V tan-
trickom rituáli sa mandala pokladá za 
nástroj alebo sídlo božstiev. Vytvára-
nie, resp. ničenie mandaly sa vykonáva 
podľa presne stanovených pravidiel, 
ktoré treba poznať, aby sa v nich človek 
nestratil. Kreslenie mandaly nie je jed-
noduchá vec, pretože najmenšia chy-
ba, prehliadnutie či opomenutie zne-
hodnocujú celé dielo (podobne ako 
v magickom rituáli). V strede sa nachá-
dza obraz alebo symbolické znázor-
nenie hlavného božstva obklopeného 
mnohými božstvami nižšieho stupňa 
usporiadanými v hierarchickom poriad-
ku, ktorý zároveň  určuje ich vzájomné 
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vzťahy, ako aj vzťahy smerom k hlavné-
mu božstvu.

Symbolika božstiev vedome umiest-
nených v mandale závisí od školy, v kto-
rej sa mandala tvorí. Odtiaľ pochádza 
ich rozmanitosť a symbolická rôznoro-
dosť. Okrem toho každé z božstiev mô-
že nadobúdať rozličnú podobu. Často 
vidíme aj mandaly, v ktorých sa nena-
chádzajú žiadne podobizne božstiev či 
Budhu. Vtedy sú v mandale vyobrazené 
len jednoduché symboly či znaky. Vy-
plýva to z viery, že každé božstvo má 
dvojakú povahu – hrubú a jemnú. Tak-
isto táto otázka poskytuje priestor na 
zneužitie: dnes sa napríklad za mandalu 
pokladá pentagram alebo… kríž, ale už 
so zmeneným významom.

Ak sa v centre mandaly nachádza 
rozhnevané božstvo ochrancu, mandala 
je znakom pominuteľnosti sveta obklo-
peného mŕtvolami. Na okraji mnohých 
mandál sú kresby znázorňujúce desi-
vé postavy démonov, ktoré nechýbajú 
ani pri vchodoch do architektonických 
mandál, akými sú svätyne. Tieto straš-
né božstvá v role strážcov dozerajú na 
mandaly, pričom majú úlohu nielen ob-
rannú, ale tiež útočnú: „nadobúdajúc 
podobu vhodnú na boj so silami, ktoré 
majú premôcť, stoja na prahu vedomia 
pripravení vstúpiť na územie iného krá-
ľovstva a zaujať tam trvalé miesto“.15

Samozrejme, pri takejto fenome-
nológii opisu sa neodstráni nejasnosť 
interpretácie, o aké božstvá a sily ide. 
Preto aj chorí ľudia, ktorí tiež často tvo-
ria – ako tvrdí Jung – mandaly, môžu 
byť v skutočnosti posadnutí či pokú-
šaní, podobne ako sám Jung (ktorý 
im iniciačne odovzdáva svoje vlastné 
skúsenosti). A to tým skôr, že v týchto
mandalách mnohokrát kreslia démo-
nov a veže (démonologická symbolika), 
čo je akousi analógiou rozhnevaných 
božstiev a démonov v tradícii ázijskej 
mandaly. Často sa v samom zážitku na-
chádzajú negatívne, ba až desivé prv-
ky (podobne ako u Stanislava Grofa pri 
experimentoch s LSD). U Junga vidíme 
tendenciu predefinovať démonológiu 
aj v tejto situácii.16 Koncepcia psychic-
kého zdravia podľa Junga založená na 
teórii komplexnosti (dokonalosť ako 
jednota protikladov) takéto duchovné 
rozlišovanie znemožňuje.

Každé z mračiacich sa božstiev na-
dobúdajúce rôznu podobu v mandale 
má svoj holistický ekvivalent v dobrom 

božstve pomáhajúcom človeku dosiah-
nuť osvietenie či nirvánu. Porážka zlo-
vestných božstiev označuje počiatok 
mandaly, čiže posvätný priestor, vďaka 
ktorému možno postupne smerovať 
k osvieteniu či nirváne, t. j. ku konečnej 
reintegrácii s absolútnym vedomím. Ide 
teda o jasnú nadväznosť na nábožen-
stvo ako osvietenie, dokonalosť, abso-
lútnu realitu. Mandala je prostriedkom 
pomáhajúcim nájsť samého seba, alebo 
meditáciou o tom, čo je transcendentné. 
To nemôže byť v pedagogike, nie je to 
svetonázorovo neutrálne. Je to iniciácia.

Kontemplácia mandaly má iniciačný 
charakter, pretože kontemplujúca oso-
ba čítaním mandaly a prežívaním v hl-
binách svojho vedomia jej jednotlivých 
fáz a štádií dosahuje údajne „duchovné 
oslobodenie“. Giuseppe Tucci píše, že 
„neofyt prežíva postupne, po etapách, 
cestu od jednej časti svojho diagramu 
po druhú (tzn. z jedného duchovného 
stavu do druhého, úplnejšieho, ktorý 
však pritom predchádzajúci neanuluje, 
len ho prekonáva, absorbuje ho do se-
ba), až sa dostáva k centrálnemu bodu. 
Túto púť môže adept vykonávať fyzic-
ky, ako to prebieha v prípade veľkých 
mandál používaných pri iniciačných 
ceremóniách – vtedy iniciovaný, ktorý 
prešiel rôznymi časťami mandaly, na-
koniec stojí fyzicky v jej strede a preží-
va v sebe mandalickú katarziu; alebo
sa to deje v jeho mysli, keď – koncentru-
júc sa na obrazce mandaly – realizuje 
v sebe pravdy v nej ukryté“.17

Psychologizácia iniciácie je bezpráv-
nou formou psychologizácie duchov-
nosti a náboženstva. Tým viac, že pojem 
podvedomia je nejasný do tej miery,
že poskytuje priestor na privlastnenie
alebo predefinovanie náboženstva ako 
istého druhu psychologického nadná-
boženstva, ktorý je vyjadrený v manda-
le (problém synkretizmu). Mandalická 
gnóza sa tu interpretuje v duchu hu-
manistického antropocentrizmu v ne-
náboženskom zmysle. Zmena významu 
však nemení podstatu veci. Mandala sa 
v tomto kontexte často nazýva kozmo-, 
resp. psychokozmogram, čo v podstate 
nemení jej nábožensko-magický charak-
ter. Preto vizualizácia obrazov bohov či
božstiev, a hlavne identifikácia s nimi, 
môže byť pre kresťana formou hriechu
idolatrie (modlárstva, uctievania modiel)
a takisto nebezpečenstvom praktizova-
nia špiritizmu. Najmä za predpokladu

pôsobenia zvodných duchov, ktorí sa-
mi hľadajú kontakt s človekom, a tým 
väčšmi, ak máme dočinenia s iniciáciou, 
hoci len čiastočnou či nedokonalou.

Propagácia mandaly nemá dnes žiad-
ne hranice a pribúda o nej čoraz viac 
nekritických a ideologických prác. Čo-
raz častejšie sa to však týka malých de-
tí, ktoré sa uvádzajú do tejto iniciácie 
pod rúškom terapie, estetiky (farby) či 
tvorivosti. V súčasnosti sa práca s man-
dalami využíva v tzv. arteterapii (liečba 
umením, výtvarná terapia), v kinezioló-
gii a v reiki pre deti (!). Ideológia man-
daly, glorifikujúc či dokonca zbožšťujúc 
obrazotvornosť, znižuje v pedagogike 
hodnotu kritického rozumu, čo, žiaľ, 
zodpovedá duchu dnešnej doby. Avšak 
v súvislosti s mandalou treba obrátiť 
pozornosť hlavne na propagáciu bud-
hizmu, hinduizmu či jungizmu a taktiež 
okultizmu, ako aj na možnosť iniciácie 
do onej duchovnosti, čo by bolo naru-
šením slobody svedomia v otázke ná-
boženstva a duchovným ohrozením.  
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–

Foto: archív
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Na vlne záujmu o starobylé prírodné 
náboženstvá a duchovné tradície sa 
nesie aj šamanizmus. Avšak naša spo-
ločnosť ho vníma skôr ako čosi exotic-
ké až bizarné a na ľudí, ktorí ho prakti-
zujú, sa pozerá ako na čudákov. Ako ste 
sa vy ocitli na takej nebezpečnej a ne-
prebádanej okultnej ceste?

Krátko po skončení školy som sa zú-
častnila na jednej prednáške venovanej 
šamanizmu. Viedla ju istá pani Marína, 

ktorá ma ihneď zaujala. Cítila som, ako-
by to bolo niečo, na čo som už dlho ča-
kala. Prihlásila som sa teda na jej zá-
kladný seminár. Všetci – teda pani 
Marína aj dievčatá, ktoré ju všade spre-
vádzajú –, boli ku mne od začiatku veľ-
mi milí, a tak som tam začala chodiť 
pravidelne. Aj keď už vtedy vo mne bli-
kalo varovné svetielko, keď som videla 
love bombing, čo spustili na istú ne-
šťastnú účastníčku seminára, ktorá 
chcela z neho odísť, no odignorovala 

 ako v pokrivenom zrkadle

sVET
 

V           predošlom čísle sme uve-
rejnili svedectvo ženy, ktorá 

strávila niekoľko rokov v spolo-
čenstve tuzemských „šamanov“, 
čo sa jej takmer stalo osudným… 
Niekoľko mesiacov sa spamätúva-
la z následkov, ktoré na nej tento 
pobyt zanechal, a o svoju rodinu 
neprišla len vďaka jej odchodu 
z tejto kontroverznej komunity. 
Táto úprimná výpoveď však vy-
provokovala aj inú bývalú stúpen-
kyňu slovenského šamanizmu (na 
jej žiadosť vystupuje v rozhovore 
anonymne). Skontaktovala sa 
s našou redakciou a tak vzni-
kol tento zaujímavý rozhovor.
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šamanizmus

som to a na semináre som chodila i na-
ďalej. Dokonca som kvôli nim nešla ani 
na vysokú školu, ani do zahraničia za 
prácou, ako som si predtým plánovala.

Už ako tínedžerka som sa zaujímala 
o rôzne náboženstvá, navštevovala 
som rozličné prednášky so záberom od 
budhizmu cez tradičné liečiteľstvo, až 
po sahadžajogu, avšak ani jedna z nich 
ma neoslovila tak, ako práve prednáška 
pani Maríny. Biblii, ktorú som sa pokú-
sila čítať, som vtedy veľmi nerozumela, 
a keďže v rodine ma k žiadnemu nábo-
ženstvu nikdy nikto neviedol, pustila 
som sa do hľadania sama…

O šamanizme sa na Slovensku veľa 
toho nevie. Môžete povedať, ako sa 
k nám vlastne dostal a kto je jeho 
hlavným protagonistom?

Jedného dňa sa na Slovensku dali do-
kopy tri ženy – nazvime ich Marína, Va-
lentína a Amália – a založili Centrum 
pre štúdium šamanizmu. Stretli sa na 
šamanských seminároch, ktoré uspora-
dúval Annwin – Centrum na podporu 
a rozvoj ľudského potenciálu. Časom sa 
však medzi pani Marínou a pani Valen-
tínou vyskytli nezhody. Pani Amália 
prešla na stranu pani Maríny a stala sa 
jednou z jej verných. Dnes obe – Marí-
na i Valentína – usporadúvajú každá 
osve svoje semináre a majú vlastný 
okruh ľudí. Pani Valentínu môžete stret-
núť na rôznych prednáškach, napríklad 
na ezoterickom festivale, pani Marína 
už okruh ľudí okolo seba považuje viac-
-menej za uzavretý, a tak prednášky ro-
bí zriedkavo, ak ešte vôbec.

Aké sú ideové pramene Centra pre štú-
dium šamanizmu?

Slovenské Centrum pre štúdium šama-
nizmu bolo akousi odnožou americkej 
Foundation for shamanic studies. Na-
dáciu založil roku 1985 antropológ Mi-
chael Harner. Ten upustil od tradičných 
akademických výskumných metód 
a vyskúšal si to, čo by iný antropológ 
len pozoroval a popisoval, na vlastnej 
koži. Podstúpil šamanskú iniciáciu 
v hornej Amazónii. Po jeho návrate do 
USA však jeho študenti nechceli iba po-
čúvať o tom, čo tam zažil, chceli si to aj 
sami vyskúšať. A tak Harner založil na-
dáciu a začal vyučovať šamanský po-
hľad na svet a šamanské liečenie.

Harner vytvoril tzv. core shamanism, 
jadrový šamanizmus zahŕňajúci v sebe 
univerzálne princípy šamanizmu zo-
zbierané z rôznych kultúr. Zaujímavos-
ťou šamanizmu a zároveň jednou
z vecí, ktoré ma k nemu pritiahli, bolo, 
že praktiky rozličných kmeňov žijúcich 
v rôznych kútoch sveta a vzdialených 
od seba i tisíce kilometrov, ktoré nema-
li telefón, internet, ani spolu nijako ne-
komunikovali, a ich pohľad na svet sú 
aj napriek tomu veľmi podobné, ba až 
totožné. A práve z týchto spoločných 
techník Harner zostavil program výuč-
by šamanizmu, ktorý nie je orientovaný 
len na jednu kultúru, a tak je použiteľný 
v každej kultúre bez ohľadu na to, že 
by do nej nejako výraznejšie zasahoval.

Jadrový šamanizmus sa vyučuje 
taktiež na Slovensku prostredníctvom 
seminárov. Tie sú buď základné – semi-
nár Cesta šamana (vedie ho tak pani 
Marína, ako i pani Valentína), alebo 
nadstavbové, ktoré však už idú viac do 
hĺbky a zaoberajú sa i rôznymi druhmi 
šamanizmu, ako je napríklad keltský ša-
manizmus, ktorý vyučuje Tom Cowan. 
Takisto sa seminár venuje technikám, 
ako napríklad Návrat stratenej časti du-
še, ktorú u nás vyučoval Paul Uccusic 
z Rakúska. Ďalšími lektormi nadácie sú 
aj u nás pomerne známy Michael 
Hasslinger či Sandra Ingermanová.

Čo tvorilo filozofické jadro týchto semi-
nárov?

Na základnom seminári sa ľudia dozve-
dia o členení niekaždodennej reality – 
ako sa zvykne na seminároch nazý-
vať „druhá strana“, resp. duchovný svet  
– na dolný, stredný a horný svet. Tieto 
tri časti spája os, ktorá má v rôznych 
národoch inú podobu: ako stĺp, strom, 
lano, rebrík, u súčasných šamanov na-
príklad i výťah, no plní tú istú funkciu – 
dá sa po nej dostať tam, kam človek 
chce. Túto niekaždodennú realitu obý-
vajú rôzne bytosti – určité inteligentné 
entity: duchovia majúci podobu člove-
ka, zvieraťa, rastliny či kameňa a pod. 
Šaman s duchmi komunikuje prostred-
níctvom myšlienok, pocitov a obrazov, 
ktoré sa v jeho hlave pretavia v slová.

Nedochádzalo počas praktickej časti 
seminárov k nejakým zmeneným sta-
vom vedomia? Ak áno, aké techniky 
vám slúžili na jeho navodenie?

Napríklad bubnovanie na šamanskom 
bubne. Pri prvom bubnovaní sme si 
mali najskôr zvyknúť na jeho zvuk, aby 
sme následne okúsili tzv. šamanský stav 
vedomia – určitý druh zmeneného sta-
vu vedomia – vedomého snenia, pri 
ktorom má človek vízie, vidí duchov 
v rôznych podobách, komunikuje s ni-
mi, vykonáva s ich pomocou v niekaž-
dodennej realite určité veci, no na roz-
diel napríklad od chorobných stavov 
alebo nočného snenia je tento stav ve-
domím úplne riadený, môže byť kedy-
koľvek prerušený a človek si čiastočne 
uvedomuje i svoje fyzické telo.

V tomto stave človek zažíva tzv. ša-
manské cesty, ako sa jeho „výlety na 
druhú stranu“ volajú. Na nich ľudia 
môžu vidieť rozličné veci a môžu sa im 
stať rôzne príhody, je to stav niekde 
medzi denným a nočným snením vyvo-
laný monotónnym zvukom bubna či 
hrkálky, no pokročilí šamani sa dokážu 
do tohto stavu dostať kedykoľvek jed-
noduchým zahĺbením sa.

Zmenené stavy vedomia môžu 
vzniknúť aj požitím rôznych drog a ha-
lucinogénnych látok, ale do určitej mie-
ry ho môže vyvolať dokonca i obyčajná 
cesta autom. Medzi takéto stavy patrí 
aj tranz, keď napríklad šaman padne 
bezvládne na zem a leží, či extáza, pri 
ktorej šaman tancuje a hlasno spieva. 
V slovenských pomeroch sú však tieto 
prejavy pomerne umiernené a väčšina 
ľudí, ktorí šamansky pracujú, dokážu 
tieto stavy kontrolovať. No i napriek to-
mu sa občas počas seminárov ozývajú 
hlasité výkriky.

Každá šamanská cesta sa končí tzv. 
návratovým signálom, čo je sedem po-
malých úderov na bubon plynúcich 
štyrikrát po sebe. Na úplné vrátenie sa 
z cesty sa odporúča vykonať niečo bež-
né – napríklad napiť sa vody či urobiť si 
poznámky z cesty. Po absolvovaní cesty 
si šaman pamätá, čo na nej zažil. Vý-
nimku tvoria niektoré národy, napríklad 
v Tibete, kde pri rituáli šaman ide po 
odpoveď na nejaký problém, komuni-
kuje s duchmi, je v tranze, živo opisuje, 
čo sa na jeho ceste deje, no po návrate 
si toho veľa nepamätá.

Má šaman nejaké miesto, z ktorého sa 
odoberá na svoje „výlety“? 

Pri ceste do stredného sveta si má ša-
man nájsť jemu blízke miesto, z ktoré-
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ho bude zakaždým začínať svoje puto-
vanie v niekaždodennej realite. Môže 
to byť napríklad nejaká čistinka v lese, 
vodopád a pod. Stredný svet je vlastne 
naša realita, len „z druhej strany“ – z tej 
duchovnej. Je to miesto, ktoré vidíme 
povedzme pri bežnom nočnom či den-
nom snívaní.

A čo spojenci, tajomné bytosti z iného 
sveta, o ktorých ste sa zmienili? Ako 
s nimi šaman spolupracuje a ako ho 
sprevádzajú na šamanskom putovaní?

Na našich cestách sme si mali nájsť dô-
ležitých duchovných spojencov – by-
tosti, ktoré šamana sprevádzajú a po-
máhajú mu – silové zviera a učiteľa. 
Najskôr sme sa vybrali do tzv. dolného 
sveta pre silové zviera – spojenca, ktorý 
nám dáva silu, sprevádza a ochraňuje 
nás na našich potulkách v niekaždo-
dennej realite. Má podobu zvieraťa, no 
môže to byť i zviera, aké na zemi ne-
existuje, resp. zviera, ktorého telo je 
poskladané z častí tiel bežných zvierat. 
Keď sme takéto silové zviera našli, po-
žiadali sme ho, aby šlo s nami. Jeden 
človek ich môže mať aj niekoľko. V dol-
nom svete podobajúcom sa našej prí-
rode môže šaman stretnúť taktiež du-
chov rastlín, zvierat, živlov, ale i našich 
predkov.

Potom naša púť pokračovala do 
horného sveta, kde sme mali nájsť svoj-
ho učiteľa, ktorý poradí a pomôže, keď 
ho o to poprosíme a ktorý nás určitým 
spôsobom vedie a učí. Odporúča sa za-
niesť mu malý darček. Môže to byť čo-
koľvek, i celkom obyčajná vec. Horný 
svet môže byť oblačná krajina, úplnou 
tmou zahalený či naopak svetlom pre-
žiarený priestor a pod. Tieto tri svety – 
dolný, stredný a horný – vníma každý 
človek subjektívne, aj keď určité prvky 
sú u rôznych ľudí rovnaké. Je to spôso-
bené tým, že šamanove zážitky sa 
v mozgu interpretujú prostredníctvom 
toho, čo už pozná.

Prečo vlastne ľudia túžia po takomto 
nezvyčajnom cestovaní? Je to zo zve-
davosti, alebo že by šlo o akýsi únik 
z reality? Aké zdôvodnenia sa im na se-
minároch podsúvajú?

Na seminároch pani Maríny, ktoré sú 
navyše vo veľkej miere ovplyvnené kni-
hami Carlosa Castanedu, sa pracuje so 

silou, zámerom a vôľou. Zámer dáva 
smerovanie, aby sme na „druhej strane“ 
nezablúdili a sila nám má pomôcť ten 
zámer dosiahnuť. Je dôležité mať zá-
mer, niečo, čo by malo súvisieť s reál-
nym životom: napríklad liečenie seba 
alebo niekoho iného či dosiahnutie 
niečoho konkrétneho. Podľa mňa však 
i napriek zámeru človek nikdy nevie, 
akú silu, resp. ducha priláka, čo s ním tá 
sila zamýšľa. To je riziko, do ktorého ša-
man vstupuje…

Pani Marína nám napríklad poveda-
la, že máme ísť za duchom tigra a po-
prosiť ho o pomoc, alebo máme nájsť 
koňa, ktorý patrí k nášmu bubnu, má-
me ísť na šamanskú hostinu a hodovať 
s ostatnými šamanmi a duchmi a pod. 
Tieto symboly nám však nie vždy úplne 
objasnila a všetko tak záležalo na skú-
senosti a fantázii každého z nás. Na 
všetky pochybnosti ľudí vždy odpove-
dala, aby sme sa nebáli, že ona má do-
hodu s bytosťou, za ktorou cestujeme 
a že všetko bude v poriadku.

Na seminároch, kde sa vyrábali veci, 
mali účastníci ísť „na druhú stranu“ po 
inšpiráciu a s určitým zámerom. Takto 
vyrobená vec potom mala určitú silu 
a niesla určitú informáciu – čo už hrani-
čilo s mágiou. U severoamerických indi-
ánov sa s takto vyrobenou vecou na-
kladalo s náležitým rešpektom, u pani 
Maríny sa tieto predmety predávajú
navzájom medzi účastníkmi seminára,
či dokonca v ich obchode.

Sú šamanské videnia len hrou podve-
domia, alebo konkrétnou duchovnou 
skúsenosťou?

Podľa mňa sú to dve stránky jednej ve-
ci, ktoré sa navzájom nevylučujú, ale 
dopĺňajú. Z vedeckého pohľadu sa pri 
hlbokej meditácii či šamanskej ceste 
mení rozsah meraný na EEG, čo je neu-
rologická vyšetrovacia metóda merajú-
ca elektrickú aktivitu mozgu človeka, 
na vlny theta, ktoré sú typické pre hl-
boký spánok. Čo sa duchovnej stránky 
týka, z „druhej strany“ sa často prináša-
jú veci vystihujúce stav vecí v tomto 
svete, napríklad konkrétne rady, ktoré 
naozaj môžu pomôcť.

V čo vlastne šamani veria?

Šamani neveria v Boha tak, ako je to 
v kresťanskom ponímaní. Veria v uni-

verzum, neosobnú silu, ktorej sme 
všetci súčasťou. Šamani pracujú 
s duchmi, vo svojich obradoch ich pro-
sia o priazeň, o dobré počasie, o po-
moc. Im prinášajú obetu, napríklad ta-
bak, v niektorých kultúrach i zvieracie 
obety.

Ako sa človek stáva šamanom?

V tradičných kultúrach, kde šaman plní 
funkciu kňaza, si svojho šamana vždy 
vyberá kmeň. Ten určí, či mu bude dô-
verovať a nechá sa liečiť a viesť. Budúci 
šaman sa vyberá na základe sna, preu-
kázaním nejakých zvláštnych schop-
ností, na základe dedičstva v rodovej 
postupnosti, alebo musí byť vyliečený 
nejakým iným šamanom. Potom musí 
prejsť niekoľkoročným učením u star-
šieho šamana, podstúpiť množstvo 
skúšok, zažiť rozštvrtenie – keď ho na-
príklad duchovia na šamanskej ceste 
rozrežú a potom znovu dajú dokopy, 
čo má zväčšiť jeho silu a priniesť mu 
nové poznanie. Musí tiež prejsť iniciá-
ciou – rituálom, ktorým je prijatý medzi 
šamanov a ktorý je mnohokrát  veľmi 
bolestivý.

V dnešnej spoločnosti je to ale 
opačne – človek si sám zvolí, že ide na 
šamanský seminár a potom sa vyhlasu-
je za šamana, hoci nemá žiadne spolo-
čenstvo, ktoré by si ho za šamana zvoli-
lo. A skupinu ľudí, čo chcú šamansky 
pracovať, vedie ten, kto sa na jej čelo 
sám postaví. Ostatní sa ním nechajú 
viesť, pretože chcú šamansky pracovať, 
no sami nevedia ako. Pani Marína do-
konca už na základnom seminári, ktorý 
trvá jeden víkend, zvykla vyhlasovať,
že si vie celkom dobre predstaviť, že po 
skončení seminára budú všetci, či
aspoň väčšina účastníkov, šamanmi.

Spomenuli ste výraz „šamansky praco-
vať“. Ako to v praxi vyzerá, čo si máme 
pod tým predstavovať?

Na seminári pani Maríny to vyzerá asi 
tak, že keď sa šamansky pracuje, 
v miestnosti je aj päťdesiat ľudí, každý 
bubnuje alebo hrká hrkálkou, tancuje 
silový tanec a pritom spieva silovú pie-
seň. Výsledkom je hluk; ten, kto spieva, 
sa ani nepočuje, nemá žiadne súkro-
mie. Silovú pieseň či tanec si človek pri-
nesie „z druhej strany“, spieva či tancuje 
podľa toho, čo sa odohráva na šaman-
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skej ceste, ako to cíti. Má ho to upoko-
jiť, zbaviť strachu a dodať mu silu.

Avšak napríklad u severoameric-
kých indiánov sa tradovalo, že silovú 
pieseň by človek nemal spievať niko-
mu, mal by si ju spievať iba sám, keď 
ho nikto iný nepočuje, lebo ak by ho 
počul, môže prísť o silu. Výnimkou sú, 
samozrejme, piesne prinesené pre ne-
jakého iného človeka alebo na nejaký 
účel, ale inak osobné silové piesne pri-
nášajúce silu sa majú spievať výhradne 
v súkromí.

Takže na Slovensku môže šamansky 
pracovať ktokoľvek? Stačí mu na to zá-
kladný seminár?

Pravdepodobne áno, hoci podľa môjho 
názoru šamansky cestovať či dokonca 
liečiť by nemal hocikto, kto si zmyslí, že 
to chce robiť. Napríklad u Irokézov sa-
chemovia, ľudia, ktorí viedli ľud, ne-
mohli so sebou nosiť ani zbraň, ani sa 
zúčastňovať na love či bojoch s nepria-
teľmi. Vo svojich rozhodnutiach boli 
prísne kontrolovaní. Pri najmenších po-
chybnostiach ich mohli staršie ženy 
kmeňa zbaviť moci. V slovenskej ša-
manskej skupine ale ten, kto pochybu-
je o pani Maríne a o tom, čo sa robí, je 
hneď odsúdený s tým, že ho ovláda 
dravčia myseľ (opísaná v predošlom 
článku). Pochybovačovi sa buď poskyt-
ne „liečba“ tým, že sa doňho pani Marí-
na naváža, alebo sa mu vynadá, prípad-
ne ho ostatní ignorujú.

Okrem šamanského bubnovania sa
používajú aj iné praktiky? Aké?

Na základnom seminári sa robí tzv. orá-
kulum s kameňom – mali sme nájsť od-
poveď na náš problém pomocou toho, 
aké obrazce vidíme na prinesenom ka-
meni. A taktiež sme mali priniesť spolu-
účastníkovi seminára ďalšie silové zvie-
ra, a to tak, že on sám necestuje, 
cestuje len ten, kto mu ho má nájsť. 
Keď ho v dolnom svete nájde, vezme 
ho so sebou, vdýchne mu ho do tela 
a pošepká do ucha, o aké zviera šlo. 
V praxi to znamená, že šaman prinesie 
pacientovi silu, ktorá je preňho liečivá.

Neobvyklé na seminároch, ktoré sa 
konajú v našom modernom svete, je, 
že zatiaľ čo v prírodných národoch ša-
man cestoval sám a so svojimi súkme-
ňovcami komunikoval spevom či tan-

com, na súdobých seminároch šaman-
sky cestujú všetci účastníci, často vráta-
ne toho, kto seminár vedie.

Cítili ste sa v spoločnosti pani Maríny 
slobodne, alebo naopak, nemohli ste 
sa zbaviť dojmu, že niekto vami vedo-
me a nečestne manipuluje?

Pani Marína veľmi rada hovorí o slo-
bodnej vôli. Ľuďom však ustavične dik-
tuje, čo a ako majú urobiť, ako si majú 
zariadiť svoj vlastný život a to podľa 
mňa ich vlastnú vôľu skôr otupuje.

Spomínam si, ako raz na seminár 
prišiel istý človek, ktorý sa venoval ša-
manizmu a na semináre chodil pravi-
delne. Otvorene pani Maríne povedal, 
že sa mu nepáči, ako okolo seba zhro-
mažďuje ľudí ako dajakú sektu. Ona mu 
na to vyčítavo odpovedala, že zraňuje 
ľudí. Myslím, že pani Marína dokáže za-
reagovať na každú nepríjemnú situáciu, 
čo jej verní na nej obdivujú.

Jednou z vecí, ktoré ma na pani Ma-
ríne oslovili, bolo jej vyhlásenie, že v jej 

očiach je šaman čestným človekom. 
Mala som v živote dosť zlé skúsenosti 
s ľuďmi a tak som bola rada, že sa ko-
nečne našli čestní ľudia, s ktorými sa
dá normálne vychádzať a komunikovať. 
Na začiatku to tak aj naozaj vyzeralo, 
no keď som s pani Marínou a jej „rodi-
nou“ – ako volá dievčatá, ktoré s ňou 
žijú – strávila viac času, všimla som si, 
že niektoré jej praktiky až také čestné 
nie sú.

Napríklad jej už v minulom príspev-
ku spomenuté výlety s jej „vyvolenky-
ňou“, ktoré sa konali v podstate za naše 
peniaze, za peniaze ľudí, ktorí na úkor 
svojich vlastných potrieb platili za
semináre. A tie neboli vôbec lacné, 
skôr naopak, za jeden víkendový semi-
nár ste si mohli kúpiť hoci aj DVD pre-
hrávač.

Alebo jej správanie sa k ľuďom – 
hlavne ak sa jej niekto znepáčil. Tento 
rozdiel medzi tým, aká bola na seminá-
roch a aká bola v súkromí, spôsobil 
moje prvé pochybnosti, až som jej
nakoniec prestala dôverovať úplne.

1/2008 svedectvo
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V čom sa vám zdá jej manipulácia ne-
bezpečná?

Pani Marína veľmi rada láme ľudí; hlav-
ne takých, ktorí majú svoj názor na 
svet. Ten sa snaží zmeniť a vyvolať 
v nich pochybnosti. No najmä u člove-
ka s nízkym sebavedomím je veľmi 
pravdepodobné, že sa zamotá do jej 
sietí a tak ľahko od nej neodíde – lebo 
našiel niekoho, kto „vie viac a vidí do 
duší ľudí“.

Zo správania pani Maríny som za tie 
roky nadobudla pocit, že sa bojí byť sa-
ma. Všade vždy chodí s dievčatami, kto-
ré s ňou žijú. Ony a aj ľudia, čo chodia 
pravidelne na semináre, sú jej úplne 
oddaní. Dokonca i tón reči a pohyby 
kopírujú po nej, preberajú jej slovník 
a čo je najhoršie aj názory. Stáva sa i to, 
že už po prvom stretnutí s pani Marí-
nou sa človek presťahoval do mesta, 
v ktorom pani Marína býva, a stal sa sú-
časťou jej komunity.

Napriek všetkému by som však ne-
chcela byť na jej mieste. Nemyslím, že 
má s niekým rovnocenný vzťah. Všetci 
na ňu vzhliadajú ako na nejakého vod-
cu, pýtajú si od nej radu a bez jej súhla-
su neurobia žiadne vážnejšie rozhod-
nutie. Mám taký pocit, že sama pani 
Marína je už z toho všetkého unavená, 
no nedokáže sa vzdať toho, čo má, 
a preto v tom zotrváva ďalej. Únava 
a vyčerpanosť sú len vedľajším efektom 
toho, čo robí a čo už nedokáže opustiť.

Aké typy ľudí navštevujú semináre pani 
Maríny?

Sú to rôzne skupiny. Okrem tých, ktoré 
popísala pani v minulom čísle, tam 
chodia tiež ľudia, ktorí sa stretávajú na 
internetových fórach o šamanizme. Tí 
úplne žijú snením a vecami so šama-
nizmom spojenými, veria tomu ako 
pravej realite, dokonca neváhajú siahať 
aj po drogách, aby mali zážitky zmene-
ného stavu vedomia a aby si pomocou 
drog „vyriešili“ nejaké osobné či du-
chovné problémy. Sama pani Marína 
však v tom čase, keď som tam ja chodi-
la, akékoľvek drogy odmietala.

So slovenskou podobou šamanizmu 
máte niekoľkoročnú osobnú skúsenosť. 
Čo by ste s odstupom času poradili 
tým, ktorí s ním po prvý raz prídu do
živého kontaktu?

Myslím si, že najdôležitejšie pre člove-
ka, ktorý sa po prvýkrát ocitne na semi-
nári, je zvládnuť počiatočné očarenie 
z toho, ako to všetko „funguje“, ako 
všetko vystihuje jeho terajšiu situáciu. 
Avšak to, že to „funguje“, ešte nezname-
ná, že je to dobré a správne. Adept by 
tiež mal v sebe potlačiť pokušenie ovlá-
dať veci, keď sa pred ním zrazu nečaka-
ne otvorí more rôznych „duchovných“ 
možností. Šamansky pracovať sa dá 
takmer na čomkoľvek, čo je pre hľada-
júceho veľmi atraktívne, a keď sa tým 
človek nechá uniesť, začne vidieť svet 
ako v pokrivenom zrkadle – a čo je naj-
horšie, ani si to neuvedomí. Šamani 
v prírodných kultúrach nikdy nechodili 
na druhú stranu za zážitkom – vždy 
mali na to dôvod, ktorý súvisel s ich ži-
votom – niekomu chceli pomôcť alebo 
niečo vylepšiť. Vždy za nimi niekto iný 
prišiel, nerobili to len tak. Toto sa v sú-
časnosti zneužíva.

Napriek pochybnostiam, čo ešte
vás primälo opustiť túto cestu?

Ako som sa dozvedela, pani Marína po-
chádzala z prísne kresťanskej rodiny 
a keď sa začala venovať šamanizmu, jej 
vzťahy s ňou sa zhoršili. Ale aj vzťahy 
ľudí, ktorí navštevujú jej semináre, s ich 
vlastnými rodinami nie sú vždy práve 
ideálne. Väčšina jej stúpencov sa od 
vlastných rodín odcudzila, vrátane 
mňa. Moja rodina sa ma však, našťastie, 
nevzdala, a preto bol pre mňa odchod 
od pani Maríny o to ľahší – mala som sa 
kam vrátiť, za čo mojej rodine teraz 
z celého srdca ďakujem. A namiesto ša-
manského praktizovania som sa dala 
na vieru – som kresťankou.

Po štyroch rokoch viac-menej pravi-
delného praktizovania šamanizmu 
a chodenia na semináre som skončila 
s pocitom úplnej prázdnoty, bez akých-
koľvek normálnych pocitov, no s celou 
škálou nutkavých pocitov, s odcudze-
ním od rodiny a priateľov, ktorých som 
predtým mala. Psychiater, v ktorého 
ambulancii som sa ocitla, mi potvrdil, 
že z takéhoto druhu „duchovnej práce“ 
sa môžu prejaviť rôzne psychické poru-
chy, ba až schizofrénia. Prečo som teda 
odišla? Na to vám odpoviem veľmi jas-
ne – nebola som tam šťastná…

Ďakujem za rozhovor.       
Foto: archív

1/2008

12

V Mníchove zrušili scientologickú
škôlku
BERLÍN – Úrady v nemeckej spolkovej 
krajine Bavorsko zatvorili v ponde-
lok s okamžitou platnosťou materskú 
školu, ktorú prevádzkovala Scientolo-
gická cirkev. Predškolské zariadenie 
v Mníchove, v ktorom sa dvaja vycho-
vávatelia starali o 18 detí, fungovalo 
od leta minulého roka. Podľa vyhlá-
senia samosprávy v Mníchove úrady 
pristúpili k zatvoreniu v okamihu, keď 
sa dozvedeli o jeho scientologickom 
pozadí. „Blaho detí bolo v tomto za-
riadení ohrozené vzhľadom na to, že 
vzdelávací proces vychádzal z princí-
pov scientológie,“ uviedla samosprá-
va vo vyhlásení.

Scientológiu vytvoril v roku 1954 
americký autor sci-fi L. Ron Hubbard. 
Toto pseudonáboženstvo má asi 10 
miliónov prívržencov na celom svete. 

Ide o jednu z najspornejších svetoná-
zorových organizácií. V Európe sa čas-
to diskutuje, či ide o náboženstvo ale-
bo politický extrémizmus. V Nemecku 
príslušné najvyššie orgány rozhodli, 
že Scientology Kirche nie je nábožen-
ská organizácia v zmysle nemeckých 
zákonov, pretože činnosť organizácie 
má ekonomické zameranie. Zároveň 
sa opätovne zvažuje úplný zákaz or-
ganizácie z dôvodu vytvárania závis-
losti u členov, ničenia ich sociálnych 
väzieb a finančného vykorisťovania. 
Činnosť scientológie ako cirkvi bola 
doteraz explicitne zakázaná vo Fran-
cúzsku a v Grécku.

Scientologické hnutie sa v Nemec-
ku stalo v poslednom čase témou roz-
hovorov aj v súvislosti s nakrúcaním 
veľkofilmu Valkýra, v ktorom hlavnú 
úlohu stvárnil najznámejší člen Scien-
tologickej cirkvi, americký herec Tom 
Cruise. Na internete sa objavil v ja-
nuári videozáznam, na ktorom Cruise 
káže o svojej viere. Na záznam reago-
val vplyvný nemecký historik Guido 
Knop, ktorý vyhlásil, že hercov prejav 
mu pripomínal nacistickú vojnovú 
propagandu.        SITA, 25. 2. 2008

R E P O R T
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Každá z týchto udalostí bola iná, ale 
všetky boli do veľkej miery nepocho-
piteľné, a tým znepokojivejšie. Do tej-
to situácie prišla zo San Diega správa 
o hromadnej samovražde 39 príslušní-
kov spoločenstva, ktoré sa na internete 
prezentovalo ako Nebeská brána. Tichý, 
starostlivo pripravený a disciplinovaný 
odchod tohto spoločenstva, navyše vy-
konaný pravdepodobne v rovnaký deň 
ako posledná samovražedná vlna Rádu 

Slnečného chrámu, spôsobil, že západ-
ný svet obišla hrôza. Toho roku (2007 – 
pozn. red.) uplynulo odvtedy 10 rokov.

Asi 50 kilometrov od San Diega leží 
luxusné mestečko zložené z rozľahlých 
víl, tenisových kurtov, golfových ihrísk 
a množstva zelene. Medzi jeho asi 5-ti-
sícami obyvateľov bola aj náboženská 
skupina, ktorá vlastne nemala meno. Jej 
členovia si hovorili „trieda“ alebo jed-
noducho „študenti“, pretože sa učili žiť 
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HľadanieV 90. rokoch 20. storočia bol 
západný svet znepokojený ná-

silnými udalosťami, v ktorých hrali 
hlavnú úlohu do toho času takmer 
neznáme, malé a okrajové nábo-
ženské hnutia. Spojené štáty veľmi 
dlho vyšetrovali násilie, pri ktorom 
zahynulo 74 príslušníkov hnutia 
davidiánov, západná Európa sa 
nemohla spamätať zo šoku z troch 
postupne vykonaných rituálnych 
samovrážd Rádu Slnečného chrá-
mu a Japonsko nemohlo pochopiť 
počínanie sekty Óm šinrikjó...

Každá z týchto udalostí bola iná, ale 

brány do nebies
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tak, aby mohli opustiť Ľudskú úroveň 
a spolu so svojím učiteľom vstúpiť na 
Budúcu úroveň zvanú TELAH (Evoluč-
ná úroveň nad ľudskou úrovňou). Ten-
to odchod uskutočnili počas troch dní, 
počnúc 22. marcom 1997. Každý deň 
zomrela na otravu barbiturátmi jedna 
skupina „študentov“ a tí, čo zatiaľ osta-
li nažive, odstránili plastové vrecia z ich 
hláv a prikryli ich dekou. Posledné dve 
„študentky“ boli nájdené s vrecami na 
hlavách. Spolu 39 tiel bolo oblečených 
v čiernych uniformách s farebnými vý-
ložkami, na nohách športová obuv 
značky Nike, cez hornú časť a hlavu 
prehodené fialové deky. Vedľa tiel bo-
li pripravené cestovné tašky s obleče-
ním a ďalšími potrebami, vo vreckách 
uniforiem boli päťdolárové bankovky 
a mince. Medzi zomretými prevažova-
li štyridsiatnici, najstaršia žena mala 72 
rokov. I to naznačuje, že história skupi-
ny začala pomerne dávno a že Rancho 
Santa Fe sa stalo poslednou zastávkou 
na veľmi dlhej ceste.

Stretnutie Dvoch a spoločná 
misia

Američania Marshal Applewhite (1932 –
1997) zvaný Herff a Bonnie Lu Trousda-
le Nettlesová (1928 – 1985) sa stretli
v Houstone roku 1972, v období osob-
ných zranení a citlivosti k duchovným 
zážitkom. Zdravotnej sestre Nettleso-

vej sa v tom čase rozpadlo manželstvo 
a učiteľ hudby Applewhite bol prepus-
tený z práce v univerzitnom prostredí 
po homosexuálnom škandále. Nettle-
sová bola členkou lóže ezoterickej Teo-
zofickej spoločnosti. Toto náboženstvo 
ju vybavilo presvedčením, že môže zís-
kavať posolstvo od duchovných maj-
strov. Od duchovne vyspelých mimo-
zemských bytostí tak dostala správu, že
má očakávať vstup dosiaľ neznámeho
významného človeka do svojho života.
Applewhite v tom čase zápasil s roz-
porom medzi svojou sexuálnou orien-
táciou a zásadami svojej prísnej
kresťanskej výchovy (jeho otec bol 
presbyteriánskym duchovným a krát-
ko predtým – roku 1971 – zomrel). 
Applewhite prejavoval záujem o alter-
natívne náboženstvo v duchu vtedy za-
čínajúceho hnutia Nového veku (New 
Age). Duchovná vízia v tomto čase ho 
presvedčila o jeho mimoriadnom po-
slaní. Po svojom stretnutí získali Ap-
plewhite a Nettlesová istotu, že si boli 
vzájomne predurčení (domnievali sa,
že z minulých životov) a vytvorili neroz-
lučnú dvojicu.

Po šiestich mesiacoch spoločného 
cestovania, vykonávania nekvalifikova-
nej práce a pri meditáciách a modlit-
bách vykryštalizovali roku 1973 zákla-
dy náuky, ktorá určila ich vznikajúce 
nové náboženské hnutie na celý čas 
jeho existencie. Na základe spoločnej 

silnej náboženskej vízie sa Applewhite 
a Nettlesová začali považovať za dvojicu 
mimozemských prorokov, ktorí prišli na 
planétu Zem zachrániť aspoň časť ľud-
stva pred svetovou katastrofou. Očaká-
vali, že budú v nepriateľskom prostredí 
Zeme zabití, ale prežijú tzv. demonštrá-
ciu (vzkriesenie) a budú na kozmickej 
lodi vzatí späť na Budúcu úroveň spo-
lu s tými, ktorí sa k nim počas ich misie 
pripoja. V duchu tejto vízie vykladali aj 
Bibliu, takže Budúcu úroveň pokladali 
zároveň za Kráľovstvo nebeské.

Ťažké začiatky

Pre údel Zeme (ktorú považovali za živú 
bytosť) používali Applewhite a Nettle-
sová metaforu záhrady, v ktorej boli vy-
sadené vedomé semená. Zhromaždiť 
úrodu mal podľa nich už Ježiš, ale plody 
vtedy ešte neboli zrelé. Teraz je záhrada 
(Zem) natoľko zarastená burinou, že sa 
už nemôže napraviť. Musí sa teda zaorať 
a tak pripraviť na novú sadbu. Pred „za-
oraním“ (apokalyptickými udalosťami 
konca sveta) budú „zrelé plody“ prene-
sené na Budúcu úroveň. Pre „semená“ 
je podmienkou tohto vzostupu zbaviť 
sa každej väzby na Ľudskú úroveň, te-
da vzdať sa všetkých vzťahov (priateľov, 
rodiny, sexu) i zamestnania či majetku. 
Pre túto osobnostnú premenu používa-
li metaforu vývoja húsenice na motýľa 
a táto premena sa stala základom nimi 
hlásanej zvesti.

Pôsobenie Dvoch (ako sa Apple-
white a Nettlesová tiež nazývali) však 
nebolo spočiatku úspešné, pravdepo-
dobne pre značný nárok na opustenie 
všetkých väzieb s týmto svetom a azda 
aj pre silný dôraz na blízky a tragický 
koniec sveta. Svoj neúspech vnímali 
ako dôsledok vplyvu Satana, ktorého 
chápali ako príslušníka Budúcej úrovne, 
ktorý pôsobí prostredníctvom duchov 
s ľudskými túžbami. Satanov odpor vr-
cholil roku 1974, keď bol Applewhite 
odsúdený na šesť mesiacov do väzenia 
za neoprávnené používanie prenajaté-
ho auta. Vo väzení napísal leták, ktorý 
spolu s Nettlesovou rozoslali učiteľom 
New Age po Spojených štátoch. Ani 
tento pokus však nebol úspešný.

Potom sa ale Dvaja začiatkom roka 
1975 ocitli v Los Angeles práve v ča-
se, keď sa rozpadala jedna z tamojších 
skupín náboženských hľadačov, ktorí 
sa v duchu ideí Nového veku pripravo-
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Tréning

Spočiatku boli „študenti“ trénovaní podobne ako kozmonauti vo 
výcvikovom tábore, ale čoskoro sa začali presúvať do drahých 
domov na predmestí – takto bývali v niekoľkých mestách. Každá 
„kozmická loď“ (teda obyvateľstvo jedného domu) mala „palub-
ný“ denný program, rozvrhnutý do najmenších detailov, vrátane 
používania toalety, natierania chleba maslom či spánku v štyroch 
dvojhodinových úsekoch. Členovia „posádky“ nemali vlastný ma-
jetok a nosili uniformy.      
   Presný denný rozvrh nedovoľoval myšlienky na minulosť alebo 
obavy z budúcnosti. Jednotliví študenti mali pripravený denný 
program napríklad takto: prebudenie z dvojhodinového spánku 
o 5:36, kúpeľňa medzi 5:57 a 6:12, vziať si prvú z 32 dávok vitamí-
nov o 6:21, od 6:30 do 8:30 príprava „paliva“ (t. j. varenie) a pod. 
Pokiaľ „študenti“ pracovali mimo „kozmickej lode“, držali sa bo-
kom od svojich spolupracovníkov, nosili oblečenie, ktoré nebolo 
ani pánske ani dámske, hovorili o sebe ako o príslušníkoch „kláš-
tora“, pozorovali ľudí a svoje pozorovania zapisovali.

nebeská brána
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vali na prechod do vyššej, duchovnej 
dimenzie. Z tejto skupiny sa k Dvom 
pridalo 24 ľudí. Vzniklo tak nové nábo-
ženské hnutie, ktoré odborná literatúra 
označovala ako Bo a Peep podľa mien, 
ktoré Applewhite a Nettlesová začali 
používať. Hnutie bolo známe tiež podľa 
svojej základnej náuky ako Ľudská indi-
viduálna premena alebo pod skratkou 
HIM. Pod týmto názvom tiež usporadú-
valo prednášky a rozhovory so záujem-
cami.

Spočiatku mali Bo a Peep so svoji-
mi prednáškami úspech, a to navzdory 
faktu, že nerobili žiadny nábor – pred-
pokladali totiž, že záujemcovia musia 
byť sami pripravení, aby boli schopní 
všetko opustiť. Vďaka sérii prednášok 
získali až 200 ľudí, väčšinou mladých 
príslušníkov kontrakultúry, menej bolo 
duchovných hľadačov v strednom ve-
ku. Život hnutia sa sústreďoval na pre-
konávanie väzieb k Ľudskej úrovni: prí-
slušníci boli stále na cestách, žili z toho, 
čo získali pri stretávaniach s ľuďmi, pre-
rušili všetky vonkajšie kontakty a boli 
odrádzaní od všetkých aktivít Ľudskej 
úrovne – čítania, hudby, drog, sexu či 
hovorov o minulosti. V septembri 1975 
sa po prednáške v oregonskom Wald-
porte k hnutiu pridalo viac ako 30 ľudí, 
čo vzbudilo pozornosť médií, v ktorých 
v nasledujúcich mesiacoch vystupovali 
aj ich znepokojení príbuzní a odpadlíci 
s negatívnymi skúsenosťami.

Bo a Peep sa skrývali v obave, aby 
neboli zabití skôr, ako bude „úroda 
zrelá“. V úkryte nafilmovali videona-
hrávku s posolstvom, ktoré malo byť 
zverejnené po odlete na Budúcu úro-
veň. Naliehavosť času podnietila ich 
stúpencov k horlivému oznamovaniu 
zvesti o skorom vzostupe a následných 
apokalyptických udalostiach, ale bez 
svojich vodcov nemali so zvestovaním 
úspech. Niektorí z nich navyše začali 
získavať správy z Budúcej úrovne sami, 
bez sprostredkovania Bo a Peep. Odlet 
ale nenastal a zima na prelome rokov 
1975 a 1976 mnohých nasledovníkov 
odradila od ďalšieho života na ceste. 
Hnutie opustila viac ako polovica tých, 
ktorí boli v posledných ôsmich mesia-
coch získaní.

Záujem duchovných hľadačov i mé-
dií o toto hnutie roku 1976 rýchlo po-
klesol a Bo a Peep vyšli z úkrytu a znovu 
sa spojili s asi stovkou svojich nasle-
dovníkov, čo ešte ostali. Predchádzajú-

ce obdobie zhodnotili v duchu svojej 
úlohy dvoch biblických prorokov ako 
„zabitie“ oznamovacími prostriedkami. 
Rozhodujúci čas tým uplynul a prístup 
na Budúcu úroveň sa uzavrel. „Žatva sa 
skončila,“ povedala Peep v apríli 1976 
v reakcii na narušenie verejného vystú-
penia výtržníkmi. Hnutie sa vzdalo mi-
sie a naplno sa sústredilo na vlastný vý-
cvik. Začalo sa považovať za prípravnú 
„triedu“ alebo za kozmickú „posádku“ 
cvičenú pre odlet v tréningových tá-
boroch najprv vo Wyomingu a neskôr 
– keď dvaja členovia zdedili značný ma-
jetok a keď už bol denný život všetkých 
členov „posádky“ úplne podriadený ru-
tine – aj v spoločne obývaných drahých 
domoch. Neprestávali sa však sťahovať, 
aby si nevytvorili k žiadnemu miestu 
vzťah. V tom čase už bolo obvyklé, že 
jednotliví členovia boli zamestnaní.

Ako tréning kozmonautov

Zmenu režimu skupiny oproti obdobiu 
pred rokom 1976 naznačovali aj nové 
mená Applewhitea a Nettlesovej – Do 
a Ti – utvorené zo solmizačných slabík. 
Príslušníci „triedy“ získali nové mená 
s koncovkou -ody. Ako prvá v dvoji-
ci vodcov bola vymenovaná Ti, čo na-
značovalo, že komunikácia s Budúcou 
úrovňou bola predovšetkým na nej. Ti 
a Do boli v role učiteľov, ktorí pripra-
vujú „triedu“ a ktorí majú byť čo najviac 

napodobňovaní. Vierohodné inštrukcie 
„študentom“ prichádzali iba prostred-
níctvom Ti a Do z Budúcej úrovne. Na-
proti tomu samostatné myslenie sa 
považovalo za znečistené vplyvy, po-
chádzajúce z Ľudskej úrovne. Pochy-
bujúci členovia alebo tí, čo sa ťažšie 
podrobovali výcviku, boli odprevadení 
so sumou peňazí, ktorá im dovoľovala 
uchytiť sa v spoločnosti vonku. Do ro-
ku 1978 tak počet členov poklesol opäť 
asi o polovicu – na 48. Príčinou pochyb-
ností a odchodov bola skôr neistota
odchádzajúcich, či budú schopní absol-
vovať „výcvik“, než pochybnosti o Ti a Do 
a ich náuke. Preto sa niekoľko z tých,
čo odišli, po čase zase ku skupine pri-
pojilo.

Odpútanie od Ľudskej úrovne dosa-
hovala „trieda“ tým, že všetky činnosti 
súkromného, ako aj spoločenského ži-
vota boli dôkladne opísané, dodržia-
vané v presných procedúrach a plnené 
v podobnom časovom rozvrhu. Všetky 
myšlienky príslušníkov „triedy“ tak boli 
na tieto činnosti maximálne sústrede-
né. Rutina ich pripútavala k prítomnos-
ti, potláčala emócie a vylučovala myš-
lienky na minulosť či budúcnosť. Do 
a Ti boli vynaliezaví v uvádzaní nových 
procedúr a ďalších nástrojov „výcviku“. 
Účinné boli napríklad spoločné pose-
denia venované vzájomnému kritické-
mu poukazovaniu na správanie alebo 
vlastnosti, ktorými sa v jednotlivcoch 
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Menšie priestupky

Spoločenstvo okolo Do formulovalo roku 1988 návod na správa-
nie svojich príslušníkov. V kategórii menších priestupkov nachá-
dzame napríklad aj toto:      
*  Podniknúť akúkoľvek akciu bez svojho kontrolného partnera.
*  Dôverovať vlastnému úsudku – alebo používať vlastnú myseľ.
*  Obhajovať sa pred spolužiakmi a učiteľmi.
*  Kritizovať spolužiakov a učiteľov, hľadať na nich chyby.
*  Nechávať si veci pre seba a mať súkromné myšlienky.
*  Presadzovať seba, chcieť robiť veci podľa svojho.
*  Robiť nevhodné návrhy, pripomínať minulosť či predbiehať uči-
    teľov.
*  Zveličovať vehiklové symptómy.
*  Vyberať si len určité úlohy.
*  Mať rád, alebo nemať rád.
*  Dovoliť nedostatočnú kontrolu nad svojimi citmi.
*  Vyžadovať pozornosť či uznanie – chcieť byť videný ako dobrý.  
           (http://www.heavensgate.com/book/2-6.htm)

nebeská brána
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téma

prejavujú ľudské obyčaje. Ako skúška 
bolo nakoniec všetkými členmi „posád-
ky“ prijaté márne čakanie na odlet z Te-
xasu na základe správy, ktorú dostala Ti 
z Budúcej úrovne.

Niektoré procedúry či obmedzenia 
sa postupom času uvoľnili alebo ich do-
konca vypustili. „Študenti“ tak mohli od 
roku 1982 telefonovať svojim rodinám 
a od roku 1985 mohli u nich vykonať 
i krátke návštevy. V 90. rokoch sa členo-
via „triedy“ dočkali ešte väčšej voľnosti 
v súvislosti s úsilím sa verejne prezento-
vať. Navštevovali „ufologické“ konferen-
cie, nadviazali styk s prostredím hnutia 

Nového veku, ba dokonca venovali čas 
i zábave – najčastejšie sledovaniu fil-
mov s tematikou mimozemských civili-
zácií.

Uvoľnenie vzťahu „študentov“ k fy-
zickým rodičom, pravdaže, sprevádza-
la zmena presvedčenia o ich úlohách: 
„študenti“ už neboli považovaní za „se-
mená“ rastúce v pozemskej „záhrade“ 
a „dozrievajúce“ na prechod na Budúcu 
úroveň, ale naopak za obyvateľov Bu-
dúcej úrovne, ktorí boli vyslaní na Zem 
na tréningovú misiu, aby po nej mohli 
dosiahnuť plnohodnotné postavenie 
na Budúcej úrovni. Rodičia na Zemi sa 

tak v tomto pohľade stali obyčajnými 
nástrojmi na výrobu ľudských tiel pre 
návštevníkov z Budúcej úrovne. Hodno-
tu ľudského tela (a tým aj hodnotu ro-
dičovskej úlohy) dobre vystihujú výra-
zy „kontajner“ alebo „vozidlo“ (vehikel), 
ktoré skupina na označenie ľudského 
tela používala. Vieru „študentov“, ktorí 
prijali tento myšlienkový rámec, potom 
mohla návšteva rodičov len ťažko ohro-
ziť. Rodičia a ďalší príbuzní sa uspoko-
jili so zistením, že ich blízki sú nažive 
a zdajú sa byť spokojní, a tak sa postup-
ne vzdali pátrania po mieste ich pobytu 
a snáh o intervencie do ich života. Z ich 
strany tak už skupina okolo Ti a Do ne-
cítila žiadne ohrozenie.

Návrat Ti na Budúcu úroveň

Po deviatich rokoch „výcviku“ (1985) Ti 
neočakávane zomrela na rakovinu. Sku-
pina prežila veľké sklamanie, hoci pri-
jala vysvetlenie, že „vozidlo“ Ti už ďalej 
nemohlo vydržať jej obrovskú energiu. 
Do bol otrasený a bezradný, ako skupi-
nu ďalej viesť. Dostával síce odkazy od 
Ti z Budúcej úrovne, ale považoval ich 
za nejasné. Túžil po uisťovaní zo strany 
skupiny a tá mu skutočne prejavova-
la bezvýhradnú lojalitu. Smrťou Ti bola 
ohrozená aj základná náuka, ktorá po-
čítala s tým, že do Budúcej úrovne vstú-
pi fyzické telo. To bolo po smrti Ti už 
celkom degradované na obyčajné „vo-
zidlo“ či „kontajner“, ktorý nemusí byť 
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Na rozlúčku

Medzi vyhláseniami „študentov“ pred odchodom nájdeme aj toto pozoruhodné vy-
znanie vzťahu k Ti a Do a zdôvodnenie odchodu do Budúcej úrovne: „Viem, kým moji 
Starší Členovia, Ti a Do, sú. Verím v nich, držím sa ich, dôverujem im a absolútne sa na 
nich spolieham. Viem, že v túto chvíľu ide môj Starší Člen Do k jeho Staršiemu Členovi 
Ti. Len čo odíde, na celej Zemi pre mňa nezostane nič. Nie je dôvod ostať ani o chvíľu 
dlhšie. Navyše viem, že moje navrúbľovanie k nim by bolo ohrozené, keby som sa zdr-
žoval tu po ich odchode. Viem, že moji spolužiaci – súrodenci cítia to, čo ja a rozhodnú 

sa ísť, až Do pôjde. Chcem zostať so svojou rodinou Budúcej úrovne. Vybrať si odchod z tohto vypožiča-
ného ľudského vozidla alebo tela a ísť domov na Budúcu úroveň, to je pre mňa príležitosť, ako vyjadriť 
svoju vernosť, oddanosť, lásku, dôveru a vieru v Ti a Do a v Budúcu úroveň. Je to moja šanca dokázať 
pred Budúcou úrovňou, že na tomto svete nie je nič, čo by som chcel, a že jasne viem, že som duša a že 
ju obýva Myseľ Budúcej úrovne a že nie som toto biologické vrchné rúcho, v ktorom sa momentálne
nachádzam. Je to moja šanca ísť k Bohu a dokázať, že milujem Jeho Slovo. Ako by som mohol úprimne 
povedať, že Ho milujem viac než kohokoľvek iného, keby som ľpel na tomto svete za každú cenu a odi-
šiel len vtedy, keď by som musel, pretože toto vozidlo prestalo fungovať?“

(Glnody: Why We Must Leave at this Time – http://www.heavensgate.com/misc/exitgln.htm, 19. 3. 1997)
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k návratu do Budúcej úrovne vôbec po-
trebný, pretože ho ani Ti nepotrebovala. 
Zmena nastala aj v chápaní zla: doteraj-
šiu predstavu duchov, ktorými sa preja-
vuje Satan, nahradil Do v publikácii 88 
Update myšlienkou luciferiánov, nepria-
teľských mimozemšťanov pôsobiacich 
vo fyzickom tele.

S touto publikáciou rozoslanou ro-
ku 1988 do kníhkupectiev záujemcom 
o UFO a do centier hnutia Nového ve-
ku sa začalo nové úsilie skupiny okolo 
Do prezentovať americkej verejnosti. 
V rokoch 1991 a 1992 vydala sériu pro-
pagačných videokaziet. Ohlas bol však 
minimálny a „trieda“ niesla veľmi ťažko 
zvlášť výsmech zo strany „ufologickej“ 
komunity. Roku 1993 napokon v pro-
pagácii nasledoval takmer zúfalý čin: 
„trieda“ umiestnila inzeráty vo veľmi sil-
nom apokalyptickom duchu do vyše 20 
časopisov hnutia Nového veku a iných 
alternatívnych časopisov v Spojených 
štátoch, Kanade a Austrálii. Najdrahší 
bol určite inzerát v časopise USA Today 
z 27. 5. 1993, ktorý sa začínal varovaním: 
„Súčasná ,civilizácia´ Zeme bude zakrát-
ko recyklovaná – ,zaoraná´. Jej obyva-
telia sa odmietajú vyvíjať. ,Burina´ pre-
mohla záhradu a zničila jej užitočnosť 
tak, že sa to už nemôže napraviť.“

Navzdory tomuto propagačnému ú-
siliu sa počet členov „triedy“ na konci 
roka znížil až na 26. Príčinou odpadnu-
tia bola často strata viery, že sa proroc-
ké predpovede naplnia a kozmické lo-
de skutočne „triedu“ vyzdvihnú. Misijné 
úsilie ale pokračovalo. Nasledujúci rok 
1994 strávila skupina okolo Do podob-
ne ako v polovici 70. rokov: na cestách 
po Spojených štátoch prednáškovou 
činnosťou, pri ktorej sa opäť zdôrazňo-
vala nutnosť okamžitého rozhodnutia 
opustiť všetky väzby na Ľudskej úrovni. 
Počet členov „triedy“ sa síce zdvojná-
sobil (pripojilo sa aj niekoľko bývalých 
členov), ale asi polovica získaných ľudí 
hnutie čoskoro zas opustila.

Okrem misijného neúspechu a od-
chodov, ktoré Do považoval za zna-
menie neodkladného konca, časť „trie-
dy“ sužovala neschopnosť vyrovnať sa 
s vlastnou sexualitou a prekonať tak 
obzvlášť pevnú väzbu na Ľudskú úro-
veň (bytosti na Budúcej úrovni sú bez-
pohlavné). „Neutralizácia vozidiel“ (t. j.
kastrácia) bola v triede síce prvýkrát 
diskutovaná už roku 1987, ale vykoná-
vala sa až od roku 1993. Nakoniec sa to-

muto zákroku podrobilo osem mužov 
(vrátane Do) a niekoľko ďalších reduko-
valo svoju sexuálnu apetenciu chemic-
kou cestou.

V období vlastných neúspechov
skupina okolo Do taktiež uvažovala 
o exile. Roku 1994 Do a niekoľko „štu-
dentov“ cestovali do krajín celého sve-
ta, ale toto úsilie uzavreli poznaním, 
že iné krajiny sú podobne nehostinné 
ako Spojené štáty. Všetko nasvedčova-
lo tomu, že na svete už pre nich nie je 
vhodné miesto a že „žatva“ sa defini-
tívne skončila. Naplno sa rozbehli úva-
hy o prechode na Budúcu úroveň bez 

toho, aby priletela vesmírna loď (teda 
o rovnakom spôsobe prechodu, aký na-
stal u Ti). Tento spôsob prechodu otvo-
ril myšlienku na možnosť samovraždy 
(o svojom odchode ale skupina odmie-
tala hovoriť ako o samovražde). Túto 
myšlienku podporoval i zhoršený zdra-
votný stav Do – jeho „trieda“ sa veľmi 
obávala, že by mohla na Zemi ostať bez 
neho a bola čoraz väčšmi naklonená 
myšlienke spoločného odchodu. V zlo-
movom roku 1994 skupina prekonala 
ďalšie márne očakávanie kozmickej lo-
de – tentoraz na móle v kalifornskom 
meste Santa Monica.

  Etapy

História náboženského spoločenstva, ktoré bolo nakoniec známe 
ako Nebeská brána, je tak zložitá, že je dobré rozdeliť ju do etáp:
1. Prebudenie (1972 – 1975): Applewhite a Nettlesová sa stretáva-
jú a utvárajú si špecifický náboženský názor;
2. Kukla (1975 – 1976): Bo a Peep získavajú až 200 nasledovníkov 
a pripravujú ich na „ľudskú individuálnu premenu“;
3. Trieda (1976 – 1985): Ti a Do školia uzavretú „triedu“ ako koz-
mickú posádku;
4. Kríza a neistota (1985 – 1987): Do zjavne nevie, čo má po smrti 
Ti robiť;
5. Misia (1988 – 1994): Nové úsilie získať ďalších stúpencov;
6. Hľadanie nových možností (1994 – 1997): Po neúspechu misie 
skupina skúša vysťahovanie či internetovú misiu;
7. Odchod (1997): Blízkosť Hale-Boppovej kométy sa zdá ako príle-
žitosť konečne odísť.
(Balch, R. W., Taylor, D.: Making Sense of the Heaven´s Gate Suicide)

Členovia Nebeskej brány sa rozhodli demonštratívne opustiť svoje „kontajnery“.
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Roku 1995 sa skupina presťahovala 
do odľahlej časti Nového Mexika. Z po-
užitých pneumatík naplnených hlinou 
tam budovala dve stavby, pripomína-
júce kozmické lode. Tento projekt však 
skupina pre nepohodlie a zdravotné 
riziká opustila a presunula sa späť do 
Kalifornie do luxusnej štvrte Rancho 
Santa Fe. Jej aktivity sa v nasledujúcich 
mesiacoch zamerali na Internet: Jednak 
podnikala v oblasti počítačov a inter-
netového dizajnérstva (pod názvom 
Higher Source), jednak prostredníctvom 
Internetu šírila svoje posolstvá. V nich 
Do a jeho „študenti“ otvorene tlmočili 
svoje rozhodnutie opustiť Zem a svo-
je presvedčenie, že ostatní ľudia majú 
poslednú možnosť na to, aby sa prispô-
sobili normám Budúcej úrovne a mohli 
byť evakuovaní pred definitívnou „re-
cykláciou“ Zeme. V svojej internetovej 
prezentácii vystupovali od roku 1996 
ako Nebeská brána (Heaven´s Gate). 
Táto dosiaľ dostupná prezentácia zahr-
nuje dokumenty, ktoré ukazujú, ako Do 
i jeho „trieda“ chápali zmysel a históriu 
svojho pôsobenia, ďalej výzvy, vyhláse-
nia, odkazy a ďalšie texty, ktoré skupina 
považovala za relevantné.

Ohlasy na ich posolstvo boli nepria-
teľské a výsmešné a skupina usúdila, že 
to „bol pre nás signál, aby sme začali 
s prípravami na  návrat ,domov´“. Túž-
bu odísť „domov“ a vzťah k Ti a Do uká-
zal jeden zo „študentov“, Qstody, tými-
to slovami: „Ako môžem vyjadriť svoje
svedectvo, keď obyčajné ľudské slová
nikdy nemôžu postačiť na vyjadrenie 
mojej nekonečnej vďačnosti Budúcej 
úrovni a jej reprezentantom Ti a Do za 
to, že ma zachránili zo strašidelného
sna bezvýchodiskovej existencie. Zda-
lo sa, ako by som sa topil v oceáne sle-
pých, stratených, nevedomých chodia-
cich mŕtvol. (…) Ďakujem vám, Ti a Do, 
za všetko. Za to, že ste mi pomohli spo-
menúť si, kto som, a zvlášť za váš prí-
klad ako bytostí zo skutočného nebes-
kého kráľovstva. Čo ďalej?“

Odchod

Prípravy na odchod sa začali koncom 
roka 1996: „trieda“ predávala svoj spo-
ločný majetok a na svoje uniformy si 
zaobstarala náplecníky s nápisom Away 
Team. Tieto prípravy však neznamena-
li výhradne samovraždu: možnosť, že 
„tím“ bude vyzdvihnutý kozmickou lo-

ďou, sa stále vnímala ako reálna. Uda-
losti pravdepodobne urýchlil prílet 
Hale-Boppovej kométy, ktorá sa mala 
ocitnúť v najbližšej vzdialenosti od Ze-
me tesne pred Veľkou nocou, 22. marca 
1997. Spolu s kresťanskou symbolikou 
Veľkej noci zvyšovala význam kométy 
pre Do a jeho „triedu“ i tá skutočnosť, 
že svoje rozhodujúce zjavenie v roku 
1973 Applewhite a Nettlesová dávali 
do súvislosti s priblížením Kohoutkovej 
kométy a že teda dve jasné kométy bu-
dú ohraničovať čas, v ktorom na Zemi 
zaznievalo ich posolstvo. Ako definitív-
ne potvrdenie na to poslúžili mediálne 
špekulácie o tom, že v blízkosti Hale-
-Boppovej kométy sa pohybuje nezná-
me teleso a že týmto telesom by moh-
la byť kozmická loď. Do i jeho „trieda“ 
si boli istí, že sa Ti po nich vracia. Rolu 
mohlo zohrať aj presvedčenie, že Do tr-
pí rakovinou. Vytvorila sa atmosféra na-
liehavosti v zmysle „teraz, alebo nikdy“.

V posledných hodinách „študenti“ 
navštívili zábavné parky, kiná a kasína 
a tieto zážitky ich utvrdili v rozhodnu-
tí odísť: „Všetko na tomto svete sa nám 
ponúkalo,“ napísal jeden z nich, „a ja 
môžem úprimne povedať – Ďakujem, 
nie, ďakujem.“ Internetové stránky Ne-
beskej brány boli aktualizované blika-
júcim nápisom Najvyššia pohotovosť 
a vyhláseniami „študentov“ Chkodyho, 
Glnodyho a Srrodyho, v ktorých sa sťa-
žovali na ľudskú ľahostajnosť, skaze-
nosť, násilie, obchod s drogami a pre-
nasledovanie. Jeden zo „študentov“, 
Glnody, sa v tlačovom vyhlásení vracia 
k cestám po svete, uskutočneným roku 
1994: „Vážne sme uvažovali o tom, že 
by sme opustili túto Zem, ale zdalo sa, 
že na zemeguli neexistuje miesto, ktoré 
by nás nechalo tak, ako by sme chceli. 
Neexistuje pre nás iné miesto, kam by 
sme mohli ísť, len nahor.“ Na videoka-
zete na rozlúčku Do povedal: „Vraciame 
sa do Života a vo všetkej úprimnosti
nenávidíme tento svet.“

Po samovražde 39 ľudí nasledovali 
ešte dve ďalšie. Dňa 6. mája v televíznej 
relácii stanice NBC vystúpili dvaja stú-
penci Nebeskej brány, prezývaní Justin 
a Rkkody. Justinova manželka zomrela 
spolu so skupinou a Justin sám bol stú-
pencom Applewhitea a Nettlesovej viac 
ako 20 rokov. Rkkody uviedol, že bol 
dočasne od Nebeskej brány odlúčený, 
aby mohol poslúžiť ako zdroj presných 
informácií o nej a o jej teológii. Po vy-

stúpení sa obaja pokúsili o samovraždu 
v hotelovej izbe v kalifornskom meste 
Encinitas rovnakým spôsobom, v rovna-
kom oblečení a s tým istým vybavením 
ako ich skupina pred šiestimi týždňami. 
Rkkodyho pokus bol ale neúspešný. Po 
prepustení z nemocnice ďalej distribuo-
val publikácie a nahrávky prednášok Do, 
zúčastňoval sa na konferenciách, ne-
úspešne sa pokúšal konať misiu v pro-
spech Nebeskej brány a hovoril s novi-
nármi. Samovraždu spáchal vo februári 
1998 zrejme potom, čo nadobudol pre-
svedčenie, že jeho úloha je splnená.

Skončila sa tak história náboženské-
ho hnutia, ktoré bolo totálne neúspeš-
né vo svojich predpovediach, v úsilí 
zbaviť sa ľudskosti, v túžbe získať po-
zornosť a osloviť verejnosť. Odcudzenie 
sa svetu, ktorý skupine dával len pocity 
neúspechu a zlyhania, odcudzenie sa 
sebe samým a svojmu prežívaniu, stra-
ta akýchkoľvek medziľudských vzťahov 
(okrem detského vzťahu k Do) a nako-
niec aj staroba a zdravotné problémy 
– to všetko viedlo k riešeniu, ktoré sa 
zdalo ako jediné východisko – k samo-
vražde.         

Z časopisu DINGIR 4/2007
preložila: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: archív
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Superlearning je moderný spôsob vy-
učovania cudzích jazykov využívajúci 
metódu pozitívnej sugescie. V tejto sú-
vislosti sa uvádza i pojem sugestopédia, 
t. j. učenie pomocou sugescie. Metódu 
objavil Bulhar Georgi Lozanov v roku 
1970. Základom takéhoto učenia je ria-
dená meditácia spojená so špecifickou 
hudbou blokujúcou kritické myslenie. 
Lozanov sa pri svojom objave inšpiroval 
jogistickými cvičeniami. Sám navštívil 
niektoré školy jogy v Indii.

Superlearning označuje intenzívny 
jazykový kurz prebiehajúci v hladine 
alfa. Ponuka kurzov je určená širokej 

verejnosti. Sú vhodné takmer pre kaž-
dého: superlearning poslúži študentom
na zopakovanie prebratej látky pred 
skúškou. V propozíciách sa vrelo odpo-
rúča najmä pred cestou do zahraničia 
s cieľom stáže, rovnako pred konkurz-
ným konaním či obchodným rokovaním 
so zahraničným partnerom. Samozrej-
me, naším vstupom do EÚ sa požiadav-
ka znalosti cudzích jazykov stáva čoraz 
atraktívnejšia, čomu sa prispôsobuje 
i široká ponuka.

Učenie jazykov v hladine alfa sľubu-
je mnohé výhody, ktoré klasické vyučo-
vanie nemá. Nielenže je vhodné rovna-

 v hladine alfa  
ev

a 
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b
an

ov
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Príjemné prostredie dotvárali 
pohodlné kreslá. V ich stre-

de bol veľký konferenčný stolík 
a na ňom ponúkajúce sa via-
nočné koláčiky a cukríky. Dobrú 
atmosféru prezrádzali i prázdne 
a nedopité šálky od kávy a čaju. 
Okrem tohto lahodného posedu 
sa v miestnosti nachádzalo niekoľ-
ko do modra ladených matracov. 
V ich blízkosti bola umiestnená 
špeciálne vybavená elektronic-
ká aparatúra. Nemýlite sa, sme 
v učebni, kde za nemalý peniaz 
ponúka jedno z mnohých stredísk 
na Slovensku tzv. superlearning 
– učenie jazykov v hladine alfa.

Učenie
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ko pre začiatočníkov i pokročilých, ale 
slúži na odstránenie nežiaduceho stre-
su a záťaže počas výučby. Ďalej napo-
máha dlhšie si uchovávať v pamäti zís-
kané informácie. Kurz síce nie je lacný,1 
ale financie sú vraj priamoúmerne vy-
kompenzované výrazným skrátením ča-
su na učenie. Pobyt v hladine alfa však 
klientovi sľubuje viac ako len získanie 
vedomostí. Ide napríklad o odstránenie 
únavy. Z vyučovania sa tak môže stať 
príjemný relaxačný pobyt. Každý z nás 
si vie predstaviť učenie bez stresu, i keď 
ho možno nikdy nezažil. Tak prečo si 
nepriplatiť, ak túžba je na dosah?

Komôrka „nanebovstúpenia“

Superlearning je založený na projek-
cii ľudského mozgu pozostávajúceho 
z dvoch hemisfér. Každá zodpovedá za 
určitý typ myslenia. Od ľavej pologule 
mozgu sa odvíja racionálne myslenie 
človeka a pravá je naopak zodpovedná 
za obrazné a intuitívne vnímanie. Ume-
lým navodením hladiny alfa sa aktivi-
zuje činnosť ľavej hemisféry, pričom si 
človek údajne pamätá informácie lepšie 
a rýchlejšie. Jazyk i štruktúra celej gra-
matiky sa ukladá do podvedomia údaj-
ne tak, ako je to v živote dieťaťa učia-
ceho sa po prvýkrát v živote materinský 
jazyk spravidla v rodinnom prostredí.

Do stavu hladiny alfa sa klienti ume-
lo uvádzajú pomocou audiovizuálnej 
techniky. Tá sa skladá z tzv. psycho-
walkmanu a špeciálnych okuliarov s bli-
kajúcimi svetelnými diódami. Účastníci 
kurzu si na úvod lekcie pohodlne ľah-
nú na matrace. Vzápätí si nasadia slú-
chadlá a blikajúce okuliare. Sugestívne 
pôsobiaci mužský hlas ich postupne 
uvádza do meditatívneho ponorenia. 
Hlas hovorí: „Opakuj po mne v du-
chu: Som v stave alfa.“ Ďalej pokraču-
je: „Teraz dovoľ svojmu vedomiu, aby 
sa premiestnilo do tajného kútika. (…) 
Povedz si v duchu, keď som v tomto 
tajnom kútiku, môžem svoju myseľ pre-
miestniť ľubovoľne a kamkoľvek. (…)
Si v dokonalej harmónii so svojou mys-
ľou a postupne môžeš kedykoľvek odísť 
z vnútornej hladiny cestou farieb a čí-
sel v obrátenom poradí.“2 Každá farba 
totiž predstavuje stupne, po ktorých 
vystupuje vedomie do „komôrky nane-
bovstúpenia“. Presne tak sa píše v učeb-
ných podkladoch: „Vo farbe červenej 
sa budeš cítiť odpočinutý, svieži, v per-

fektnom zdravotnom stave, plný lásky 
a harmónie“.

Pozadie prechodu do cieľovej čer-
venej alfy sprevádza relaxačná, medi-
tačná a ezoterická hudba označená i ta-
kýmito titulmi: Soul Finder (stopár), Out 
of Deaths (Zo smrti), Yourney of Drums 
(Cesta bubnov), Wake up Brain (Prebu-
denie vedomia), Esoteric (Zasvätenec), 
Enchanted Dream (Fascinujúci sen). Úči-
nok skladieb sa dotvára zvonkohrou, 
zvukom píšťaly, šumením morského 
oceána, spevom vtákov, prenikajúcim 
hlasom bubna, burácaním búrky a pô-
sobivými zvukmi delfínov. Hudba je do-
kresľovaná svetelnými impulzmi, ktoré 
sú vlastne svetelnou verziou hudob-
nej nahrávky. Mladí ľudia rozpoznajú 
obdobu takéhoto svetelného prepisu 
v podobe stroboskopu. Platí, že čím je 
rytmus rýchlejší a kontrastnejší, tým sú
aj svetelné záblesky rýchlejšie a výraz-
nejšie. Klient tak i vizuálne reaguje na 
intenzitu zvukovej stopy vo vzťahu 
k rytmu. Zvuk sa prepisuje pomocou 
prístroja Orion a zrakom sa registruje 
v stroboskopických zábleskoch v oku-
liaroch.

Hudba a stroboskop napomáhajú 
prechod do rozšíreného stavu vedo-
mia3, avšak stáva sa, že klient jedno-
ducho zaspí a namiesto požadovanej 
roviny alfa upadne v tomto prípade do 
nežiaducej spánkovej roviny theta. Zá-
kladnou požiadavkou vyučovania je 
„naučiť“ sa vedome prelaďovať do rovi-
ny alfa. Klienti v tomto stave počúvajú 
nahrávky s anglickým drilom podfarbe-
ným spomínanou hudbou. V ďalšej fáze 
vyučovania sa účastníci vrátia do vedo-
mého reálu a zasadnú do pohodlných 
kresiel. Obsah uložený do podvedomia 
v stave roviny alfa by mal byť samovoľ-
ne „vyplavovaný“ do vedomej sféry a to 
s účinnou pomocou lektora. Vynáranie 
vložených jazykových štruktúr i slov-
nej zásoby by malo byť plynulé a bez-
prostredné, a navyše ďalším postupom 
vedome utvrdzované.

Viac ako učenie

V informačnej brožúrke je prístroj Orion 
určený na široké použitie. Nielenže je 
vyučovacím a relaxačným prostried-
kom, ale plní aj funkciu prostriedku na 
osobný duchovný rast. Slúži na seba-
poznanie a sebazdokonaľovanie. Na-
príklad v návode na použitie sa píše, že 

zotrvanie v stave hlbokej meditácie ce-
lú hodinu umožňuje hlboký ponor do 
vlastného vedomia, čím človek pozná-
va sám seba. Pritom väčšinu času (až 
50 minút) je „spotrebiteľ“ v hladine alfa 
s frekvenciou 5 Hz.

Podmienkou úspešnosti je však pra-
videlné používanie prístroja. Aj keď sa 
účinky prejavujú u každého odlišne, 
v brožúrke je uvedený univerzálne apli-
kovateľný návod na použitie, presnej-
šie sprevádzanie klienta. Z priloženého 
letáčika vyplýva, že človek sa od učenia 
jazykov v podstate môže prepracovať 
k dennodennej meditácii. Tá sa môže 
stať prirodzenou súčasťou jeho života.

Uvedený týždenný harmonogram 
použitia tieto možnosti nielenže pri-
púšťa, ale ich aj jasne popisuje. Počas 
„meditačného“ týždňa môžete postup-
ne prechádzať tzv. saunou mysle (učiť sa 
zhlboka dýchať počas príslušne nalade-
nej frekvencie). Ďalšie programy vám
pomôžu pri sústredení sa na svoje telo, 
dýchanie a pocity. Všetko sa odporú-
ča zapisovať a porovnávať. Dokonca je 
vhodné nosiť tento relaxačný prístroj 
so sebou napríklad do práce či školy. 
Veď počas dňa treba jednoducho prela-
diť. Prístroj sa tak stáva človeku akýmsi 
neosobným duchovným sprievodcom, 
elektronickým talizmanom, ktorý pod-
ľa litery návodu pre spotrebiteľa môže 
dokonca zmeniť i kvalitu vášho života.

V pozadí hypnóza

V tejto súvislosti si spomínam na osob-
nú skúsenosť s dílerom psychowalkma-
nov určených pre jazykové kurzy. Pred 
pár rokmi sme sa stretli na Festivale 
ezoteriky v Bratislave, kde danú metódu 
prezentoval aj so všetkými doplnkami. 
Priamo na mieste bolo k dispozícii po-
hodlné kreslo, psychowalkman so slú-
chadlami a diódové okuliare. Díler nás 
informoval, že človek je pri tomto type 
vyučovania v rovnakom stave ako pri 
hypnóze. Lakonicky však podotkol, že 
v tomto prípade sa „hypnotický (rozší-
rený) stav vedomia“ využíva na dobré 
ciele. K mojej otázke týkajúcej sa ob-
medzenia slobody recipienta potrebnej 
pri vyučovaní iba okrajovo pozname-
nal, že koniec koncov sme stále niečím 
manipulovaní, najmä zo strany médií. 
Zmienku o účinku ezoterického hudob-
ného „podmazu“ pri navodzovaní špe-
cifických obrazcov s cieľom vyvolávať 

superlearning

20



1/2008

napríklad iluzórne zážitky minulých ži-
votov mi bez okolkov rovnako potvrdil. 
Teoretické poznanie odporúčal vyskú-
šať si priamo na mieste sadnutím do 
kresla a namontovaním príslušnej apa-
ratúry. Záujemcovia sa určite našli.

Možné riziká

V metodickom materiáli pojednáva-
júcom o vyučovaní v hladine alfa sa 
uvádza, že tento stav sa dá dosiahnuť 
aj bez použitia uvedenej audiovizuál-
nej stimulácie,4 pomocou autogénneho 
tréningu,5 jogy a hypnózy. V súvislosti 
s audiovizuálnou stimuláciou, vedúcou 
do stavu „bezbrehého“ vedomia, by 
sme mohli hovoriť o špecifickom type 
sofrológie, t. j. spojenia hypnózy a rela-
xácie. Ak autogénny tréning vedie do 
podobných stavov, aké klienti dosahujú 
počas jednej fázy tohto „vyučovacieho 
procesu“, tak stojí za povšimnutie nasle-
dujúce varovanie, ktoré nájdeme v pub-
likácii o autogénnom tréningu: „Príliš 
časté cvičenie a nadmerné zotrvávanie 
v pohrúžení by mohlo viesť k nežiadu-
cemu ponoreniu do seba a odtrhnutiu 
od reality“.6 Analogicky z daného vy-
plýva, že časté pobyty v zmenených 
stavoch vedomia môžu mať eventuál-
ne aj psychiatrickú dohru.7

Odborníci na problematiku siekt sa 
zhodujú, že jedinou obranou proti ich 
pôsobeniu je intelekt so svojou domé-
nou – kritickým myslením. V stave hla-
diny alfa (tzv. hypnagogická fáza) do-
chádza k tzv. rozpusteniu kritického 
myslenia, nevyhnutného pri „kontrole“ 
komunikácie s okolím.8 Vieme, že ko-
lorit vyučovania v hladine alfa dotvára 
hlas hovoriaci o „duchovných leveloch“ 
vedomia a o jeho slobodnom pohybe, 
pričom sa podsúvajú virtuálne obrazy 
a myšlienky, pre ktoré neexistujú žiad-
ne pozemské obmedzenia. Špecifickú 
úlohu tu zohráva doteraz nedostatočne 
preskúmaný fenomén ezoterickej hud-
by. Ako každá hudba, aj ona má svoje 
duchovné posolstvo. Počúvajúc jednot-
livé skladby môže človek pociťovať, že 
hudba je tu vektorom, vtieravým mo-
derátorom, ktorý ho vedie k špecific-
kým duchovným brehom.

Z hľadiska psychohygieny je proble-
matickým bodom samotné používanie 
audiostimulátora Orion. V návode na 
obsluhu sú dôležité upozornenia adre-
sované osobám, ktoré prístroj nemôžu 

používať. Ide o osoby trpiace napríklad 
záchvatmi epilepsie, ďalej užívajúce 
psychoaktívne látky – sedatíva a barbi-
turáty. V ojedinelých prípadoch sa do-
konca môže stať, že epileptický záchvat 
je vyvolaný následkom používania sve-
tielkujúcich okuliarov. Paradoxne sa 
táto „nehoda“ môže prihodiť ľuďom, 
ktorí epilepsiu nemajú vôbec diagnos-
tikovanú. Dostupné zdroje však uviedli, 
že na tieto kolízne skutočnosti účastní-
kov kurzu lektor dopredu neupozornil. 
Podobne ani lektora neinštruoval jeho 
zamestnávateľ, aby klientov na tieto 
problémy a následky v oblasti zdravia 
vopred upozornil.

Kresťan a umelá alfa

Akceptujúc predchádzajúce možné ri-
ziká sa k hodnoteniu učenia v rovine 
alfa, eventuálne jeho vhodnosti či ne-
vhodnosti pre kresťana, pridávajú ďal-
šie skutočnosti. Vyučovanie je riadenou 
sugesciou, a tak jasne pripomína Sil-
vovu metódu, ktorá rovnako vychádza 
a pracuje s alfa hladinou. Stav vyvolaný 
autohypnózou tu však slúži na spus-
tenie liečebného procesu ovládaním 
vlastných či cudzích telesných funkcií 
na diaľku. Stav alfa v Silvovej metóde 
je priestorom na nadviazanie kontaktu 
s duchovným sprievodcom. Prirodzene, 
propagátori superlearningu o tejto du-
chovnej symbióze neradi počujú. Avšak 
obe metódy vchádzania do roviny alfa 
sú riadenou meditáciou sprevádzanou 
mentálnou predstavivosťou.

Sporným problémom je používanie 
hypnózy v rôznych podobách. Super-
learning predpokladá zmenený stav ve-
domia ako pri hypnóze. Pri takto modi-
fikovanom vedomí sa vyvíja pôsobenie 
na jednotlivé úrovne ľudského vedo-
mia. Absentuje kritické myslenie, ktoré 
je základom slobody recipienta – účast-
níka kurzu cudzích jazykov. Bez neho sa 
vnímanie stáva automatickým a vníma-
né skutočnosti, v tomto prípade obsahy 
učenia, nepodliehajú kritickej konfron-
tácii. Námietka, ktorá hovorí, že člo-
vek sa i tak prirodzene dostáva v stave 
zaspávania do hladiny alfa, neobstojí. 
Superlearning tento stav vraj iba efek-
tívne využíva. Argumentácia voči tejto 
námietke sa zakladá na prirodzenom 
prechode vedomia do stavu alfa v pro-
cese zaspávania. Tento stav však ne-
podlieha žiadnej vonkajškovo riadenej 

manipulácii, ktorá by modifikovala du-
ševné procesy zaspávajúceho. Navyše 
psychohygienické pravidlá duševného 
života hovoria o prirodzených rytmoch, 
ktoré nie je potrebné nevyhnutne tech-
nikami regulovať a organizovať.

Rovnako v tejto súvislosti by sa da-
lo polemizovať, či pri učení v rovine al-
fa ide o rovnaký proces, ako v prípade 
učenia sa materinského jazyka v útlom 
detstve. Veď bdelý stav detskej psychi-
ky nekorešponduje so stavom v hladine 
alfa. Vedomé vnímanie materinského 
jazyka je natoľko vedomé, nakoľko je 
určované úrovňou detskej psychiky.

Niet pochýb o tom, že technické 
možnosti sú nedozerné a rovnako i vy-
užitie mozgovej činnosti človeka. Často 
sa ale stáva, že o unikátnosti moderných 
vyučovacích, relaxačných a liečiteľských 
techník postavených na báze rozšírené-
ho vedomia sa presvedčíme iba vtedy, 
ak sa z našej peňaženky stratila nemalá
suma. No čo je ešte horšie, stáva sa, že fi-
nančná ujma nemusí byť ujma jediná. 
      Foto: B. RAKOVSKÝ

Poznámky:
1 Napríklad 6-dňový intenzívny kurz stojí

6 990 Sk. Cena sa znižuje v závislosti od poč-
tu klientov pripadajúcich na jedného lektora.

2 Rétorika popisu evokuje možnosť navodenia 
mimotelovej skúsenosti. Navodenie takýchto 
stavov pokusne prebiehalo vo Freiburskom 
inštitúte už roku 1982. Klient bol podobne 
ako v prípade superlearningu vybavený „fa-
rebnými“ okuliarmi a cez slúchadlá bol zvu-
kovo stimulovaný. In: Stone, R.: Tajomstvá 
duše. Martin 1996, s. 75

3 Psychológovia ho popisujú ako stav umož-
ňujúci jednotlivcovi oslobodiť sa od empi-
rických hraníc, následkom čoho sa mu môžu 
špecifickými technikami navodiť a sprostred-
kovať iluzórne zážitky minulých životov.

4 Audiovizuálna stimulácia sa používa v mno-
hých metódach alternatívnej medicíny a rôz-
nych relaxačných postupov, ako sú biofeed-
back (biologická spätná väzba), alebo floa-
ting založený na zmyslovej deprivácii.

5 V autogénnom tréningu nastáva, podobne 
ako v joge, „autohypnotické pohrúženie“, 
ktoré odtrháva človeka od reality. Ponor do 
útrob svojho ja nemusí byť vždy bezpečnou 
záležitosťou, najmä pre osoby extrémne in-
trovertné a autistické: Orbanová, E.: Duchov-
ná symbióza autogénneho tréningu, hypnózy
a jogy. Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a
cirkví. Bratislava 2005, s. 225

6 Vojáček, K.: Autogenní trénink. Avicenum, Pra-
ha 1988, s. 46

7 Podobné praktiky môžu vyvolávať psychic-
kú slabosť (zraniteľnosť). Porov.: Ježiš Kristus 
– prameň živej vody. SSV, Trnava 2005, s. 71

8 Abgrall, J. M.: Mechanismus sekt. Karolinum, 
Praha 2000, s. 137

superlearning
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Správanie siekt je typické netoleran-
ciou, nenávisťou k inak zmýšľajúcim 
náboženským skupinám, tendenciou 
k duchovnému nátlaku, akcentovaným 
dôrazom na plnenie náboženských pra-
vidiel a s tým súvisiacim udržovaním 
neprimeraného strachu, potrebou prís-
neho trestania prehreškov, čo sa pre-
javí izoláciou, útekom od bežného ži-
vota a jeho obmedzovaním. Mnohé 
náboženské skupiny manipulujú so sú-
kromným životom svojich členov a ich 

vzťahmi s inými ľuďmi. Udržanie pev-
ných väzieb v rámci rodiny je z ich hľa-
diska nežiaduce, lebo prekáža vytvo-
reniu prioritného vzťahu k sekte. Ale 
i sekta si chce zabezpečiť ďalšiu exis-
tenciu, a preto má tendenciu ovplyvňo-
vať plodnosť svojich členov a zasahovať 
do výchovy ďalšej generácie. Varianty 
tejto regulácie môžu byť rozličné; v kaž-
dom prípade ide o izoláciu od individu-
álnych vplyvov rodičov a od pôsobenia 
okolitého prostredia. Dôraz sa kladie na

   v sektách  (1)
Deti

 

P           ríčiny vstupu do siekt môžu 
byť veľmi rozmanité. No 

nech sú pohnútky akékoľvek, 
človek toto rozhodnutie urobí 
slobodne. Neplatí to však pre 
deti, ktoré sa do sekty už narodi-
li a musia sa podriadiť spôsobu 
života náboženskej spoločnosti. 
V sérii článkov na príkladoch 
predstavíme problematiku života 
detí v konkrétnych alternatív-
nych náboženských skupinách. 
Najskôr sa však budeme venovať 
všeobecne tomu, čo život v takej 
skupine pre deti predstavuje a aké 
faktory ho môžu ovplyvňovať.
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výchovu v duchu učenia sekty, na pod-
riadenie sa jej poriadku a na podporu 
lojality ku skupine či k vodcovi.

Takisto predovšetkým z hľadiska izo-
lácie sa sekty považujú za nebezpečné 
pre deti, ktoré v ich prostredí vyrastajú. 
Môžu byť väčšmi než v iných rodinách 
vystavené dôsledkom nábožensky mo-
tivovaného experimentovania rodičov. 
Fakt, že je spoločnosť izolovaná, ešte 
neznamená, že nie je známa. Môže sa 
správať „otvorene“, organizovať diskusie 
či prednášky. Taká viditeľnosť a trans-
parentnosť a zdanlivá zúčastnenosť na 
spoločenskom živote spôsobuje, že je 
ťažké uveriť tomu, že takéto skupiny sú 
izolované.

Niektorí vodcovia zdôrazňujú, že ich 
zverenci musia žiť v uzavretej izolovanej 
komunite bez styku s okolím, so svojou 
vlastnou rodinou, lebo kontakt s tými, 
ktorí neprestúpili na správnu vieru, ich 
kazí. Členovia siekt sa tejto požiadavke 
podriaďujú, keďže veria, že sú lepší než 
neveriaci, a preto, lebo sa boja, že kon-
takt s nimi by narušil ich duchovné sú-
stredenie. Izolácia daná presvedčením, 
že okolitý svet je skrz-naskrz zlý, pripú-
tava členov spoločenstva pevnejšie ku 
skupine, lebo tá sa im tak stáva jedinou 
príležitosťou na uplatnenie potreby lás-
ky, jediným prostredím, v ktorom na-
chádzajú vlastnú sebadôveru a prísluš-
nosť. Vzhľadom na to, že členovia siekt 
nemajú možnosť porovnania s názor-
mi a životom ľudí vonku, ich predstava 
o svete a jeho realite sa čoskoro zúži na 
to, v čo majú veriť podľa návodu svoj-
ho vodcu a ich myšlienky sa tak stanú 
ľahko ovládateľné.

Pre väčšinu siekt sú charakteristic-
ké extrémne názory na život, spoloč-
nosť, vzťah medzi ľuďmi, na chápanie 
dobra a zla. Hlavný dôvod, prečo sa ná-
boženským sektám venuje pozornosť, 
je potenciálne nebezpečenstvo plynú-
ce z psychickej manipulácie s jednot-
livcom, ktoré môže byť nebezpečné. 
Sekty taktiež môžu porušovať práva 
občanov na slobodné rozhodovanie 
i zaobchádzanie s hmotným majetkom 
a v niektorých prípadoch i so životom.

Život v komunite

Náboženská komunita sa definuje ako 
relatívne stála skupina ľudí žijúcich na 
jednom mieste a riadiacich sa spoloč-
nými životnými pravidlami, ktoré sú 

z väčšej či menšej časti motivované 
nábožensky. Komunitný život vyžadu-
je pomerne vysokú mieru organizá-
cie, ktorá býva sústredená v rukách 
jedného predstaveného. Vzhľadom na 
náročnosť života v komunite sústreďu-
je tento predstavený vo svojich rukách 
značnú moc. Vodca musí byť skutočne 
charizmatickou osobnosťou schopnou 
strhávať ostatných.

Organizácia života v komunite však 
neberie vždy ohľad na ľudskú potrebu 
slobodného pohybu a súkromia. Stráviť 
nejaký čas osamote alebo v rozhovore 
s priateľom je v niektorých skupinách 
takmer nemožné (napr. na Kršnovom 
dvore, ktorý patrí hnutiu Hare Krišna, sa 
nesluší, aby spolu hovorili nezosobáše-
ní obyvatelia opačných pohlaví). Hovo-
riť o komunite s nečlenmi býva prísne 
zakázané. Niekedy sa komunita môže 
dostať do izolácie pre svoj vyhranený 
vzťah k okolitému svetu (napr. Parsifal 
Emanuel, alias Jan Dvorský, dištanco-
val všetkých svojich členov od ostatnej 
spoločnosti). Iné skupiny aplikujú izolá-
ciu detí od svojich rodičov (napr. Mikul-
cova komunita izolovala chlapcov, kto-
rí sa smeli vídať so svojimi rodičmi len 
jednu sobotu v mesiaci). Ako vidno, ko-
munita vyžaduje od jednotlivca vzdať 
sa nemalej časti zo seba samého v jej 
prospech a sebaobetovanie za ideu je 
jednou z najvyšších hodnôt.

V komunite sa veľmi často uplatňuje 
silná kontrola, vysoký tlak na konformi-
tu, obraz nepriateľa a čiernobiely pohľad 
na vonkajší svet, skupinový egoizmus; 
to všetko vedie k minimalizácii schop-
nosti vnímania individuálnych, špecific-
kých potrieb dieťaťa. Iným nebezpečen-
stvom pri komunitnom spôsobe života 
rodičov (napr. v komunite Most ku slo-
bode) môže byť pre dieťa narušený mo-
del rodiny, lebo rodinnému životu ko-
munita často príliš nepraje.

Je však potrebné dodať, že napriek 
vyššie vymenovaným negatívam môže 
život v sekte priniesť taktiež určité po-
zitívne stránky, napríklad každodenný 
kontakt s ľuďmi, ktorí majú čo dať a od 
ktorých sa možno učiť, pevná morálna 
pozícia, obrana proti negatívnym spo-
ločenským javom či lepšia frustračná 
tolerancia u detí. Deti a mladiství ma-
jú realistické skúsenosti s vlastnou sla-
bosťou a silou, naučia sa sebakontrole.

Niektoré spoločnosti sú malé, za-
tiaľ čo iné majú niekoľko tisíc členov. 

Daktoré boli založené nedávno, iné už 
existujú pár desiatok či stoviek rokov. 
Ďalšie sú v kontakte a dialógu so spo-
ločnosťou, iné sú voči okoliu uzavre-
té a izolované, ale takmer vo všetkých 
vyrastajú deti. Život detí v sektách, to 
je téma, ktorá predstavuje ďalekosiah-
ly, nepreskúmaný odbor, i keď nie je 
v žiadnom prípade nový. Dosiaľ neexis-
tuje žiadna spoľahlivá štatistika o počte 
detí a mladistvých vyrastajúcich v izolo-
vaných náboženských skupinách. Príči-
na nezistených počtov môže byť okrem 
iného taktiež v nejasných hraniciach, čo 
môžeme označiť ako izolovanú či alter-
natívnu náboženskú skupinu.

Malé deti sa môžu do siekt dostať 
bez toho, že by sa pre to akokoľvek roz-
hodli; v prípade, že členmi sekty sú ich 
rodičia. Dospelí, ktorí sú členmi nejakej 
sekty, často mávajú na svoje deti málo 
času. Niektorí ich jednoducho ignoru-
jú. Deti sú potom často nútené prevziať 
úlohu dospelých, musia sa starať samy 
o seba.

Deti v sekte často vychovávajú ob-
zvlášť takí rodičia, s ktorými sa mini-
málne navštevujú. Namiesto rodičov sa 
musia viacej venovať vedúcemu sekty či 
skupine ako celku. Inokedy sú, naopak, 
rodičia s deťmi neustále, nedovolia im 
kontakt s vrstovníkmi, neposielajú ich 
do školy, prípadne im v škole zakazu-
jú akékoľvek aktivity. Nemôžu sa samy 
rozhodovať o vystúpení zo sekty. Vďaka 
svojej psychickej i somatickej nezrelosti 
tak môže byť ich ďalší vývoj – vrátane 
narušenia ich telesného a psychického 
vývoja či deformácie osobnosti – po-
škodený oveľa viac, skôr a tiež trvalej-
ším spôsobom než u dospelých.

Dôvodom toho je skutočnosť, že de-
ti sú od svojho okolia primárne závis-
lejšie a vzhľadom na svoju nezrelosť sú 
i zraniteľnejšie. Nie sú často ani schopné 
poznať, že sektárske pôsobenie je pre 
ich ďalší vývoj škodlivé. V týchto pod-
mienkach sa udržuje úzkostná závislosť, 
strach z autority, izolácia od spoločnosti 
a výučbového i socializačného pôsobe-
nia. Dôsledkom tohto zanedbávania po-
tom môže byť obmedzený rozvoj kom-
petencií. Deti, ktoré so svojimi rodičmi 
žijú v náboženskej komunite, môžu tr-
pieť komplexnou depriváciou zahrnujú-
cou rôzne formy zbedačovania.

Ako sme spomenuli, deti sú vysta-
vené najrôznejším vplyvom nábožen-
skej alternatívnej spoločnosti, v ktorej 
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vyrastajú. Problémy, ktoré sa u týchto 
detí vyskytujú, sú však veľmi rôznorodé. 
Existuje nábožensky zdôvodnené zne-
užívanie, sú známe i neuveriteľné prípa-
dy ľahostajnej otupenosti a zanedbáva-
nia. Často rodičia používajú špecifické 
výchovné metódy, keď na deti a ich vý-
voj pôsobí varovanie pred koncom sve-
ta alebo strach z démonov, ktorý deti 
prenasleduje doživotne. Existujú taktiež 
sekty, kde deti týrajú. Niekde musia 
dvojročné deti 10 až 12 hodín medito-
vať. Preto traumatické skúsenosti detí si 
vyžadujú pri opustení skupiny terapiu.

V sektách ako je Rodina, ktorá pre-
sadzuje „sexuálnu revolúciu“, sa deti 
môžu stať obeťami rôznych protipráv-
nych konaní, ako pohlavného zneuží-
vania a pod. Ďalej tiež môžu byť psy-
chicky či fyzicky týrané, zanedbávané, 
alebo môžu získavať negatívne návyky. 
Kreatívne a spontánne detské myšlien-
ky sú zamietnuté. Môže prevládať ľaho-
stajnosť k výchove a starostlivosti o de-
ti. Extrémny príklad pre neschopnosť 
„výchovy“ dodáva scientológia: podľa
štúdií zakladateľa tejto skupiny, Ro-
na Hubbarda, jedinú funkčnú ucelenú 
techniku predstavuje auditing, ktorý sa 
má používať hneď, ako môžu deti ho-
voriť. Po podrobení sa auditingu, ktorý 
úplne obsadí myšlienky detí, už nie je 
žiadny rešpekt k typicky detským fanta-
zijným myšlienkam.

Aj keď sa rodičia nakoniec rozhodnú 
sektu opustiť, býva niekedy ťažké práve 
deti oslobodiť. Niektoré sekty si celkom 
programovo strážia deti tých, ktorých 
podozrievajú z odchodu. To je taktiež 
jedna z metód, ktorými sekty sťažujú či 
takmer znemožňujú svojim členom od-
chod. V týchto prípadoch rodičia väčši-
nou ostanú, alebo zotrvá aspoň jeden, 
čo nechce riskovať stratu detí, a deti sú 
v sekte naďalej. Rodič, ktorý opustí sek-
tu, svoje deti takmer vždy stráca.

Ponižovanie, strach, slzičky

Jednotlivé zbedačovania, resp. naruše-
nia, sú od seba veľmi závislé; deprivácia 
v sociálnej či vo fyzickej oblasti sa zaru-
čene objaví tiež na zdraví psychickom 
a naopak. Tieto aspekty môžu mať ne-
gatívny dopad na citový vývoj dieťaťa, 
vývoj jeho správania, osobnosti a seba-
hodnotenia či na rozvoj interpersonál-
nych vzťahov. V tejto kategórii uvediem 
niekoľko prípadov.

Psychické zbedačovanie utrpela dcé-
ra Jana Dvorského: „…ďalšou trhlinou 
v dokonalosti najdokonalejších bola Jú-
lia. Správala sa totiž tak nemožne, robila 
hlúposti, vešala sa na kdejakého chlap-
ca, ktorý sa vyskytol v jej blízkosti, reva-
la, klamala, vymýšľala si, predvádzala sa 
ako herečka atď. Podľa môjho názoru 
bolo jej správanie odrazom úplne aso-
ciálneho správania rodičov a navyše jej 
zúfalo chýbal styk s inými deťmi, pre-
tože bola ustavične zavretá doma, ne-
smela sa stýkať s inými než ‚schválený-
mi‘ deťmi. Za každú maličkosť ju trestali 
a ponižovali, takže mala sústavne slzy 
na krajíčku“ (Křemen, 1997).

Ďalšia alternatívna náboženská sku-
pina, kde deti prežili duševný otras, je 
skupina, ktorú založila nemecká psy-
chologička Heide Fittkau-Gartheová. Jej
32 členov vrátane piatich detí sa v ja-
nuári 1998 pokúsilo o hromadnú samo-
vraždu. Celá skupina sa chystala vyjsť na 
najvyššiu miestnu horu Teide (Kanárske 
ostrovy) a tam spoločne užiť jed. Pre sa-
movraždu sa rozhodli, lebo koniec sve-
ta mal podľa nich prísť práve ôsmeho 
januára o ôsmej hodine večer. Rituál-
na samovražda im mala umožniť, aby 
ich duše vzala vesmírna loď a odniesla 
ich na inú planétu. O päť dní neskôr sa 
členovia tejto skupiny pokúsili o samo-
vraždu upálením, a to vrátane detí. Malí 
členovia v inej náboženskej skupine za-
se často počúvali vetu: „Myslite na to, že 
všetky ostatné deti sú stratené! Len vy 
ste vyvolené“ (Egge, 2005).

Abeceda trestov

Fyzické zbedačovanie detí predstavu-
je telesné ublíženie rôzneho typu, ale 
taktiež nezabránenie takémuto zaob-
chádzaniu. Dôsledkom sú potom rôzne 
zranenia, poškodenia alebo dokonca 
úmrtie dieťaťa. K fyzickému zbedačo-
vaniu možno zaradiť takisto neprime-
rané telesné týranie dieťaťa. V sektách
sa najčastejšie vyskytuje bitie, odmiet-
nutie lekárskej starostlivosti a dodržo-
vanie diét, ktoré majú nedostatočnú vý-
živovú hodnotu pre zdravý vývoj detí, 
ako aj sexuálne zneužívanie.

Ako príklad extrémnych diét opäť 
uvádzam sektu Jana Dvorského, keď 
bývalí členovia komunity vypovedajú 
o zvláštnom spôsobe stravovania, ktorý 
sa vnútri komunity praktizoval a nazý-
val sa Kefa (čes. Kartáč). Spočíval v tom, 

že počas niekoľkých týždňov členovia 
jedli iba jeden rožok denne a pili nie-
koľko litrov odvaru z dubovej kôry. Cie-
ľom bolo údajne vyčistiť dušu i telo. Pri 
tejto praktike je nebezpečenstvo ocho-
renia, pretože človek tak môže stratiť až 
30 kilogramov svojej hmotnosti.

Taktiež členovia sekty Ent Time Mi-
nistries (Služobníci posledného času) 
boli zatknutí a obžalovaní zo zanedba-
nia starostlivosti o dieťa, keď neposkyt-
li včas potrebnú lekársku starostlivosť 
štvordennému dievčatku, ktoré zomre-
lo na nedostatok vitamínu K.

VIP je skratka pre novú náboženskú
skupinu pôsobiacu v Austrálii. Celý ná-
zov tejto skupiny je Vibration Indivi-
dual Program (Vibračný individuálny 
program). Táto skupina predstavuje sa-
mu seba ako kresťanskú organizáciu, 
ktorej záleží na chorých a núdznych. 
V skutočnosti ide o istú odnož kinezio-
lógie populárnej aj v Českej republike. 
Vedúci tohto hnutia robia tzv. jedálne 
testy, ktoré sú založené na údajných 
vibráciách potravín v konfrontácii s vib-
ráciami človeka. Test prebieha väčšinou 
tak, že „pacient“ je položený na ležadle 
a skúma sa mu napätie v jeho zápästí 
a okolitých svaloch. Za taký test sa pla-
tia nemalé peniaze. Po teste sa potom 
členom predpisuje zvláštna diéta, keď 
údajne niektorí z nich museli napríklad 
vypiť za deň 756 pohárov vody a tridsať-
krát prežuť pokrm z mozočka a jazyka. 
Zvieracie vnútornosti totiž tvoria tak-
mer výhradne povolenú potravu v tej-
to skupine. Austrálske štátne orgány sa 
touto skupinou intenzívne zaoberajú, 
pretože sa obávajú predovšetkým o de-
ti, ktoré sekta núti, aby sa živili iba jah-
ňacím mozočkom a volským jazykom. 
Dôvodom obáv je i zásadný odpor sku-
piny voči akejkoľvek lekárskej opatere.

Odmietanie lekárskej 
starostlivosti

Ako fyzické ubližovanie možno vnímať 
taktiež prípady, keď dospelí zabraňujú 
maloletým deťom prijať zdravotnú sta-
rostlivosť zodpovedajúcu zdravotným 
potrebám. Ide o všeobecný problém 
príslušníkov niektorých skupín odmie-
tajúcich lekársku pomoc, hoci by aj bolo 
ohrozené ich zdravie či dokonca život. 
Právo na ochranu zdravia je pritom jed-
ným zo základných práv zaručených Lis-
tinou základných práv a slobôd (čl. 31).
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Toto možno demonštrovať na prí-
klade cirkvi Kresťanské spoločenstvá, 
kde sa v niektorých prípadoch dostá-
va do konfliktu viera v nadprirodzené 
uzdravenie a potreba vyhľadať lekársku 
pomoc: „Nikdy nehovorím ľuďom, aby 
nechodili k doktorovi. Skôr mám túž-
bu učiť ich, aby najskôr hľadali v Písme. 
Ja sám som u doktora nebol a ani deti 
nie. Nie preto, že by boli stále zdravé, 
ale že ich Ježiš uzdravil. Písmo ma nikdy 
nesklamalo a to mám fakt veľké skúse-
nosti s uzdravením, keď Kristínka ako 
bábätko na jednej chate z ničoho nič 
ochorela, až skoro zomrela. Prestávala 
dýchať. Súrodenci chceli, aby som zavo-
lal lekárov, a možno ma mali za blázna, 
ale ja som vedel, že mi Boh nedal dieťa 
len preto, aby ho zase vzal. Bol to tvr-
dý boj. S Jarkou sme sa celý deň a noc 
modlili, plakali, ale ráno bola Kristínka 
úplne zdravá. Vtedy som poznal, že to 
nebolo bláznovstvo… Ale nie je to len 
toto. Boli horúčky, kašeľ, potom Marek 
prestal chodiť na jednu nohu, ale Boh 
ma nikdy nesklamal“ (Marková, 1995).

Veľmi diskutovaným problémom je 
zákaz prijímania krvnej transfúzie u čle-
nov Náboženskej spoločnosti Jehovovi 
svedkovia, keď mnoho mladých ľudí či 
detí zomrelo celkom zbytočne, pretože 
sa spoľahli na tých, ktorí im mali uká-
zať cestu. U členov tejto cirkvi sa trvalo 
vzbudzuje a udržuje predstava, že prija-
tie krvi znamená ťažké previnenie pro-
ti Bohu a vyvoláva sa v nich strach zo 
zničenia v Armagedone. Tieto obavy sa 
navyše umocňujú predstavou možného 
infikovania nakazenou krvou. Svedkovia 
Jehovovi sa k odmietnutiu krvnej trans-
fúzie vychovávajú už od detstva. Malé 
deti so sebou musia ustavične nosiť pre-
ukaz, na ktorom je napísané stanovisko 
odmietnutia krvnej transfúzie. Otázkou 
zostáva, koľko detí ešte musí zomrieť 
skôr, než by samy mohli nadobudnúť 
skúsenosť, poznanie a múdrosť, ktoré 
by ich viedli nie k smrti, ale k životu.

Fyzické tresty a sexuálne 
zneužívanie

Mnoho skupín typu fundamentalistic-
kých kresťanských skupín (napr. Nábo-
ženská spoločnosť Jehovovi svedkovia) 
má ospravedlnenie telesných trestov 
z Biblie (Božia vôľa). Trest je údajne zja-
vený v Biblii, no väčšinou je to len skres-
ľovanie Božieho obrazu.

Fyzicky zanedbávané deti boli aj 
u manželov Mihaiesových, vedúcich 
nového náboženského hnutia Citadela 
zvaného tiež Biblická kresťanská cirkev. 
Proti nim bol roku 1993 vynesený roz-
sudok vzhľadom na to, že deti boli pre 
účasť svojich rodičov na náboženskom 
hnutí Citadela vystavené väzenskému 
životu a podrobené príliš prísnemu re-
žimu takých telesných trestov, ktoré zá-
važným spôsobom narúšajú podmien-
ky ich výchovy; a takisto vzhľadom na
to, že boli zbavené akéhokoľvek iného 
spôsobu rodinného alebo spoločenské-
ho života, než je život tejto náboženskej 
skupiny. Hrubé zanedbávanie dokazuje 
aj výpoveď, ktorú podala bývalá členka 
tejto sekty: „Pani Mihaiesová vravievala: 
«Tvoje dieťa niečo vyviedlo? Potrestaj 
ho. Tvoje dieťa má v sebe zlo. Vyžeň to 
zlo. A aby si to zlo vyhnala, udri ho.» To 
bol zákon. Deti sú bité, sú oddeľované 
od svojich rodičov a rodičia s tým sú-
hlasia pre dobro svojich detí v presved-
čení, že sami sú neschopní im to dobro 
zabezpečiť. “ (Abgrall, 2000).

Telesné tresty patrili tiež k bežnej 
rutine sekty Jima Jonesa Svätyňa ľudu. 
Deti boli bité, keď urobili niečo zlé, ale-
bo keď hovorili so svojimi vrstovníkmi, 
ktorí neboli členmi skupiny. Spôsob 
trestania mal určitý postup, deti boli 
trestané studenou vodou, zavesením na 
strop na hák, elektrickými šokmi a pod.

Roku 1991 zatkli federálne úrady El-
dridge Broussarda, vodcu Atletickej aso-
ciácie, ktorá mala hlavné sídla v Kretóne 
a Kalifornii, a sedem členov jeho sekty 
odsúdili za zotročovanie detí a porušo-
vanie ich práv. Keď si Broussardova dcé-
ra bez dovolenia vzala niečo na jedlo, 
otec rozkázal ostatným členom sekty, 
aby ju zbili. Dievčatko ubili na smrť. Vy-
šetrovaním sa zistilo, že deti od troch do 
osemnástich rokov boli pravidelne bité 
a vyberané do tzv. „predvádzacích sku-
pín“, ktoré museli behať veľké vzdiale-
nosti, aby náboženskej skupine zarobili 
peniaze. Deti, ktoré sa nechceli predvá-
dzať, ktoré robili chyby, alebo ktoré dô-
sledne neplnili rozkazy vodcu, boli bité 
dlhými drevenými palicami a bičované 
obťahovacími remeňmi na britvy, gu-
movými hadicami a spletenými pov-
razmi. Taktiež boli opakovane zastrašo-
vané fyzickými trestami a nútené dívať 
sa, keď iné deti dostávali výprask.

Za týranie detí boli v roku 1991 zat-
knuté dve členky skupiny zvanej Ježišo-

va katedrála. Cirkevné bohoslužby slú-
žené v miestnosti prenajatej na letisku 
totiž zahrnovali taktiež bičovanie štvor-
ročného dieťaťa šnúrou od telefónu. De-
ti, s ktorými hovorila polícia, vypoveda-
li, že im oznámili, že toto bičovanie je 
Božia vôľa.

Noyes, zakladateľ skupiny Oneida, 
veril, že pokiaľ má dobré úmysly, bude 
všetko, čo robí, Bohu milé, i keby pre-
kračoval zákon. Presvedčil svojich stú-
pencov, že Boh chce voľnú lásku a „hro-
madné manželstvá“. Hlásal, že sexuálna 
voľnosť je priamou cestou k vytvoreniu 
raja na zemi. Mládež, sotva trinásťroč-
nú, starší členovia zaučovali do sexuál-
nych techník. Všetci muži boli manželmi 
všetkých žien a všetci sa mali považovať 
za rodičov všetkých detí.

Vodca sekty Deti Božie, David Berg, 
nielenže nepopiera incest, no zdôrazňu-
je i jeho kultúrny a výchovný rys. Tvrdí:
„Na sexe nie je absolútne nič zlé, keď sa
praktizuje v láske. Nech je to čokoľvek,
nech je to s kýmkoľvek, bez ohľadu na
to, kto to je, koľko má rokov, aký príbuz-
ný či akým spôsobom“ (Novotný, 1998).

Waren Jeffs, vodca polygamnej mor-
mónskej sekty, organizoval sobáše me-
dzi neplnoletými dievčatami a staršími 
mužmi. Sekta, ktorú viedol – Funda-
mentalistická cirkev Ježiša Krista svä-
tých posledných dní – sa pred sto rok-
mi odštiepila od mormónov. Otrasný 
prípad sa stal vo Viedni, keď rodičia da-
li k dispozícii komunitnému vedúcemu 
sekty Ottovi Mühlovi svoje deti na aké-
koľvek jeho potreby.

Izolácia, odsúdenie, odriekanie

Sociálne väzby sú jedným z predpokla-
dov rozvoja spoločnosti. Obsah tohto 
pojmu možno odvodiť zo sociálnych 
práv zaručených už spomenutou Lis-
tinou základných práv a slobôd. Kon-
krétne ide o práva každého slobodne 
sa združovať s inými, právo rodičov na 
starostlivosť o deti a ich výchovu a zod-
povedajúce právo detí na rodičovskú 
výchovu a starostlivosť a rovnocenné 
postavenie manželských aj nemanžel-
ských detí, právo na najširšiu možnú 
ochranu a pomoc rodine. Výrazom ne-
gácie sociálnych väzieb je bezpochyby 
odluka detí od zákonných zástupcov 
a zbavenie rodičov práva na starostli-
vosť a výchovu vlastných detí. Bránenie 
v dochádzke dieťaťa do základnej ško-
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ly je porušením základného práva ob-
čana na vzdelanie, ktoré je zaručené
Listinou základných práv a slobôd.

Deti, ktoré vyrastajú v izolovanej ná-
boženskej spoločnosti, nemali vo väč-
šine prípadov „rovnakú“ výchovu, ale 
spoločným menovateľom je to, že všet-
ky sú pevne viazané na religióznu spo-
ločnosť, v ktorej žijú. Rodičia i vodcovia 
používajú celé spektrum výchovných 
metód. V jednotlivých skupinách sú veľ-
mi rôznorodé; od tých, ktoré majú ele-
menty väčšinovej spoločnosti, inde pre-
vládajú princípy trestu a strachu alebo 
pocit viny a zatratenia.

Bežný je aj chlad v rodine a strata 
priateľov. Rodičia sa označujú napríklad 
ako „biologickí rodičia“ (Cirkev zjedno-
tenia), „sploditelia“ (imanueliti) či „utla-
čovateľské osoby“ (Scientologická cir-
kev). Členstvo v sekte často znamená 
tiež opustenie školy.

Členovia nesmú udržovať kontakty 
ani s blízkymi príbuznými, pokiaľ ne-
patria do skupiny. Deti potom môžu 
mať tety, strýcov, prarodičov, súroden-
cov, ale kontakty s nimi sú minimálne. 
Nestretávajú sa s nimi vo všednom ži-
vote, pri bežných spoločenských uda-
lostiach. Niektoré spoločnosti odmieta-
jú sláviť tradičné sviatky vôbec alebo
podľa svojho upraveného spôsobu. Se-
parácia môže byť taká absolútna, že
pokiaľ niekto v spoločnosti zomrie, ro-
dinní príslušníci žijúci vnútri majú účasť 
na pohrebe odopretú.

Keď deti navštevujú obyčajnú školu, 
cítia síce silné obmedzenie, ale keď má 
spoločnosť vlastnú školu alebo škôlku, 
sú kontakty s ostatnými vrstovníkmi eš-
te väčšmi redukované a kontrolované. 
Deťom sa táto izolácia vysvetľuje tak, 
že komunikácia so spolužiakmi z triedy 
alebo zo susedstva nie je veľmi dobrá; 
takisto nie je dobré, keď sa s nimi budú 
hrať, lebo sú zatratené, zatiaľ čo ony sú 
vyvolené, vybrané a budú zachránené. 
Veľkú diskusiu preto vzbudila snaha 
komunity na Kršnovom dvore otvoriť 
vlastnú základnú školu (gurukulu).

Škola je miesto, kde sa deti a mladí 
spoločne stretávajú, kde trávia hodne 
času. Sú tu zastúpené taktiež iné kul-
túry a iné impulzy než tie, ktoré deti
dostávajú doma alebo v spoločenstve.
To všetko môže viesť k veľkému zá-
žitku iného rázu, ktorý prispieva k pre-
hĺbeniu ich samostatnosti a schopnos-
ti slobodne sa rozhodovať.

Príkladom sekty, ktorá nedovoľuje 
deťom svojich členov chodiť do školy, je 
spoločenstvo Jana Dvorského. Tí tvrdia, 
že všetko potrebné naučia svoje deti sa-
mi. Dvorský vyhlásil: „Odmietame pod-
porovať akýkoľvek typ školstva, pričom 
zásadne odmietame 90 % vedomostí, 
ktoré školáci získavajú, bez ohľadu na 
metódy a tisíc vedľajších produktov 
chodenia do školy, akými sú nebezpe-
čenstvo na cestách, morálne pustnutie, 
zvlčenie, bludárstvo, pätolizačstvo, po-
krytectvo, závisť, choroby, neurasténie 
a podobne“ (Kolomazníková, 1996).

K veľmi včasnej izolácii detí od ro-
dičov dochádza taktiež v Scientologic-
kej cirkvi. Len čo sa narodilo dieťa, bolo 
čo najskôr oddelené od svojich rodi-
čov, od svojej matky. Bolo umiestnené 
do starostlivosti Nani, čo bola zvláštna 
kategória opatrovníčky. Tá sa starala 
o skupinu približne desiatich detí, kým 
nedosiahli 12 rokov. Nani učila deti spô-
sobom a metódam scientológie. Rodi-
čia svoje deti takmer nevideli. Matku, 
ktorá porodila, väčšinou čo najskôr po-
slali na pätnásťdennú misiu do zahra-
ničia, čo sa obvykle pretiahlo na tri me-
siace. Takisto i otca dieťaťa.

Aj tu musím spomenúť sektu Deti 
Božie, kde David Berg zastáva tento ná-
zor: „Tvojmu dieťaťu tečie z nosa. To je 
jasne následok nejakého hriechu v tvo-
jom živote a Boh ťa za to trestá. Keď sa 
nespamätáš a neprestaneš so svojimi 
pochybnosťami o našom spoločenstve 
(reptanie proti vedeniu), potom ti die-
ťa vezmeme a dáme ho niekomu, kto si 
ho viacej zaslúži“ (Novotný, 1998).

Rodičia, členovia Náboženskej spo-
ločnosti Jehovovi svedkovia, odopierajú 
deťom školské výlety, večierky, neslávia 
Veľkú noc, Vianoce, narodeniny, nečíta-
jú rozprávky. To sú pre deti ťažko prija-
teľné situácie, ktoré ich stavajú do roly 
outsiderov. Z toho vyplýva tiež zlá in-
tegrácia do skupiny vrstovníkov a veľké 
konflikty, v období puberty takmer kaž-
dodenné. Niekedy sa môžu stávať také 
extrémy, keď sa rodičia snažia vynahra-
diť toto obmedzenie inými prostriedka-
mi a môže dochádzať k rozmaznávaniu.

Závislosť a izolácia, ktoré vedú k so-
ciálnemu zbedačovaniu, sa postupne
môžu stať natoľko extrémnymi, že u-
možnia tie najotrasnejšie činy – ba aj
hromadné vraždy či samovraždy, kto-
rých obeťami môžu byť taktiež deti. 
Mnoho siekt predstavuje uzavreté sys-

témy s absolútnym právom, v ktorých
sa považuje vlastné myslenie za choro-
bu či patológiu. Prirodzený vývoj detí
nie je dovolený. Sumárne vieme o situ-
ácii detí a mladistvých, žiaľ, stále veľmi 
málo. Aby sa tento deficit mohol odstrá-
niť, treba výskum a podporu výskumu 
v tejto oblasti, pretože deti sú oslabe-
ným článkom našej spoločnosti a majú 
preto právo na mimoriadnu ochranu. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: archív
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Mgr. Dagmar Roučková (* 1978) – ab-
solventka Zdravotno-sociálnej fakulty
Juhočeskej univerzity v Českých Budě-
joviciach. V súčasnosti pôsobí na Ka-
tedre filozofie a etiky v pomáhajúcich 
profesiách JU, kde vyučuje predmety
bioetika a psychosociálna problemati-
ka siekt a nových náboženských hnutí.
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Ste matkou troch detí, ktoré navštevo-
vali waldorfskú školu, a to nielen 
v Čechách, ale i v USA a vo Veľkej Bri-
tánii. Sú nejaké rozdiely vo výučbe a
v prístupe k žiakom doma a v zahraničí?

S waldorfskou školou (WŠ) som sa zo-
známila v USA, kde sme žili a kde som 
hľadala pre naše deti vhodnú škôlku 
a školu. Na dni otvorených dverí sme 
navštívili WŠ a nadchli sme sa. Základ-
ný rozdiel je v tom, že ako v USA, tak aj 
vo Veľkej Británii sú tieto školy súkrom-
né a štát sa na ich financovaní vôbec 

nepodieľa. Ide teda o inú situáciu než 
v ČR, kde WŠ ako štátne základné školy 
finančne úplne zabezpečuje štát. Z po-
zície súkromnej školy išlo o iný prístup 
k žiakom a rodičom než v semilskej WŠ, 
ktorú navštevovali naše deti v Česku. 
Zahraničná súkromná škola ponúkala 
bohatý program, zaujímavé akcie 
a hlavne vrelú komunikáciu s rodičmi – 
zákazníkmi.

K obsahu výučby sa môžem vyjadriť 
len čiastočne, pretože najstarší syn na-
vštevoval 3. triedu WŠ vo Veľkej Británii 
a potom sme sa presťahovali. Na pr-
vom stupni nie je ešte obsah výučby 
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Už niekoľko rokov i na Sloven-
sku pôsobí viacero školských 

alternatív vychádzajúcich z ino-
vovaných netradičných pedago-
gických metód a prístupov. V sú-
časnosti sa však ukazuje, že ich 
zámerom nemusí byť iba prokla-
movaná tvorivosť a humánnejšia
výchova detí, ale môžu sledovať 
tiež iné ciele. Jedným z takýchto 
príkladov je i waldorfská škola. 
Čoraz viac pribúda nespokojných 
rodičov, ktorí upozorňujú na 
nedostatky a netransparentnosť 
jej pôsobe nia. Rozhovor s pani 
Michaelou Vaníčkovou je toho 
neklamným dôkazom.

STEINEROV DUCH
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taký zrejmý, ale skutočnosť, že WŠ sú 
v USA spojené v Asociáciu waldorf-
ských škôl v Severnej Amerike (AWSNA), 
ktorá dohliada na dodržiavanie pravi-
diel waldorfskej pedagogiky, hovorí
za všetko. Vo Veľkej Británii išlo o malú 
súkromnú WŠ založenú rodičmi pre 
svoje deti, ktoré by nestačili v normál-
nej anglickej škole. Keď sme zistili,
že sa syn učí látku, ktorú už preberal, 
prestúpil na štátnu školu, kde bol veľmi 
spokojný.

Aká je úroveň WŠ? V čom sa najviac od-
lišujú od štátnych škôl?

Úroveň jednotlivých WŠ sa líši tak ako 
úroveň rôznych štátnych škôl. Waldorf-
ská škola v Semilách má v Čechách po-
vesť, že ide o jednu z najlepších, a pre-
to sme sa do Semíl presťahovali. Dnes 
môžem povedať, že ide o školu, kde je 
antropozofia stredom záujmu a základ-
né vzdelanie sa zanedbáva.

Aký je rozdiel medzi waldorfskou 
a štátnu školou? Zásadný: keď začneme 
tým, že sa deti nenaučia správne držať 
ceruzu v prvej triede, učia sa čítať vo 
veku, keď väčšina priemerných detí už 
číta sama, v prírodopise sa vo štvrtej 
triede učí o sépii ako o „osamostatne-
nej hlave“, pretože sa hlave človeka naj-
väčšmi podobá, v dejepise zasa o báj-
nom kontinente Atlantíde, Darwinova 

evolučná teória sa nespomína a ani pe-
riodická tabuľka prvkov a o českých de-
jinách deti nevedia tiež nič.

Aké je primárne poslanie WŠ? Naznačili 
ste, že majú antropozofické pozadie. 
Čo je na tom pravdy?

Poslaním WŠ má byť taká výchova detí, 
aby sa z nich stali „slobodné bytosti“ 
podľa toho, ako ich definuje antropo-
zofia. Podľa Ministerstva školstva, telo-
výchovy a mládeže nesmie zasahovať 
antropozofia do vyučovania. Vo vzdelá-
vacom programe ZŠ a SŠ waldorfskej 
v Semilách, ktorý platí od septembra 
2007, sa konštatuje: „Steinerove (antro-
pozofické) názory a myšlienky teda vo 
vlastnom obsahu vzdelania a vo vyučo-
vaní nemajú žiadnu úlohu.“ To je však 
zrejmá lož a slúži iba na oklamanie úra-
dov a rodičov. Vo WŠ nie sú učebnice, 
deti si píšu do zošitov a rodičia môžu 
„nahliadnuť“ do učiva iba prostredníc-
tvom zápisov v zošitoch. To, čo deti 
každý deň počujú, sa však nikdy nedo-
zvieme…

Je nejaká spojitosť WŠ s Antropozofic-
kou spoločnosťou? Ako sa prejavuje?

Prepojenie s Antropozofickou spoloč-
nosťou je zrejmé. Antropozofická spo-
ločnosť v ČR sídli v Prahe a má pobočky 

napríklad v Brne, Olomouci, Písku, Par-
dubiciach, Semilách a inde. Podľa 
PhDr. Zdeňka Vojtíška, popredného čes-
kého odborníka v oblasti štúdia siekt 
a nových náboženských smerov, patrí 
Antropozofická spoločnosť medzi sekty.

Semilská pobočka Antropozofickej 
spoločnosti sa schádza každý týždeň 
v budove WŠ a predsedá jej učiteľ WŠ. 
Podobne je to i inde na WŠ, napríklad 
v Příbrame. Antropozofická spoločnosť 
organizuje rôzne semináre a prednášky, 
ktoré sa, samozrejme, konajú taktiež vo 
WŠ a väčšinou ich určuje učiteľ pre ďal-
šie vzdelávanie.

Sú všetci pedagógovia vyučujúci na WŠ 
antropozofmi? Akú úlohu má antropo-
zofia v ich živote a pedagogickej praxi?

Ako som už spomenula, Antropozofic-
ká spoločnosť patrí medzi sekty a roz-
čleňuje sa na rôzne úrovne. Dlhoroční 
waldorfskí učitelia sú v hierarchii vyššie 
a noví učitelia začínajú a postupne sa 
vypracúvajú. V semilskej WŠ je jediným 
predpokladom na prijatie nových uči-
teľov absolvovanie waldorfského semi-
nára (tzn. štúdium antropozofie). Dnes 
vyučuje na semilskej WŠ 46,4 % učite-
ľov bez pedagogického vzdelania. Na 
iných WŠ učia aj „normálni“ učitelia, ale 
musia sa prispôsobiť waldorfskej peda-
gogike a možno spočiatku nie úplne 
vedome slúžia antropozofii. Z mnohých 
rozhovorov bývalých waldorfských uči-
teľov v Nemecku je zrejmé, že sa po-
stupne „vzdelávali a zasväcovali“ do 
učenia Rudolfa Steinera.

Antropozofi vedú veľmi nenápadný 
život určovaný antropozofickými dog-
mami. Doma nemajú televíziu, počítač, 
nakupujú biodynamické potraviny,
navštevujú antropozofických lekárov, 
meditujú nad textami Rudolfa Steinera, 
vyhýbajú sa spoločenským akciám 
(okrem antropozofických) a svoje deti 
posielajú do WŠ.

Antropozofia v pedagogickej praxi? 
To je tzv. waldorfská pedagogika, kde 
je všetko podriadené duchovnej vede 
Rudolfa Steinera a jeho svetonázoru, ku 
ktorému dospel v meditácii prienikom 
do kroniky Akáša.

Spomenuli ste, že v semilskej WŠ nemá 
takmer polovica učiteľov pedagogické 
vzdelanie. Aká je teda ich odborná spô-
sobilosť? Nemajú aj pre svoje antropo-

Michaela Vaníčková dnes už iba spomína na svoje trpké waldorfské rozčarovanie.
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zofické videnie vnútorné rozpory so 
zvyšovaním odborného vzdelania?

Domnievam sa, že u učiteľov WŠ ne-
možno z hľadiska pedagogického ho-
voriť o odbornej spôsobilosti. Zo svoj-
ho presvedčenia odmietajú súčasnú 
vedu, pretože je v zásadnom rozpore 
s antropozofickým výkladom sveta,
tak, ako ho vysvetlil Rudolf Steiner.

Steinerova predstava bola, aby wal-
dorfský učiteľ zostal s triedou od prvej 
po deviatu triedu. Učiteľ nevyučuje 
podľa učebníc a podklady pre výučbu 
si musí sám pripravovať. To je obrovské 
a zodpovedné bremeno. Mnoho učite-
ľov sa cíti vyčerpane, preťažene a nedo-
cenene. Skutočnosť, že majú učitelia 
vyučovať podľa najnovších vedeckých 
poznatkov, je pre WŠ nepodstatná 
a úplne sa ignoruje. Nezúčastňujú sa 
teda na ďalšom odbornom vzdelávaní 
a ani napríklad na seminároch pre vý-
chovných poradcov.

Predstavitelia WŠ však spojitosť s antro-
pozofiou odmietajú, aspoň čo sa týka 
priamej súvislosti s pedagogickými me-
tódami, ktoré používajú. Aké sú Vaše 
skúsenosti v tomto smere?

WŠ zámerne klamú verejnosť a rodičia, 
keby totiž priznali prepojenie s antro-
pozofiou, tak by im svoje deti nezverili. 
V dnešnej spoločnosti je veľmi jedno-
duché zlákať rodičov nespokojných so 
štátnym školstvom pre alternatívnu 
školu, kde sa vyzdvihuje individualita, 
kreativita, umenie, cudzie jazyky, práca 
s prírodnými materiálmi…

Tvrdíte, že rodičia nie sú informovaní 
o antropozofickom pozadí WŠ. Kedy 
a či vôbec sa dozvedia o svetonázoro-
vých východiskách R. Steinera a o tom, 
že je nimi ovplyvňované ich dieťa?

Rodičia sa dozvedia, že waldorfská pe-
dagogika vychádza z antropologickej 
antropozofie a že samotná antropozo-
fia sa nevyučuje. K dispozícii majú in-
formatívne letáčiky s pozitívnym hod-
notením všetkého, čo škola ponúka 
a čo dosahuje. Ide o účelovú manipulá-
ciu rodičov, ktorí sú väčšinou nadšení 
školou a domnievajú sa, že urobia pre 
svoje dieťa to najlepšie, keď ho sem za-
píšu. O svetonázore Rudolfa Steinera sa 
priamo nedozvedia vôbec, môžu len 

po čase začať zbierať rôzne prejavy
antropozofie v zošitoch, rozhovoroch, 
prednáškach o antropozofii a vlastným 
štúdiom Steinerovho diela. Deti samy 
o antropozofii nehovoria, výklad sveta 
podľa antropozofie prijmú ako skutoč-
nosť. Rodičia často ani len netušia, že 
sa vyučovanie začína každý deň medi-
tatívnou formulkou a i jednotlivé pred-
mety majú svoje formulky. V podstate 
ide o svojrázne modlitby.

Ako sa vo vyučovacej praxi konkrétne 
prejavuje Steinerov pohľad na svet? 
Zhoduje sa s klasickým vedeckým prí-
stupom, alebo je vďaka svojmu ezote-
rickému charakteru pavedecký?

Steinerov pohľad na svet je ezoterický 
a nemá s dnešnými vedeckými poznat-
kami nič spoločné. Z vlastnej skúsenos-
ti môžem uviesť príklady, ktoré mnou 
otriasli:

Učiteľka hudby oznámila deťom, že 
ľudia, ktorí majú veľké hudobné nada-
nie, počujú dokonca zvuk Slnka. Naše 
deti, samozrejme, zvuk Slnka nepočuli, 
zaradili teda samy seba medzi ľudí hu-
dobne nenadaných, napriek tomu, že 
ešte nemajú ani 10 rokov a učia sa hrať 
na hudobných nástrojoch.

V piatej triede na hodine prírodopi-
su si deti zapísali do zošitov, že huby 
patria do rastlinnej ríše. Podľa vedecké-
ho hľadiska sa živá príroda delí na tri rí-
še: živočíšnu, rastlinnú a huby. Upozor-
nila som učiteľku na omyl, ktorý sa stal, 
a dostala som vysvetlenie: Huby sú ta-
ké malé bábätká, ktoré čakajú v tôni le-
sa, až ich Slnko prebudí. Zápis v zošite 
zostal a deti sa teda naučili nezmysel. 
Takých príkladov je ale mnoho.

Nakoľko sa vmiešavajú do učebných 
osnov WŠ ezoterické a mytologické náu-
ky, ktoré Steiner vo svojom učení hlásal?

Deti sa vychovávajú v ezoterických 
predstavách už vo waldorfskej škôlke: 
nemusia sa naučiť čítať, písať a počítať, 
ale dozvedia sa o reinkarnácii, prírode 
oživenej duchovnými bytosťami, s kto-
rými možno hovoriť atď. Vo waldorfskej 
škole ide učenie antropozofie ešte do 
väčšej hĺbky a príkladov mytológie 
a ezoteriky nájdeme v zošitoch mnoho.

Aké sú špecifiká waldorfskej peda-
gogiky?

Základným špecifikom je výučba v tzv. 
epochách. Prvé dve vyučovacie hodiny 
sú zlúčené a vždy sa venuje niekoľko 
týždňov vyučovaniu jedného predme-
tu, deti sa teda učia napríklad štyri 
týždne len matematiku a počas tohto 
obdobia iné hlavné predmety nemajú. 
Chýba teda pravidelné precvičovanie 
a oživovanie naučenej látky.

Ďalšou zvláštnosťou je eurytmia – 
pohybové umenie vyjadrujúce kozmic-
ké duchovné zákonitosti. Deti tak pri-
chádzajú o hodinu telocviku týždenne 
a väčšinou eurytmiu nenávidia.

Vyzdvihuje sa tiež akvarelové maľo-
vanie do mokrého podkladu, ale keď sa 
porovnajú výkresy detí tried rovnakého 
ročníka, až zamrazí pri pohľade na úpl-
ne rovnaké kópie. Kde teda zostala tá 
priveľmi zdôrazňovaná kreativita?

Je vo WŠ nejaké tabu?

Najväčším tabu je vo WŠ podľa môjho 
názoru úplne odmietavý postoj k počí-
tačom a audiovizuálnym pomôckam vo 
vyučovaní. Taktiež rodičia sú často upo-
zorňovaní na škodlivosť televízie a po-
čítača. Deti tak vyrastajú v absolútnom 
protiklade dvoch svetov, pretože doma 
pozerajú televíziu a trávia tiež hodne 
času pri počítači hraním rôznych hier. 
Zakázané ovocie chutí najlepšie…

O waldorfskej pedagogike je známe, že 
nepoužíva učebnice a nie sú tu ani kla-
sické vyučovacie hodiny. Nedáva to 
priestor určitej svojvoľnosti a nepre-
hľadnosti?

Áno, nie sú učebnice a nie je jasný plán 
učiva. Každý učiteľ si tvorí vlastný po-
stup, obsah učiva a rozvrhnutie epoch. 
Tým strácajú hlavne rodičia úplne pre-
hľad, čo sa deti učili a čo sa nestihlo.

V Semilách sme riešili situáciu, keď 
bola triedna učiteľka dlhodobo chorá 
a deti sa neučili, väčšinou boli v dielni 
keramiky alebo maľovali. Škola nebola 
schopná zabezpečiť primerané suplo-
vanie a nevidela v tom nedostatok, 
pretože „nahradiť triedneho učiteľa nie 
je možné“. Stáva sa tak, že trieda príde 
o jedinú epochu napríklad zemepisu, 
ktorú v tom ročníku majú.

Stúpenci alternatívneho školstva – vrá-
tane WŠ – často ako argument uvádza-
jú osobitný a humánnejší prístup učite-
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ľa k žiakovi, kreativitu a slobodu pri
získavaní vedomostí a osvojovaní si
postojov. Je to naozaj pre tieto školy
prioritou, alebo ide len o zastieranie 
skutočných zámerov, ktoré takéto
al ternatívy často majú?

Osobitý prístup som zažila v USA, kde 
mali učitelia skutočný záujem o deti 
a plne sa im venovali. Išlo prevažne 
o bystré deti a rodina bola zapojená do 
komunikácie a spolupráce.

V Semilách sa prijímajú všetky deti 
a niektoré dochádzajú zďaleka, pretože 
by inak museli prestúpiť do osobitnej 
školy. Môže sa tak stať, že sa v triede zí-
de niekoľko detí s individuálnym vzde-
lávacím plánom (môžu preberať učivo 
pomalším tempom) a učiteľ alebo uči-
teľka sa tak dostávajú do pozície, ktorá 
je nezvládnuteľná: ako sa venovať de-
ťom, ktoré sú veľmi pomalé a so špe-
ciálnymi potrebami, priemerne nada-
ným deťom a takisto skupine detí, 
ktoré sú nadané a rýchle? Vzniká tak
šikanovanie a problémy medzi deťmi.

Kreativita a sloboda patrí iba k vábi-
vým lákadlám pre rodičov, pretože 
v skutočnosti sa kreativita nemôže nija-
ko rozvíjať – keď pripomeniem naprí-
klad úplne rovnaké akvarelové výkresy 
všetkých waldorfských tried napríklad 
z Nemecka a Čiech, tak vyzerajú abso-
lútne rovnako (všetci pracujú s jednou 
antropozofickou predlohou), vyučuje 
sa memorovaním a interaktívne projek-
tové vyučovanie v menších skupinách 
je nemysliteľné.

Vráťme sa ešte k porovnaniu medzi 
waldorfským a štátnym školstvom. Aké 
sú rozdiely v znalostiach a zručnostiach 
ich žiakov? Nemali vaše deti problémy 
s prechodom na štátnu školu?

Waldorfská škola vysvetľuje rodičom, 
že vyučuje do piatej triedy „iným tem-
pom“, ale potom sa všetko vyrovná. 
A že prestup na normálnu školu je ke-
dykoľvek možný.

Podľa mojej skúsenosti je prestup 
na normálnu školu možný bez straty 
ročníka iba v prípade bystrého dieťaťa, 
maximálnej pomoci rodičov a maximál-
nej podpory nového triedneho učiteľa 
alebo učiteľky. V ostatných prípadoch 
musia deti opakovať ročník a doháňať 
formou doučovania. Naše deti mali 
šťastie a opakovať nemuseli.

V porovnaní s normálnu školou sa 
na WŠ vôbec neprecvičuje gramatika, 
počítanie, v cudzích jazykoch sa nevy-
učuje gramatika a slovíčka a napríklad 
aj telocvik prebieha formou hier. Sku-
točný telocvik deťom veľmi chýba, pre-
tože si nemajú kedy a kde vybiť ener-
giu: jedna hodina sa venuje eurytmii 
a druhá pokojným hrám. Často tiež ho-
dina telesnej výchovy odpadne, preto-
že pre WŠ nie je dôležitá.

Je viacero rodičov nespokojných s WŠ, 
alebo to je iba váš subjektívny pocit?

Rodičov, ktorí sú nespokojní s WŠ, je 
mnoho. Sú i takí, čo sa tiež rozhodli 
vziať svoje dieťa z WŠ, ale keď som sa 
s nimi spojila a pýtala sa ich, prečo ne-
podnikli žiadne kroky proti WŠ, odpo-
vedali: «Boli sme takí znechutení a otrá-
vení, že sme jednoducho zavreli dvere 
WŠ a dúfame, že s ňou nebudeme mať 
už nič spoločné». Je to veľká škoda, 
pretože keby bolo k dispozícii viac ob-
jektívnych informácií o skúsenostiach 
s WŠ, mohol by sa ten bludný kruh
„ideálnej alternatívnej waldorfskej ško-
ly“ pretrhnúť. V Nemecku vzniklo Zdru-
ženie rodičov bývalých waldorfských 
žiakov, ktorý založila pani Sybille-Chris-
tin Jacobová a slúži na pomoc a výme-
nu skúseností.

Aké kroky podniknete, aby ste verej-
nosť upozornili na túto situáciu? Nemá-
te pocit, že sekty aj takouto zámerne 
netransparentnou formou prenikajú do 
spoločnosti a získavajú tak značný 
vplyv?

Mám šťastie, že nie som sama, kto má 
odvahu na verejnosti prehovoriť. 
Okrem mnohých rozhovorov a besied 
s rodičmi sme sa obrátili už v roku 2007 
taktiež na ministerstvo školstva v Pra-
he. Domnievam sa, že je to jediná ces-
ta, ako sa snažiť o čo najrozumnejší po-
stup. Tým, že štát v ČR úplne financuje 
WŠ a tieto sa zaraďujú v registri škôl 
ako plnohodnotné základné školy po-
skytujúce deťom základné vzdelanie sa 
musí táto situácia zmeniť. Waldorfské 
školy klamú rodičov, pretože ich nein-
formujú o skutočnej podstate vyučova-
nia a ministerstvo túto situáciu legali-
zuje. Antropozofickej spoločnosti, ktorá 
patrí medzi sekty, sa tak darí prenikať 
do spoločnosti a získavať vplyv. Nejde 

iba o duchovný vplyv, ale taktiež eko-
nomický. Od rodičov všetkých WŠ sa 
vyžadujú sponzorské dary a finančná 
podpora školy napríklad prostredníc-
tvom nadácie či nadačného fondu ich 
WŠ. Tieto prostriedky sa venujú na ná-
kup antropozofickej literatúry, zahra-
ničné antropozofické semináre učiteľov,
prednášky uznávaných antropozofov
v škole atď. Veríme, že sa v dohľadnom
čase podarí tento bludný kruh preťať.

Ako by sa podľa vás mal štát brániť ta-
kýmto skupinám? Aké kroky by mal 
podniknúť, aby sa zamedzilo tomu naj-
horšiemu – „vymývaniu mozgu“ školo-
povinným deťom, a to dokonca čias-
točne i za štátne peniaze?

Štát prebral za vznik WŠ zodpovednosť 
a mal by skutočne kontrolovať, čo sa 
v nich deje. To sa však neuskutočňuje, 
a sčasti aj preto, lebo sa antropozofom 
podarilo získať vplyv vďaka svojim stú-
pencom na dôležitých pozíciách. Vo 
Francúzsku (kde je iba 12 WŠ) sa snažilo
ministerstvo školstva najrôznejšími kon-
trolami a nariadeniami dohliadať na WŠ 
a až prieskum lekárov ohľadne očkova-
nia u detí dokázal, že vo francúzskych 
WŠ je slabá tretina detí očkovaná. Dô-
vod? Rudolf Steiner bol proti očkova-
niu. Vo Francúzsku je tiež zriadená špe-
ciálna komisia pri ministerstve školstva, 
ktorá sa zaoberá pozorovaním a kon-
trolou sektárskych vplyvov v školstve.

Aj v Semilách zámerne neinformo-
vali WŠ rodičov o mimoriadnom očko-
vaní, ktoré ponúkal Liberecký kraj pre 
deti zadarmo.

Čo by ste na záver chceli odkázať našim 
čitateľom?

Každý rodič je zodpovedný za výchovu 
a vzdelanie svojho dieťaťa. Je to veľmi 
zodpovedná úloha a výber školy patrí 
k tým zásadným. Je preto nevyhnutné 
sa vopred dobre informovať a nene-
chať sa oklamať „dojmom a pozitívnymi 
informáciami“, ktoré má každá WŠ veľ-
mi dobre pripravené, napríklad na dni 
otvorených dverí. Ide totiž o naše deti 
a ich budúcnosť.

Ďakujem za rozhovor.       

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: L. VANÍČEK, archív
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Čo je teda vložené do základov wal-
dorfskej pedagogiky? Pozrime sa kon-
krétne na niektoré vyjadrenia samého 
Steinera: „…waldorfská pedagogika sa
obracia k svojmu duchovno-vedecké-
mu základu: k antropozofickému po-
znaniu človeka“2; „Pokiaľ sa chcete obo-
známiť s hlavným orientačným bodom 
v tejto oblasti (vzdelania, pozn. auto-

ra), musíte vziať do rúk neveľkú kniž-
ku Výchova dieťaťa z pohľadu duchov-
nej vedy (antropozofie, pozn. autora)“3; 
„…predovšetkým je nutné, aby základ 
pedagogiky budúcnosti vytvorila antro-
pológia vypracovaná z antropozofie“4;
„…v súčasnej pedagogike sa veľa ho-
vorí o tom, že treba vychovávať indivi-
dualitu, načúvať prirodzenosti, aké spô-
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Na jar roku 1919 bol v Stutt-
garte z iniciatívy Emila 

Molta, riadiaceho fabriku na ci-
garety Waldorf-Astoria, založený 
okultný pedagogický systém, 
ktorý je dnes známy ako waldorf-
ský.1 Práve vtedy Molte navrhol 
Rudolfovi Steinerovi, tvorcovi 
antropozofického učenia, aby sa 
stal hlavou a organizátorom tej-
to novej pedagogickej sústavy.

Čo je teda vložené do základov wal- ra), musíte vziať do rúk neveľkú kniž-

waldorfské školy nereligiózne?
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sobilosti sa patrí rozvíjať. Samé frázy! –
lebo tieto veci dostávajú pre človeka 
zmysel len vtedy, ak o nich hovorí, vy-
chádzajúc z duchovnej vedy“ (antro-
pozofie – pozn. autora)5; „…v podstate 
jedine duchovná veda iniciácie môže 
priviesť k postihnutiu sociálnych prob-
lémov súčasnosti, (…) bez duchovnej 
vedy nebude formovania budúcnosti; 
to je pravda“.6

Aj z uvedených citátov je zrejmé, že 
v samom jadre waldorfskej pedagogiky 
spočíva antropozofia; jej koreňom sú 
zasa okultné zjavenia Rudolfa Steine-
ra, ktoré získal z tzv. kroniky Akáša7, t. j. 
z akéhosi energetického poľa, a to, ako 
nás presviedča množstvo okultistov –
napríklad Levy Ch. Dulung8  –, preniká 
zem a uchováva v pamäti všetko, čo sa 
na nej udialo. Pretože Rudolf Steiner, 
vyjadrujúc sa jazykom okultizmu, bol 
prostredníkom (challengerom – kon-
taktérom), vyplýva z toho, že aj antro-
pozofia a waldorfská pedagogika sú 
založené na „zjaveniach“, ktoré prijal 
z „duchovných svetov“.

Z tohto dôvodu je zriadenie a pre-
vádzkovanie waldorfských škôl jednou 
z najpozoruhodnejších foriem činnosti 
Antropozofickej spoločnosti. Aj vďaka 
nim švédsky bádateľ Swen Owe Hans-
son nazval antropozofiu „najúspešnej-
šou okultnou relígiou v Európe“. Iní bá-
datelia ju nazývajú „najrozvinutejšou 
súčasnou formou západného ezoteriz-
mu“ a „výborne organizovanou okult-
nou skupinou“.

Antropozofia sa zrodila v období du-
chovného zmätku, ktorý panoval pre-

dovšetkým v Nemecku na začiatku 20.
storočia. V tom čase sa ezoterické a
okultné religiózne skupiny množili ako 
huby po daždi. Nastala podobná situ-
ácia ako napríklad v 60. rokoch v USA, 
keď sa ako po veľkom tresku rozšírili 
kulty new age.

Antropozofickú spoločnosť založil 
Rudolf Steiner (1861 – 1925). Ten pred-
tým stál na čele nemeckého oddelenia 
teozofie, no keď po smrti madam Bla-
vackej nebol zvolený za jej predsedu, 
oddelil sa od nej a sformoval si vlastnú 
sektu, nasledujúcu jemu sprostredkova-
né osobné zjavenia „duchovného sveta“. 
Steinerova spoločnosť dosiahla svoju 
zrelosť práve v čase sociálnej a politic-
kej krízy, ktorú Nemecko prežívalo v ob-
dobí 1. svetovej vojny a ešte väčšmi po 
jej skončení. Hrdý, a pritom pokorený 
nemecký národ len veľmi ťažko znášal 
povojnové poníženie. V situácii, keď to-
ho nemohol veľa urobiť na poli vonkaj-
šej politicko-hospodárskej aktivity, sa 
uchýlil k iracionálnym zdrojom riešenia 
svojho nezávideniahodného postavenia
a ešte tuhšie sa k nim primkol.

Vzniknutú situáciu niekedy cielene, 
inokedy z vnútorného presvedčenia či 
takpovediac zhodou okolností využíva-
jú predovšetkým propagátori nových 
religióznych náuk a smerov. Práve na 
týchto reprezentantoch nových religi-
óznych učení sa ukazuje, že zďaleka nie 
vždy a nie všade politické a historické 
zmeny poháňajú a sprevádzajú vylože-
ne reálne materiálne záujmy a racionál-
na úvaha. Ako píše Nicholas Goddrick-
-Clarke, „keď sa fantázie pevne usadia

vo víroch, v hodnotách a sociálnych 
skupinách, môžu sa práve ony stať ich 
príčinou. Fantázie zostávajú dôležitou 
predzvesťou, že hrozia zmeny kultúry 
a politiky“.9 Na tejto pôde sa zrodilo tiež 
antropozofické hnutie.

Jeho činnosť v sebe zahŕňa antro-
pozofickú medicínu (v Európe má tá-
to sekta svoje vlastné nemocnice), tzv. 
biodynamické poľnohospodárstvo, eu-
rytmické školy tanca, dedinky Camphill 
pre ľudí zaostalých vo vývoji a cirkev 
s názvom Kresťanská občina. Napriek 
všetkému ale najefektívnejším progra-
mom pre rozšírenie antropozofie sú jej 
WŠ. Ich počet dobre ilustruje rozmery 
úspechu, ktoré na tejto pôde dosiah-
la. V celom svete existuje viac ako 500 
škôl, z toho približne 125 v USA. Ich po-
čet pritom neustále rastie. Hoci najčas-
tejšie ich nazývajú waldorfskými ško-
lami na počesť prvej z nich, sú známe 
aj ako steinerovské školy a v niektorých 
častiach Európy sa jednoducho označu-
jú hrdým názvom slobodné školy.

Učenie

Podľa Steinera je Kristus slnečný boh, 
ktorý neprišiel na zem preto, aby vykúpil 
ľudstvo z moci hriechu, ale aby pomo-
hol ľudskému rodu nájsť správnu rov-
nováhu medzi vplyvmi zoroastrijských 
bohov svetla a tmy – Lucifera a Ahrima-
na. V Steinerových zjaveniach sa zvy-
čajne zmiešavajú religiózne, vedecké a
historické aspekty. Jeho verzie dejín ob-
sahujú kapitoly o zaniknuvších konti-
nentoch Lemúrie a Atlantídy, ktoré, ako 
on tvrdí, prečítal prostredníctvom „jas-
novidectva“ v mýtickej kronike Akáša.

Steiner časť svojich centrálnych kon-
cepcií, ako sú reinkarnácia, karma a
polyteizmus, načerpal z hinduizmu pro-
stredníctvom teozofie. K nim primiešal
dvoch bohov z dualistického zoroastriz-
mu a túto zmes potom umiestnil do 
rámcov geocentrickej kozmológie stre-
dovekej Európy, podľa ktorej človečen-
stvo zaujíma stupeň v kozmickej hierar-
chii bezprostredne pod deviatimi rádmi
nadprirodzených bytostí, teda anjelov.
Zjednocujúcim princípom steinerovské-
ho systému je pritom okultná doktrína 
vzájomných vzťahov vyjadrená vo for-
mulácii, že „čo je hore, je aj dolu“. Sedem 
planét zodpovedá siedmim historickým 
epochám, dvanásť súhvezdí zverokru-
hu zasa dvanástim častiam ľudského 
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tela, štyri živly štyrom typom ľudského 
temperamentu atď., až po najmenšie 
detaily. Tieto magické vzájomné vzťahy 
či analógie charakterizujú kozmos ako 
jedinú živú duchovnú sieť bytia.

Napriek tomu je ale mystické vní-
manie a pociťovanie sveta u Steinera 
hlboko pesimistické. A nie je na tom 
nič divné. Pesimizmus zohrával pod-
statnú úlohu v myslení starých Grékov, 
Indov a tiež reprezentantov rozličných 
siekt a náboženských hnutí. Napríklad 
antropozofom súčasní a v niektorých 
bodoch názorovo blízki ariosofisti bo-
li taktiež kultúrnymi pesimistami. Po-
cit duchovnej horkosti im bol vlastný. 
Tento fakt navyše umocnila Steinerova 
predpoveď, že na začiatok 20. storočia 
pripadá vtelenie temného boha Ahri-
mana. V tomto ohľade sa antropozo-
fia veľmi podobá na pseudokresťanské 
chiliastické sekty.

Po 1. svetovej vojne, keď sa Stei-
nerovi nepodarilo presvedčiť štátnych 
predstaviteľov jednotlivých krajín sve-
ta, aby prijali jeho utopický politický 
systém, vypracoval vzdelávaciu sché-
mu, aby antropozofia v menšej miere 
mohla začať proces povýšenia evoluč-
nej úrovne duší, ktoré budú inkarnova-
né v budúcich pokoleniach. Podobne 
ako iní sektárski lídri aj Steiner katego-
ricky tvrdí, že jeho zjavenia sú jedinou 
pravdou a že všetky ostatné tradície 
a typy poznania sú mylné.

Lákavé črty waldorfských škôl

Akým spôsobom a prečo vlastne rodi-
čia nemajúci žiaden vzťah k antropo-
zofii posielajú svoje deti do škôl, ktoré 
rozširujú tieto také neobvyklé myšlien-
ky a idey?

Waldorfské školy usporadúvajú dni 
otvorených dverí pre rodičov, napriek 
tomu ich sektárska ideológia zostáva ne-
povšimnutá. Spozorovať ju môžeme iba 
vtedy, keď vieme, kde ju máme hľadať. 
Návštevník vidí iba nádherné dekorácie 
a obrovský entuziazmus každého spolu-
pracovníka školy. Umelecky naaranžova-
né a osvetlené kvety, detailne usporia-
dané s pozornosťou k ľudským pocitom. 
Steny sú natreté mäkkými pastelovými 
tónmi, pričom sa využíva špeciálna fres-
ková technológia vyvolávajúca tzv. efekt 
mihotania. Taktiež sa na nich nachá-
dzajú reprodukcie veľkých umeleckých 
diel minulosti, ale i kresby žiakov školy 

a maľby nádherných prírodných scené-
rií meniacich sa v súvzťažnosti so strie-
daním ročných období.

Do štúdia každého predmetu je za-
hrnuté umenie ústneho rozprávania, 
kreslenia, hudby a drámy. Učitelia vy-
jadrujú nemenší entuziazmus a lásku 
k deťom než napríklad katolícke mníš-
ky. Ráno čo ráno vítajú každého žia-
ka podaním ruky a milým úsmevom 
s neustálym hľadením do očí. Učitelia 
prvých ročníkov zostávajú so svojimi 
žiakmi až po posledný ročník, v mno-
hom tak zastupujúc ich rodičov. Preto 
nie je ničím udivujúce, že fyzická krá-
sa a starostlivá atmosféra škôl, takisto 
ako idealizmus učiteľov, robia waldorf-
skú pedagogiku pre rodičov neobyčaj-
ne príťažlivou.

Klam

Okrem podmaňujúcej krásy však wal-
dorfské školy na pritiahnutie detí z ne-
antropozofických rodín využívajú ve-
domý a rozpracovaný klam ohľadom 
svojich cieľov a svojej organizácie. Od 
samého začiatku mal Steiner v pláne 
využiť služby „vonkajších“ – to znamená 
tých, ktorí neboli priamo zainteresova-
ní do antropozofického učenia a pri-
členení k Antropozofickej spoločnosti 
– cestou systematického skrývania cie-
ľov školy a obsahu jej učebných plá-
nov. V roku 1920, keď sa pokúšal získať 
štátnu licenciu pre svoju školu, napísal: 
„Musíme vytvoriť také podmienky, aby 
sa nám to podarilo (…) a kvôli tomu, 
aby sme spravili to, čo chceme, je pri-
najmenšom nutné rozprávať sa s ľuď-
mi, nie preto, žeby sa nám to páčilo, ale 
preto, lebo je to pre nás nutné – a jed-
noducho ich ohlúpnuť.“

Pretože waldorfské školy využívajú
kresťanskú symboliku, nie je nič divné 
ani na tom, že návštevníci týchto škôl
ich považujú za kresťanské. Rodičia-kres-
ťania či jednoducho tí, ktorí by chceli 
dať svojim deťom dôstojné vzdelanie 
v kresťanskej tradícii, si môžu zvoliť wal-
dorfské školy hlavne pre toto falošné 
zdanie, nevediac, o čo v skutočnosti ide. 
Okrem toho waldorfskí učitelia rozprá-
vajú, že v predmete duchovná história 
človečenstva popri kresťanstve študu-
jú aj iné relígie ako súčasť tejto histó-
rie. No či by záujem kresťanských rodi-
čov prudko neopadol po tom, čo by sa 
dozvedeli o podivných náboženských 

presvedčeniach a názoroch zakladateľa 
antropozofie Rudolfa Steinera, o princí-
poch, ktorými sa učitelia riadia a o tom, 
do akej miery tieto podivné religióz-
ne učenia a princípy vplývajú na každý 
predmet, čo sa v škole vyučuje?

Samozrejme, učitelia budú tvrdiť,
že nehľadiac na ich osobnú vieru v re-
ligiózne učenie Steinera profesionálne 
v školách využívajú iba jeho pedago-
gické diela. No my vieme, že to tak nie 
je. Pokiaľ sa spýtate antropozofa na
Steinerovo okultné učenie, odpovie vám
veľmi vyhýbavo. Napriek tomu, že je wal-
dorfská pedagogika založená na celom
Steinerovom dedičstve, a to bez výnim-
ky. Vyplýva z toho, že štátne pedago-
gické inštitúcie, ktoré skúmajú otázku 
týkajúcu sa udelenia licencie waldorf-
ským školám, musia najprv v plnosti 
preskúmať diela autora tohto systému.

Steinerov svetonázor sa dá odhaliť 
v jeho knihách vydaných antropozofic-
kými nakladateľstvami, bežne dostup-
ných hlavne vo waldorfských školách. 
Pokiaľ by bolo na základe týchto dok-
trín zostavené akési Vyznanie viery a ro-
dičia jednotlivých žiakov by boli požia-
daní, aby sa podeň podpísali, potom by 
sa waldorfské školy len sotva mohli po-
chváliť takým úspechom, akému sa až 
doposiaľ tešia. V každej z nich by prav-
depodobne zostala iba desiatka miest-
nych antropozofov.

Antropozofické učebnice ako také 
neexistujú. Na druhej strane v Steinero-
vých knihách nájdeme viaceré okultné, 
religiózne, pseudovedecké, ba i rasistic-
ké vyjadrenia, ktoré boli typické pre Ne-
mecko 20. rokov minulého storočia. Na-
priek tomu vás budú waldorfskí učitelia 
presviedčať, že ich školy sú mimo vply-
vu akýchkoľvek denominácií a sú teda 
areligiózne. Priznajú iba to, že niektoré 
zo Steinerových učení sú „dosť zložité“.

Napríklad v San Franciscu istá wal-
dorfská škola ponúkla k dispozícii do-
kument, v ktorom boli obsiahnuté tieto 
klamlivé tvrdenia: „Aké množstvo an-
tropozofie a Steinerových ideí sa ponú-
ka deťom vo waldorfských školách? Ani 
kvapka. V ten deň, keď Rudolf Steiner 
otvoril prvú waldorfskú školu, rozhodne 
oznámil: «Absolútne nie sme zameraní 
prednášať dospievajúcim ľudským by-
tostiam naše idey a obsah nášho sveto-
názoru. Našim cieľom nie je vzdelávanie 
kvôli akejkoľvek osobitnej dogme.» Ho-
ci existuje celosvetová Antropozofická 
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spoločnosť, ktorej členovia nevyhnutne 
podporujú waldorfské školy, neexistuje 
absolútne žiadne spojenie medzi škola-
mi a spoločnosťou. Či sú školy religióz-
ne? Pokiaľ to znamená, že ide o pripo-
jenie k tej-ktorej denominácii alebo 
sekte, odpovedáme NIE. Napriek tomu 
je možné nazvať školy ‚religióznymi‘ vo 
vznešenejšom zmysle tohto slova a na-
vyše sú založené na kresťanskej per-
spektíve západnej civilizácie.“

Teraz si však porovnajte toto vyjad-
renie s tým, čo Steiner hovoril na „zatvo-
rených“ či neverejných konferenciách 
učiteľov prvej antropozofickej školy: „Vy, 
spolupracovníci, pracujúci vo waldorf-
skej škole, musíte nám pomáhať pod-
porovať celé hnutie… Waldorfská škola 
môže samu seba umiestniť na ten naj-
širší základ a takýmto spôsobom sa stať 
stĺpom a pevnou postaťou pri upevne-
ní celého antropozofického hnutia.“

O tom, že táto politika sa tiahne až 
do dnešného dňa, nevyvrátiteľne sved-
čia slová súčasného antropozofického 
spisovateľa Gilberta Childsa: „Waldorfskí 
učitelia musia byť v prvom rade antro-
pozofmi a až v druhom – učiteľmi.“ (…) 
Nikdy nesmieme zabúdať na to, a to-
to treba opäť a opäť zdôrazniť, že celý 
obsah prednášania a pedagogické me-
tódy v Steinerových školách sú nasme-
rované v každom dieťati na rozvinutie 
jeho uvedomenia si toho, že duch je zá-
kladom pre všetko, čo existuje.“

Umelec, spisovateľ a niekdajší pred-
nášajúci vo waldorfskej škole M. S. Ri-
chards píše o religióznej prirodzenosti
waldorfských škôl: „Dá sa povedať, že vo 
waldorfskom vzdelávaní existuje čosi,
čo je skrývané pred ‚vonkajškom‘ vopred
určeným. Jeho program sa opisuje v ter-
mínoch spoločných všetkým stredným 
školám: aritmetika, písanie, čítanie… 
No v steinerovských školách je obsah 
všetkých týchto predmetov trojitý – sú 
umelecké, poznávajúce a religiózne.“

Antropozofické programy WŠ

Táto protirečivá pozícia má dvojaký 
vplyv na prednášanie – skrze priame 
prednášanie vierouky, pričom horlivejší 
učitelia sa ňou zaoberajú viac než dru-
hí; a skrze vylúčenie takej informácie 
z prednášania, ktorá protirečí vierouke.

Vierouka sekty presakuje do školské-
ho programu pre, resp. „vďaka“ entuziaz-
mu učiteľov, ktorí považujú za nutné 

prinášať tieto „fakty“ samotným žiakom.
Často jednoducho pre neznalosť títo
uveria na slovo Steinerovým ideám oh-
ľadom daného predmetu, ba ani si ne-
uvedomujúc, že celý ostatný svet pre-
mýšľa nad tým inak a má na to iný
názor. Steiner hovoril: „Musíme donú-
tiť deti, aby si uvedomovali, že sa im 
poskytuje objektívna pravda. A pokiaľ 
to niekedy bude vyzerať ako podobné 
antropozofii, potom to nie je vina an-
tropozofie. Jednoducho veci sú uspo-
riadané takýmto spôsobom. (…) Tak či 
onak poznajúci pravdu sa nutne stane 
antropozofom.“

Waldorfskí učitelia veria, že ich dok-
tríny sú tým najpoprednejším vedec-
kým poznaním, a že im je predurčené 
osobitné privilégium predkladať ho štu-
dentom. Napríklad v predmete fyzio-
lógia, ktorý sa vyučuje v šiestom roč-
níku waldorfských škôl, sú obsiahnuté 
hodiny, týkajúce sa dvanástich zmyslov 
a ich vzťahu k jednotlivým znameniam 
zverokruhu. Ako objektívne historické 
fakty sa tu napríklad uvádzajú steine-
rovské „postatlantické epochy“, posled-
ná časť jeho čítania kroniky Akáša, ob-
siahnuté fakty o „evolúcii zeme“ a pod. 
Hodiny umenia pozostávajú z toho, že 
učiteľ kopíruje na školskú tabuľu na-
kreslené ilustrácie, alebo zo steinerov-
ských akvarelových meditácií na „čis-
tom kvete“ vykonávaných v technike 
„vlhký po vlhkom“. Veľa času sa venuje 
i opakovaniu geometrických nárysov, 
ktoré sú predurčené na to, aby žiaci 
ocenili „vlastnosti čistých cifier“.

Akékoľvek poznanie, ktoré protirečí 
veľmi svojráznym Steinerovým doktrí-
nam, sa jednoducho vylúči z procesu 
štúdia. Napríklad Steiner tvrdil, že srdce 
nepumpuje krv, a preto – hoci waldorf-
skí žiaci môžu kresliť veľmi pôvabné 
a elegantné diagramy ľudského systé-
mu krvného obehu – im nikdy nevy-
svetlia, ako pracuje. Steiner učil, že svet-
lo je čistým duchom a že Newton nemal 
pravdu – svetlo sa nedá rozložiť na jed-
notlivé farby. Absolventi waldorfských 
škôl tak sotva budú mať jasnú predsta-
vu o svetelnom spektre, a to bez ohľa-
du na to, že absolvovali kurz fyziky ako 
v základnej, tak i strednej škole.

Dlhodobo pracujúci učitelia vo WŠ 
sú presvedčenými antropozofmi, kto-
rí za hlavnú úlohu svojho života neraz 
považujú zachovanie a rozšírenie stei-
nerovského svetonázoru. Nad stredom 

triednej tabule, kde v kresťanských ško-
lách je zvyčajne umiestnený kríž, wal-
dorfskí učitelia často vešajú zobrazenie 
slnka. Taktiež tam môžeme vidieť ta-
nečníka, ktorého ľavá ruka je zohnutá 
do pravého uhla smerom hore, a pravá 
– taktiež do pravého uhla smerom do-
lu. To je zobrazenie znaku či symbolu 
boha-slnka – jednoducho svastika.

Waldorfské vyučovanie sa vždy za-
čína modlitbou. Ako ukážku uvedieme 
jeden Steinerov verš, ktorý je vyslovova-
ný denne pred školskými povinnosťami 
v triedach od prvého po štvrtý ročník: 
„Milujúci slnečné lúče, dajte mi svetlo 
dňa. Vo svojich údoch pociťujem du-
chovnú silu duše. V jasnom žiarení slneč-
ného svetla, moci ľudskej sily, ktorú si tak 
blahodarne umiestnil do svojej duše.“

Neinformovanému človeku sa mô-
že zdať, že ide o všeobecnú modlitbu, 
ktorá je prijateľná pre každé deistické 
náboženstvo. Avšak pre toho, kto vie, že 
antropozofi uctievajú boha-slnko, tento 
text vyzerá celkom inak.

V Milwaukee, kde mestská edukačná 
komisia prijala rozhodnutie poskytnúť 
finančnú podporu pre waldorfskú školu 
ako alternatívnu súkromnú vzdelávaciu 
inštitúciu, istá „zaslúžená“ waldorfská 
učiteľka Betty Stellyová oznámila, že sa 
im podarilo zachovať všetky modlitby, 
iba zamenili slovo „boh“ pojmom „vnú-
torné svetlo“. Avšak používanie slova 
„boh“, ktoré sa nachádzalo v modlit-
bách čítaných v triedach waldorfských 
škôl, bolo zavedené v 20. rokoch ako 
vedomé prispôsobenie spoločenskej 
mienke. V antropozofických dielach je 
totiž zvyčajne používané slovo „boho-
via“, ale nie „boh“.

Všetky tieto zmeny zodpovedajú už 
Steinerom realizovanej politike masko-
vania a kamufláže. Ako sám radil, „po-
kiaľ ide o všetky tieto veci, potom tu je 
zo všetkého najdôležitejšia ich vonkaj-
šia forma. Nikdy túto báseň nenazývaj-
te modlitbou, ale „veršíkom začínajúcim 
hodinu“. Dávajte pozor, aby vonkajší 
ľudia nikdy nepočuli vyjadrenie „mod-
litba“ vychádzajúce z úst učiteľa. To 
vám pomôže na dlhej ceste prekonania 
predsudku, že waldorfská škola je an-
tropozofická.“

Všetci žiaci waldorfských škôl absol-
vujú dva zvláštne či osobitné predmety, 
ktoré sú vyložene antropozofickými du-
chovnými cvičeniami: maliarstvo a eu-
rytmia. Žiaci majú výtvarnú výchovu 
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každý rok počas celého procesu štúdia, 
no na týchto hodinách nacvičujú a učia 
sa iba jednu techniku: steinerovskú 
metódu akvarelového písania po vlh-
kom povrchu. Waldorfskí žiaci nacvi-
čujú a používajú iné spôsoby kreslenia 
počas štúdia iných predmetov, no štú-
dium výtvarníctva je osobitne vydele-
né. Všetci žiaci kreslia tie isté obrázky. 
Waldorfské hodiny výtvarnej výchovy 
nemajú nič spoločné s tvorivosťou či 
vyjadrením seba samého. Ich tajnou 
úlohou je vplývať na podvedomie žia-
kov cestou meditácie čistej farby a sym-
bolickými obrazmi.

Eurytmiou sa študenti zaoberajú 
dvakrát v týždni. Podobne ako výtvarná 
výchova aj toto je duchovne „liečivé“ či 
uzdravujúce cvičenie. Eurytmické pozí-
cie reprezentujú spoluhlásky (12, čo zod-
povedá znameniam zverokruhu), samo-
hlásky (7, zodpovedajú 7 planétam), 
hudobné kľúče (12), intervaly (7) a geo-
metrické figúry. Nezasvätenému človeku
sa všetky tieto pozície zdajú byť abso-
lútne nezmyselné, no iniciovaní, teda 
zasvätení veria Steinerovmu tvrdeniu, že 
eurytmia – to je skutočný jazyk anjelov.

Jednou z najočividnejších sektár-
skych charakteristík waldorfských škôl 
je odvrhnutie všetkých vonkajších ideí 
okrem pedagogiky aj v prednášaných 
a vyučovaných predmetoch. Waldorf-
ci majú svoje vlastné metódy, ktoré si 
osvojili od svojho učiteľa. Pretože Stei-
ner je už dávno mŕtvy, žiadne zmeny
či doplnenia tak nie sú prípustné. Wal-
dorfskí učitelia sa vzdelávajú jedine vo
waldorfských inštitútoch, ktoré sa sta-
rajú o ich prípravu či „odborné“ napre-
dovanie. Neštudujú na pedagogických 
inštitútoch a nevstupujú do regionál-
nych alebo národných učiteľských or-
ganizácií.

Aj waldorfskí žiaci sú izolovaní mini-
málne v rovnakej miere ako ich učitelia. 
Napríklad waldorfských žiakov študujú-
cich exaktné vedy v San Franciscu ne-
vodia na exkurzie do Exploatória (sve-
tovo známe vedecké múzeum v San 
Franciscu, kde je možné všetkého sa 
dotýkať rukami a robiť akékoľvek po-
kusy), pretože vedecká expozícia mú-
zea protirečí Steinerovým „zjaveniam“. 
Žiakom prvých ročníkov waldorfských 
škôl taktiež nedovoľujú dotýkať sa po-
čítača. „Nezasväteným“ sa to vysvetľuje 
tým, že žiakovi sa nepatrí používať me-
chanizmy, ktorých princíp fungovania 

je pre neho nepochopiteľný či nezro-
zumiteľný. Skutočná príčina ale spočí-
va v tom, že počítače sa tu považujú za 
vtelenie ducha zla Ahrimana…

To je dobrý príklad toho, ako taj-
né doktríny majú deštrukčný vplyv na 
obsah učebných programov. A to bez 
ohľadu na istú opodstatnenú kritickú 
pozíciu voči využívaniu počítačov, kto-
ré sa neraz stávajú kanálom, cez kto-
rý prúdi zlo, ba ani v neutrálnej rovine
zďaleka nenahrádzajúc knihu.

Na mnohých miestach, kde waldorf-
ské školy dostali zelenú od miestnych 
úradov a istú finančnú výpomoc, mu-
seli dovoliť prednášať a vyučovať vo svo-
jich školách taktiež pedagógom, ktorí 
neprešli systémom waldorfského vzde-
lávania. Túto dilemu steinerovci vyrie-
šili tak, že učiteľov okamžite podrobili 
religióznej indoktrinácii. Podľa slov už 
spomínanej Betty Stellyovej pedagó-
govia študovali biografiu Rudolfa Stei-
nera, vývoj dieťaťa, základy waldorfské-
ho študijného programu a jeho vzťah 
s rozvinutím dieťaťa, štyri tempera-
menty – teda psychologické typy, dô-
ležitosť pre učiteľa zaoberať sa rozvi-
nutím svojho vnútorného života skrze 
skupinové cvičenia a proces autotrans-
formácie cez umenie.

Prvým, pozornosť vzbudzujúcim prí-
znakom je to, že biografia zakladateľa 
bola umiestnená na samom vrchole zo-
znamu. Zostávajúce predmety predsta-
vujú typický príklad sektárskeho využí-
vania obvyklých názvov, pod ktorými 
však oni sami rozumejú čosi úplne iné, 
než sa pod tým všeobecne chápe. Na-
príklad, keď antropozofi hovoria o roz-
vinutí dieťaťa, majú na mysli tri stei-
nerovské sedemročné cykly (mystické 
číslo), počas ktorých sa duša dieťaťa 
postupne prevteľuje zo sveta duchov-
ného. „Fyzické“, „efírové“ a „astrálne“ 
telá pritom uvádzajú do pomeru, kto-
rý hlavný antropozof nazýva nutnými 
vzájomnými vzťahmi, bez ktorých by sa 
nemohlo vteliť „vnútorné Ja“ doposiaľ 
balansujúce medzi smrťou a novým na-
rodením. Pod odvolávaním sa na štyri 
temperamenty sa tu rozumejú Steine-
rove okúzlenia stredovekou fyziológiou. 
Waldorfskí učitelia klasifikujú osobnos-
ti na sangvinikov, melancholikov, fleg-
matikov a cholerikov a k deťom svoj 
vzťah budujú na základe toho, k aké-
mu typu patria. Skupinové cvičenia sú 
v podstate steinerovskými meditatívny-

mi praktikami. Kolovali správy, že vraj 
noví učitelia prijali Steinerovu doktrínu 
s entuziazmom.

Záver

Na záver môžeme povedať, že waldorf-
ské školy sú vytvorené kvôli tomu, aby 
rozširovali Steinerovo učenie, ktoré je 
nesporne religiózne. Takto akákoľvek 
waldorfská škola bez výnimky môže a
dokonca musí byť definovaná ako re-
ligiózna. Tvrdenie, že waldorfskí učite-
lia absolvujúci religióznu prípravu mô-
žu ponechávať bokom svoje religiózne
presvedčenia pred prahom triedy, je 
očividnou lžou. Kvôli tomu, že antro-
pozofia je totalitárnym systémom či to-
talitnou sektou, úprimne pochybujem 
o tom, že mimoreligiózne štátne školy 
môžu využívať Steinerovu pedagogiku.

Aké ciele sledovali antropozofi, keď 
vštepovali do školy waldorfskú pedago-
giku? Ako píše známy antropozof Franz 
Carlgren, cieľom waldorfskej pedago-
giky je „formovanie človeka“10, pričom 
objasňuje: „…úlohou učiteľa – neza-
sahujúc do vlastného „Ja“ učeníka – je 
napomáhať formovanie jeho tela a du-
še takým spôsobom, aby individualita
(duch) sa niekedy mohla stať jeho pl-
ným hospodárom.“11 Takýmto spôso-
bom je jedným z cieľov waldorfskej 
pedagogiky formovanie duše a tela, čo 
sa vníma nie ako formovanie nejakých 
konkrétnych čŕt charakteru, ale vo vý-
hradne mystickom význame.      

Foto: archív
Poznámky:

1 Carlgren, F.: Výchova k slobode (ruské vyd.). 
Moskovské centrum waldorfskej pedagogiky, 
Moskva 1992, s. 19

2 Tamže, s. 6–7
3 Steiner, R.: Otázka vzdelania ako sociálna 

otázka. Spirituálne, kultúrno-historické a so-
ciálne základy pedagogiky waldorfskej školy 
(ruský preklad). Duchovné poznanie, Kaluga 
1992, s. 16

4 Tamže, s. 60–61
5 Tamže, s. 44
6 Tamže, s. 27, 53
7 Steiner, R.: Od Ježiša ku Kristovi (ruské vyd.) 

Duchovné poznanie, Kaluga 1994, s. 125–126
8 Evanjelium Ježiša Krista éry Vodnára. Spolo-

čenstvo védskej kultúry, St. Peterburg 1994
9 Goodrick-Clarke, N.: Okultní kořeny nacizmu. 
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10 Carlgren, F.: c. d., s. 21
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Okrem uvedených zdrojov boli v článku použi-

té materiály z časopisu Free Inquiry, Jar 1994, 
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V 14. storočí, najmä v Čechách a v Ne-
mecku, sa objavujú náboženské hnutia, 
v ktorých badať silnejúce tendencie od-
poru voči inštitučnej cirkvi. Spoločným 
znakom týchto zoskupení je to, že sú 
ľudové, hoci vo svojich radoch majú aj 
vzdelaných stúpencov. Všeobecne sa 
o týchto hnutiach tvrdí, že väčšmi zdô-
razňovali prax než učenie, resp. dog-
matiku. Je pravda, že ich spoločným 
znakom bol predovšetkým praktický 
záujem o život, ale tvrdenie, že nemali 
zmysel pre dogmy, je zjednodušujúce. 
Ak totiž pod dogmou chápeme to, čo 
má v cirkvi platiť ako pochopenie Bo-
žieho slova, potom sú tieto náboženské 
hnutia práve vo svojej praktickosti dog-
matické. Išlo im predsa o rozlíšenie to-
ho, čo má a čo nemá platiť v cirkvi podľa 
evanjelia, a to tak v teórii, ako i v praxi. 
Mostom medzi teóriou a praxou bola 
v stredoveku kazateľňa. Cirkevný histo-
rik F. M. Bartoš ju nazval veľmocou a jej 
význam prirovnal k dnešnej tlači.

V polovici 14. stor. vrcholil v strednej 
Európe rozmach ľudových heréz, v kto-
rých sa ľud dovolával práva čítať Sväté 
písmo a žiť podľa Božieho zákona bez 
sprostredkovania inštitučnej cirkvi. Jan 
Milič z Kroměříža o tom napísal: „Ľudia 
prostí, hlúpi a nevzdelaní povstávajú, 
kážu jednoduchú pravdu, znovu opra-
vujú zastarané siete a, nasledujúc no-
vým životom evanjeliových rybárov, ve-
dú veriacich ku Kristovi“.

V ľudovom krídle nových nábožen-
ských hnutí však vznikali aj mnohé sek-
ty. Nielen v Čechách a v Nemecku, ale 
prakticky v celej Európe sa ich vytvorilo 
nespočetné množstvo. Nie je ľahké ich 
navzájom odlíšiť a určiť hlavné znaky 
ich učenia. Nemali totiž presnú organi-
záciu a v každej krajine mohlo mať to 
isté hnutie inú podobu. Konkrétne išlo 
o hnutie slobodného ducha a o komu-
nity bekýň a beghardov. V roku 1349 

pražský arcibiskup vydal pokyny, ako 
vystupovať proti kacírstvu. Aj zemský 
zákonník Maiestas Carolina nemeckého 
cisára a českého kráľa Karola IV. z roku 
1350 obsahuje články o kacíroch.

Bekyne predstavovali voľné združe-
nie zbožných panien a vdov, ktoré žili 
mníšskym životom v ústraní, ďalej od 
spoločnosti. Venovali sa drobnej kolek-
tívnej práci. Sociálno-hospodársky mo-
ment bol v ich komunitách zvlášť silný. 
Za povšimnutie stojí, že sa síce necítili 
viazané poslušnosťou voči cirkvi, vedo-
me sa odkláňali od jej kňazského a sak-
ramentálneho rázu, no na druhej strane 
im veľmi záležalo na častom prijímaní 
oltárnej sviatosti. Bekyne boli presved-
čené, že v slobode Ducha Božieho, ktorý 
vanie, kam chce, mysticky splývali s Bo-
hom až po vlastné akoby „zbožstvenie“. 
V niektorých oblastiach Európy sa spája-
li s hnutím slobodného ducha. Bekyne 
boli naplnené očakávaním, že príde čas, 
keď bude možné celý svet zaliať touto 
duchovnou slobodou. Najheretickejšie 
bolo ich učenie, že sú viacej ako ľudia, 
bytosťami totožnými s Kristom.

Pojem beghard bol v dobe Huso-
vých predchodcov Jana Miliča z Kro-
měříža a Mateja z Janova veľmi známy. 
Označovali sa ním všetky prípady ka-
círstva a všetky sektárske prúdy. Hnu-
tie beghardov bolo zároveň spojené 
s ideálom chudoby a takým spôsobom 
života, ktorý nebol závislý od žiadnych 
vonkajších opôr spoločnosti. Ideál chu-
doby mal nepochybne biblické zdôvod-
nenie, a preto predreformátori Jan Milič 
a Matej z Janova beghardov odmietali, 
aby evanjeliový program chudoby zba-
vili kacírskych prvkov. V súvise s ľudo-
vými hnutiami 14. storočia je potrebné 
spomenúť aj rakúskeho učenca Konrá-
da Waldhausera, ktorý pôsobil v Prahe 
a bol členom augustiniánskeho rádu.

PETER GAŽÍK
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Počet protestantov v Amerike klesá
NEW YORK (ENI) – Podľa najnovšej 
štúdie náboženského zloženia v USA 
sa protestanti v Spojených štátoch 
čoskoro môžu stať menšinou. Kraji-
na sa dlhodobo vnímala ako prevaž-
ne protestantská. Štúdia Washington-
ského Fóra pre náboženstvo a verejný 
život ukazuje, že protestanti v súčas-
nosti tvoria okolo 51 % populácie. Je 
to radikálny pokles oproti údajom 
z 80. rokov, keď sa dve tretiny národa 
hlásili k protestantizmu. „Protestantov 
navyše charakterizuje značná vnútor-
ná rozmanitosť a rozdrobenosť. Me-
dzi protestantské cirkvi spadá stovka 
rôznych denominácií“, uvádza sa v jej 
zhrnutí. Štúdia tiež odhalila, že oko-
lo 44 % dospelých Američanov zme-
nilo v živote svoju náboženskú prí-
slušnosť. Niektorí sa obrátili na iné 
náboženstvo, ďalší prestúpili do inej 
kresťanskej cirkvi a niektorí sa už ne-
hlásia k žiadnemu vierovyznaniu. 
Podľa údajov, ktoré zhromažďuje Ná-
rodná rada cirkví v USA, spomedzi 25 
najväčších denominácií v krajine za-
znamenali za minulý rok najväčší per-
centuálny nárast členstva Svedkovia 
Jehovovi. Najväčšmi poklesol počet 
členov Episkopálnej cirkvi USA.
EKUMÉNA VO SVETE 10/08, 5. 3. 2008

Seminár Katolícko-moslimského fóra
VATIKÁN – Na základe otvoreného lis-
tu Spoločné slovo, ktorý podpísali 138 
moslimskí predstavitelia, sa vo Vati-
káne stretla delegácia signatárov lis-
tu s delegáciou zastupujúcou Pápež-
skú radu pre dialóg s náboženstvami
pod vedením predsedu dikastéria 
kardinála Jeana-Louisa Taurana. V sú-
vislosti s rozvojom katolícko-moslim-
ského dialógu sa dohodli na založení 
Katolícko-moslimského fóra a 4. – 6. 
novembra 2008 zorganizujú v Ríme 
prvý seminár. Z každej strany sa na 
ňom zúčastní 24 náboženských pred-
staviteľov. Témou seminára bude Bo-
žia láska, láska k blížnemu. Vedľajšími 
témami budú Teologické a duchovné 
základy a Ľudská dôstojnosť a vzájom-
ný rešpekt. Účastníkov prijme na au-
diencii i pápež Benedikt XVI.

TK KBS, 5. 3. 2008

Náboženské hnutia
pred reformáciou (1)


