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V dòoch 18.  19. septembra 1999 sa v Bratislave uskutoènil
u 9. roèník ezoterického festivalu. Jeho mottom tentoraz bolo:
Láska, najsilnejia energia 21. storoèia. Nie je náhoda, e sa
láska ako najhlbí ¾udský cit v týchto kruhoch spája so slovom
energia, pretoe tá bola naozaj na festivale skloòovaná vo
vetkých pádoch. Takisto blíiace sa tretie tisícroèie vytváralo
akúsi magickú hranicu evokujúcu v prítomných vetky moné
nádeje a oèakávania. Kadá z prezentujúcich zaruèene fungujúcich metód (a nebolo ich málo) má by údajne tou, ktorá na
úsvite novej éry posunie ¾udstvo v jeho duchovnom vývine
o mí¾ový krok vpred. Ale my sa vráme pekne na zaèiatok.
U pri vstupe do vestibulu ma uvítal závan vonných tyèiniek a éterických olejov a upútali niektoré priam exotické stánky. V jednom boli zavesené masky rozlièných prírodných kultúr a náboenstiev symbolizujúce ochrancov obydlia. Pred nimi
sa hompá¾ali tibetské zvony, ktoré pri rozozvuèaní vraj vydávajú pozitívne vibrácie. V ïalom stánku si bolo moné zakúpi faraónov cylinder iba za 11 tisíc Sk, neve¾ký valec slúiaci ako zberaè kozmickej energie na harmonizáciu ¾udského
organizmu, alebo mono a dvojnásobne drahú priam dokonale obrúsenú veteckú gu¾u. Avak èoe sú to peniaze v porovnaní s tým, e èlovek môe spozna tajné zákutia svojho
osudu Lieèivé úèinky zaruèene neminú tých, èo si nastoknú
na prst prsteò alebo zavesia na telo krí bájnych Atlananov a
nepohrdnú drahými lieèivými pirálami èi tibetskými misami.
To vak nebolo a také prekvapivé  veï ezoterike je vetko
tajomné a exotické blízke a jej protagonisti nikdy neváhajú s¾úbi, e pomocou pozitívnej energie kadého vyslobodia z moci chorôb a duchovnej disharmónie. Väèmi prekvapený som
bol, keï som uvidel usmievavé dievèatá v tradiènom indickom
odeve, ako sa starajú o oltárik s fotografiou svojho majstra
Sri Chinmoya a ponúkajú návtevníkom knihy a hudbu tejto
výnimoènej, u aj na Slovensku pomerne známej osobnosti.
A to nebolo vetko. Neïaleko mali svoj kút prívrenci Matky
¾udstva  rí Matadi Nirmala Devi. Tá svojim nasledovníkom
ponúka jednoduchú sebarealizáciu pomocou Sahada jogy. Jej
praktizovanie má èloveku údajne prinies pocit uvo¾nenia a
vnútorného pokoja tým, e v jeho vnútornom energetickom
systéme vystúpi energia zvaná Kundalini, ktorá vyèistí a vyiví
jeho energetické centrá. Záujemcovia sa tu mohli posadi tvárou obrátení k horiacej svieèke osvet¾ujúcej fotografiu rí Matadi, zaela si nieèo pozitívne a potom èaka, ako zaène pôsobi hadia sila Kundalini, ktorú sa stúpenci rí Matadi snaili
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Myslím si, e väèina z Vás mi dá za pravdu, keï poviem, e
fenomén novej religiozity je dnes viac ako aktuálny. ¼udia,
ktorí sa prestali nadchýna výdobytkami vedecko-technickej
revolúcie, alebo sa necítia vo svojej koi v tej-ktorej intitúcii,
zaèínajú svoje oèakávania vklada do rozmanitých alternatívnych foriem stojacich v opozícii k tradièným hodnotám. V náboenskej sfére sme svedkami nebývalého duchovného trietenia. Stále sa mnoia nové kulty hlásajúce vdy svetovo
objavné teórie. Sekty a rôzni tzv. novátori tu boli odjakiva.
Dnes vak ako keby sa svet kadým dòom zmenoval. Jednotlivé náboenstvá, ale i rozmanité protichodné duchovné smery
a hnutia sa navzájom ovplyvòujú s nebývalou intenzitou. Nie
kadý je schopný sa s týmto fenoménom vyrovna.
Chcel by som v tejto súvislosti upozorni na dva nezdravé
extrémy, ku ktorým sa kresania zvyknú uchy¾ova. Prvým
extrémom je fanatizmus sprevádzaný akýmisi chorobnými príznakmi, ktoré by sme mohli nazva duchovným stihomamom.
¼udia s takto vyhroteným postojom vo vetkom a v kadom,
èo im je len trocha podozrivý, vidia Zlého; v lepom prípade
aspoò nejakého zakukleného slobodomurára. Nezriedka iba
letmo prièuchli k problematike náboenských kultov, ale ich
ostraitos a bojovnos nemá medze. Je to paradox, ale ich
neschopnos rozliova a s tým súvisiaca prehnaná pravovernos sa èasto podobá fanatickým prejavom práve tých, proti
ktorým bojujú  sektárov.
Druhým, protichodným extrémom je ¾ahostajnos. Mono
by sme boli prekvapení, ko¾kí kresania dnes zastávajú názor,
e je jedno, èomu a komu èlovek verí, hlavne nech dobre ije.
Odvolávajú sa na pluralitu a slobodu vyznania, ale pritom (èasto
z pohodlnosti a falonej tolerantnosti) hrubo prehliadajú mnohé výstrané prejavy detrukèných kultov. A to ani zïaleka nemám na mysli iba tie najvypuklejie  hromadné samovrady,
sexuálna zvrátenos, rozpady rodín, kriminalita, daòové úniky,
priemyselná pioná, prísne doktrinálna a kodlivo oklietená
výchova detí a pod. Ako keby si títo ¾udia nechceli uvedomi
priamu súvislos medzi vierou a ivotom. Alebo azda nie sú
hrdí na to, e prijali jedineènú, nièím nenahradite¾nú Kristovu
radostnú blahozves a nahovárajú si, e sú nad vecou?
Fanatizmus ani ¾ahostajnos nie je správny, a najmä nie
adekvátny spôsob, ako sa postavi k problému, ktorý dnes
predstavujú novodobé sekty. Boli by sme preto radi, ak by sa
aj prièinením naej redakcie nalo na Slovensku èo najviac
takých ¾udí, ktorí by sa vyzbrojení láskou, vierou a nádejou
(i triezvym rozumom a nevyhnutnou dávkou poznania)
v tomto duchovnom boji s rozhodnosou postavili na stranu
toho, kto o sebe pred dvetisíc rokmi vyhlásil: Ja som cesta,
pravda a ivot.

Súa

BORIS RAKOVSKÝ
éfredaktor
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A mnohí prídu, aby vás zviedli
V ¾ude vak bývali aj faloní proroci, ako aj medzi
vami budú faloní uèitelia, ktorí vnesú skazonosné
sektárstvo. Keïe vak zaprú aj samého Pána,
ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.
A mnohí budú nasledova ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. Z chamtivosti sa budú usilova
vykorisova vás falonými reèami, ale ich odsúdenie nemeká a ich zatratenie nespí. (2 Pt 2, 1-3)

Sekty a kulty v Európskom parlamente
Dòa 22. júna 1999 bola vïaka kompromisom v Európskom parlamente (EP)
prijatá Rezolúcia o kultoch v Európskej únii. Pôvodne mali tento text schváli poèas svojho zasadnutia 12.  16. januára 1998. Bol vak odmietnutý,
pretoe antikultovému hnutiu sa zdal príli slabý a na druhej strane aktivisti za náboenskú slobodu tvrdili, e EP sa touto problematikou nemá
zaobera. Text preto vrátili komisii na ïalie dopracovanie.
Pod¾a niektorých podstatných odporúèaní tejto u schválenej rezolúcie
EP vyzýva èlenské táty a európske intitúcie, aby zasahovali len pri problematických aktivitách kultov v spojení s ich pecifickými aktivitami, a to
v prípade, ak majú vplyv na fyzickú a mentálnu integritu alebo sociálne,
finanèné postavenie, ako aj vtedy, ak sa takéto správanie vyskytne aj
v iných typoch organizácií, èi u sú náboenské alebo nie. Takisto vyzýva
poui tresty pre èlenov kultov len vo vzahu k ich ilegálnym individuálnym
aktivitám. Ïalej èlenské táty a európske intitúcie EP v dokumente vyzýva:
 na poskytnutie prístupu k objektívnym informáciám, vzdelaniu a poradenským slubám najmä mladým ¾uïom a rodinám, aby sa jednotlivcovi umonilo slobodne si zvoli zdroj informácie;
 sprístupni podporné truktúry tým, èo si elajú opusti kulty, ako aj
ich rodinám;
 pouíva legálne prostriedky a zisti, èi existujú dostatoèné ustanovenia v súvislosti so zákonom o asociáciách, ako aj s obchodným, daòovým, sociálnym a trestným zákonom a chráni tak verejnos pred nezákonnými aktivitami. Okrem iného zaisti, aby maloletí, ktorých rodièia
sú èlenmi kultu, neboli zbavení vzdelania a sociálneho zabezpeèenia;
 zisti, èi zákazníci potrebujú ochranu pred zneuitím v spojitosti
s komerènými slubami, ktoré môu kulty ponúka na trhu psychologických sluieb, a urgentne tak zaplni medzery v legislatíve;
 na poskytnutie pomoci tátom centrálnej a východnej Európy prostredníctvom programov PHARE a TACIS, aby si mohli zaloi intitúcie
poskytujúce informácie a poradenstvo týkajúce sa problematiky kultov.
Európsky parlament sa obracia aj na mimovládne organizácie a vyzýva
ich, aby podporili informaèné a poradenské aktivity, èím by umonili kadému záujemcovi vo¾ný vstup a výstup z kultu alebo nového náboenského hnutia. Je chvályhodné, e najvyie intitúcie EÚ upozoròujú na potrebu legislatívneho rieenia pouívania mentálnej manipulácie kultmi, ako aj
na nevyhnutné a urgentné zriadenie informaèných centier a zdruení na
pomoc obetiam siekt, kultov a nových náboenských hnutí, okrem iného aj
vo východoeurópskych krajinách.
Pod¾a Internetu spracoval -ml-

BIBLICKÉ SLOVO

Tento aktuálny biblický úryvok podèiarkuje es
skutoèností, ktoré tvoria kritériá na posudzovanie
rozlièných minulých i súèasných duchovných hnutí:
1. staronová prítomnos faloných uèite¾ov; 2. rozkoly a sektárstvo; 3. popieranie Jeia ako osobného
Spasite¾a; 4. výstrednosti; 5. potupovanie pravdy a
6. chamtivos a lakomstvo.
Èlovek je neustále na ceste h¾adania astia a
zmysluplného ivota. V idovských, ranokresanských,
ale i v nedávnych obdobiach sa ¾udia v týchto h¾adaniach rôznili. Niektorí uznali za ideál pre svoj ivot
Jeia z Nazaretu a prijali dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, tzn. Cirkev, ktorú On zaloil a v ktorej je
stále ivý a prítomný. Iní, v snahe vyniknú, prijímajú aj také rieenia svojej ivotnej orientácie, ktoré ich
ochránia pred závislosou od Boieho zjavenia a od
Cirkvi, ktorá ho u po dve tisícroèia ohlasuje. Takto
v kadom èase dochádzalo a dochádza k vzniku faloných uèite¾ov a prorokov. Naoko sa zdá, e sú v nieèom originálni. Kto sa vak dôkladnejie zaoberá dejinami, vie ve¾mi rýchlo nájs spoloèného menovate¾a
týchto ich ambícií. Väèinou ide o tendenciu nájs
k¾úè poznania a spásu v sebe samom. Táto koncentrácia na seba samého by nemusela by zlá, keby
nebola spojená s popieraním potrebnosti viery v Jeia Krista ako darcu a nosite¾a spásy pre èloveka.
Pravé hodnotenie vnútorného duchovného ivota vedie k úasu, pokore a k jednoduchosti, èie k bázni
Boej  a nie k sektárstvu. Tam, kde èlovek sleduje
výstrednosti a akési vyie duchovné záitky, vzïa¾uje sa od naèúvania Bohu a skôr presadzuje svoju
vô¾u, ako vô¾u toho, ktorý ho stvoril. Ako vraví apotol Peter, vedie to iba k potupovaniu cesty pravdy.
O tom, èo je alebo nie je pravda, sa nemôe rozhodova len v racionálnej a intelektuálnej rovine, pretoe pravda je úzko spojená s láskou. Tam, kde vak
panujú rozkoly a egoizmus, stojí aj pravda na ve¾mi
vratkých nohách.
Vetkých týchto es skutoèností charakterizuje
vznik a rozmach siekt. Repektova pluralizmus v názoroch ete neznamená, e si kadý môe Sväté písmo
vyklada ako chce a písa a hovori èo chce, pretoe
v takýchto prejavoch je ve¾mi ve¾a subjektivizmu.
Avak toto biblické slovo, ba celé dejiny ¾udstva ukazujú, e je ove¾a múdrejie i v jednote s Kristom,
ne ambiciózne zaklada novú sektu a seba pyne
vyhlasova za neomylného záchrancu ¾udstva.
ANTON FABIAN

REPORT
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Rada Európy chce centrum pre sekty

V Európe sa má v budúcnosti intenzívnejie bojova proti sektám. Preto
parlamentné zhromadenie Rady Európy odporúèalo Rade ministrov
vytvorenie Európskeho centra na pozorovanie siekt. Centrum má informova o aktivitách skupín náboenského, ezoterického alebo duchovného
charakteru, hovorí sa v správe schválenej v trasburgu. Podobné národné centrá, ak ete neexistujú, sa majú zriadi vo vetkých 41 èlenských tátoch. Je potrebné chráni najmä deti, ktorých rodièia sú èlenmi siekt, zdôrazòujú poslanci. Tieto sú niekedy vystavované násiliu alebo znásilòovaniu. V niektorých prípadoch nedostanú deti z dôvodov viery v chorobe
lekárske oetrenie, alebo ich neposielajú do koly. Dôleité je, aby sa v kolách viac vysvet¾ovali nebezpeèenstvá siekt, iadajú európski poslanci.
KP/ TK KBS
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Pánových
po

Kráèajme
cestách

Rozhovor s Mons. Rudolfom Baláom,
predsedom Konferencie biskupov Slovenska

ý Pred nami je Ve¾ké jubileum roku 2000. Mnohí sa
snaíme hlbie si uvedomi
hodnoty a poslanie, ktoré
naej civilizácii prinieslo
kresanstvo. Avak sú aj
takí, a nie je ich málo,
ktorí tieto hodnoty spochybòujú a uèenie, ktoré
nám priniesol Jei Kristus, prekrucujú a deformujú. Ako by pod¾a Vás mala
Cirkev èeli týmto detrukèným snahám?
Kresanstvo sa chystá Ve¾ké
jubileum roku 2000 prei
v znaène odlinej polohe ne
sekulárny svet. Svet  aspoò
tak to zatia¾ vyzerá  sa chystá prei tieto dni v duchu
antického carpe diem (ui
dòa). Doili sme sa, teme sa,
oslavujme! To sú vetky tie
hrubé èiary za minulosou a
evidentne nesplnite¾né s¾uby
do budúcnosti. Kresanstvo si
uvedomuje  teda malo by si
uvedomova, e kadý prítomný okamih je len spojnicou
minulosti a budúcnosti.
Poh¾ad do minulosti ako
pamä viery by mal by predovetkým úkonom hlbokej
vïaènosti a úprimného pokánia. Vïaènosti za Boí dar,
ktorým je pre svet Jei Kristus
a jeho evanjelium, rovnako

ako za dar viery, ktorou Boí
¾ud pretvára svet na Boie
krá¾ovstvo. Úprimného pokánia za kadý okamih, keï s týmito darmi kresanstvo nakladalo nezodpovedne, èím zradilo svoje poslanie by svetu
sviatosou spásy. Preto k oslavám Ve¾kého jubilea 2000 patrí
aj ospravedlnenie sa svetu za
omyly, ktorých sme sa pri hlásaní evanjelia dopustili. Bez
tohto oèistného poh¾adu do
minulosti nejestvuje ani úprimná nádej do budúcnosti. A práve v tomto bode vidím najväèie nebezpeèenstvo prekrúcania a deformácie uèenia Jeia
Krista, o ktorej hovoríte. Nie
je to vak niè nové. Pokusy o
nápravu uèenia a praxe kresanstva tu boli aj v minulosti.
Ich spoloèným nedostatkom
vak vdy bol aj dnes ve¾mi
ob¾úbený výraz hrubá èiara
za minulosou. Je to ale naivné  ak som naozaj dedièom,
dedím stavbu aj s deravou
strechou, vlhkými základmi a
dlhmi. Bra len to dobré a
vetko zlé necha ako bremeno hanby stariemu bratovi
je neseriózne. Vytrhnú z kontextu Jeiovej zvesti len praxou ivota nedotknute¾né
èisté Boie slovo a nespochybnite¾né èasti sviatostnej
praxe je evidentne lukratívne,

ticky a pragmaticky, pretoe je
to najefektívnejí spôsob, ako
sa uchyti na trhu duchovného, náboenského rozmeru
èloveka. Je mi vak ¾úto kadého, kto sa dá nachyta na túto
lacnú ponuku. Ak si toti
kladieme otázku, preèo bolo
práve sa konèiace dvadsiate
storoèie charakteristické
enormným nárastom kultov,
resp. siekt a rôznych náboenských novotvarov, zájdem si
po odpoveï do posledných
desaroèí predolého a prvých
desaroèí tohto storoèia. Mnohí
sociológovia, psychológovia a
filozofi, ako napríklad Le Bon,
Hardy, Freud, Jung, Ortega y
Gasset èi Canneti vtedy predpovedali, e jedným z typických znakov spoloèenského
vývoja èloveka dvadsiateho
storoèia bude strata osobnosti,
totálne zmasovenie èloveka.
Tvrdili, e èlovek nezvládne
svoj sociálny rozmer a ¾udia
sa premenia na davy, stáda.
Priebeh dvadsiateho storoèia
im dal za pravdu. Také strané
javy ako faizmus a komunizmus s ich masovým týraním a
vyvraïovaním ¾udí v koncentraèných táboroch a gulagoch
boli moné len za predpokladu, e èlovek sa zmení na
masu. Masový èlovek nepotrebuje a ani neunesie osobnú

ale nie je to zodpovedné ani
voèi evanjeliu, ani voèi èlovekovi, ktorý predsa potrebuje
pomoc aj v pinavých okamihoch svojho ivota. Tomu, e
sa na lukratívnych èastiach
evanjelia priivujú rôzne kulty
a e urèite opä vyuijú aj príleitos Ve¾kého jubilea,
nemono zabráni. Bráni sa
týmto detrukèným snahám
mono iba tak, e my sami sa
pokúsime pomocou spomínanej vïaènosti a pokánia prehåbi a zintenzívni svoje svedectvo kresanského ivota tak,
aby mohol by prís¾ubom
svetu aj do tretieho tisícroèia.

ý Mnohé kulty stavajú
svoju náborovú propagandu na tvrdení, e Cirkev
(prípadne cirkvi) je u historicky prekonaná a nemá
èo modernému èlovekovi
poveda. Naopak, s¾ubujú,
e práve oni vyrieia
mnohé problémy trápiace
¾udstvo a sugestívne ponúkajú jednoznaèné odpovede
na otázky dosia¾ nezodpovedané. Ve¾a mladých ¾udí
sa vak takouto falonou
vidinou dá zláka. Preèo?
U som povedal, e novovznikajúce kulty a náboenské spoloènosti sa správajú oportunis-
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ý Demokracia, sloboda a
tolerancia sú v poslednom
èase ve¾mi frekventované
pojmy. Myslíte si, e sa za
nimi môe skrýva aj
výrazná snaha rôznych
pseudonáboenských kultov presadi sa na novootvorenom trhu východoeurópskych krajín?

vieru a zodpovednos. Potrebuje ideológiu. Novodobé kulty a
náboenské novotvary mu ju
poskytujú. Preto im podliehajú
predovetkým mladí ¾udia,
lebo v starích generáciách
ete preíva nieèo z tradièných
foriem náboenskosti. Ale
mladý èlovek odchovaný novodobou masovou reklamou a
lacnou predstavou masovej
nezodpovednej slobody sa im
nedokáe ubráni. Masa je perfektný tlmiè kadej morálky.
ia¾, kresanstvo im v tomto
smere nemôe príli vychádza
v ústrety, lebo keby sa ako
celok zaèalo správa takto
oportunisticky, stratilo by
svoju podstatu. Pre kresanstvo je toti charakteristická
práve osobná angaovanos
viery ¾udsky a mravne vyspelého jednotlivca. V kresanstve
sa spoloèenstvo uskutoèòuje
vdy cez sviatostne formovaného jednotlivca. Áno, aj ja
v biskupskej katedrále krstím
naraz desiatky ¾udí, ale kadého krstím osobne  rozdávam
Eucharistiu, ale kadému osobne, birmujem èasto stovky
mladých ¾udí, ale kadému
osobne vyslovím jeho vlastné
meno a dotknem sa osobne
rukou práve jeho èela. Tým
mu chcem akosi zvonku
naznaèi, èo sa má uskutoèni
v jeho vnútri  aj on musí
osobne nies zodpovednos za
svoj vlastný, neopakovate¾ný
¾udský údel. Zároveò vak
údel, ktorý nikdy neije sám
pre seba, alebo malú skupinku
vyvolených, ale pre vetkých, za vetkých a so vetkými. Ako Kristus. Skutoèné Kristovo kresanstvo nezbavuje
èloveka malosti a bolesti, ale
uèí ho túto malos a boles
premieòa na spásnu cestu
kría. ia¾, pre mnohých je to,
ak mám citova evanjelium,
tvrdá reè, kto by to poèúval.
Radej ujdú do sekty, za jednoduchím rieením, ktoré im
ponúkne ideológia vodcu. Mne
je ich ¾úto, ale nemôem im
pomôc, ak nechcem riedi
Jeiovo evanjelium.
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Nemyslím si, e je odôvodnené dáva do priamej príèinnej
súvislosti spomínaný enormný
nárast kultov a nových náboenských hnutí s demokraciou
a s òou súvisiacimi pojmami,
ako sú sloboda, tolerancia a
pod. Tie pod¾a mòa nie sú ich
príèinou, ale len v istom zmysle novou, vhodnou (a dokonale zneuívanou) príleitosou
na ich rozvoj. Prestaòme u
koneène vidie svet len z poh¾adu západnej Európy a
Severnej Ameriky. Pozrime sa
napríklad do krajín Junej a
Strednej Ameriky a Afriky,
ktoré by sme asi ako mohli
dáva za vzor demokracie. A
pritom tam sektárske a pseudonáboenské kulty vznikajú
v rovnakom, ba mono ete
väèom poète ako v Európe a
Severnej Amerike. Rozdiel nie
je v poète, ale len v zameraní
týchto kultov. Zatia¾ èo v Európe a Severnej Amerike si získavajú stúpencov predovetkým prís¾ubom a konzumne
pohodlnej a bezproblémovej
cesty ku spáse pomocou zaruèených receptov na formáciu
psychologicky dokonalej osobnosti, v Junej Amerike a Afrike v prostredí extrémnej chudoby získavajú stúpencov
mesianisticky zamerané kulty.
Zopakujem inými slovami tvrdenie, e to vetko súvisí s celkovou civilizaènou a kultúrnou klímou dvadsiateho storoèia  èlovek u v tomto storoèí znaène pokroèil v poznaní,
e sloboda je nevyhnutnou
súèasou jeho podstaty, ale
zatia¾ nedospel k tomu, aby
túto slobodu zodpovedne uniesol. Krèí sa pod òou a miesto
toho, aby sa k nej vychovával,
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h¾adá skratkové a náhradné
rieenia. V tomto zmysle sú
demokracia a kresanstvo na
tej istej lodi. Demokracia je
nemyslite¾ná bez osobnej slobody rovnako ako je nemyslite¾né kresanstvo bez osobného svedomia. Ak chceme zachova slobodu a osobné svedomie, musíme sa vzda prakticky takmer vetkých donucovacích prostriedkov (okrem
výnimoèných prípadov, ako
terorizmus a pod.) a musíme
siahnu k jedinému veobecne
dostupnému a odôvodnenému
prostriedku  k výchove. ia¾,
ako poznáme z praxe, výchova
nemusí vdy skonèi úspene.
Ale to je nevyhnutné riziko
demokracie i kresanstva.

ý Ako sa vám pozdáva
názor, e vetky náboenstvá sú len navonok inou
cestou k Bohu, zoh¾adòujúcou duchovný vývoj èloveka, ale v podstate sa nièím
od seba nelíia? Naráam
na to, e dnes ve¾mi èasto
zaznieva tvrdenie, e Boh
v kadom dejinnom období
posiela ¾udstvu dajakého
duchovného posla  napríklad Krinu, Budhu, Jeia,
Mohameda, pod¾a niektorých dokonca aj Prabhupádu, Sri Chinmoya èi rev.
Muna, a e je vlastne jedno,
koho si z nich vyberiete. Èo
si o tom myslíte vy?
Vo ve¾mi zrete¾ne vymedzenej
miere môem súhlasi s prvou
èasou tohto tvrdenia, lebo aj
v Novom zákone v Liste Hebrejom môeme èíta vetu:
Mnoho ráz a rozlièným spôsobom hovoril kedysi Boh
otcom skrze prorokov. Tá istá
Biblia vak na mnohých miestach a ve¾mi dôrazne upozoròuje, e v dejinách sa vdy
znovu a znovu vynára mnoho
faloných prorokov, ktorí prekrúcajú Boiu pravdu a zavádzajú ¾udí. Tieto varovania nie
sú len obrannou reakciou
idovstva èi kresanstva v
snahe udra pohromade svo-

jich veriacich. Hrozbu, ktorou
sú pre ¾udské spoloèenstvo
faloní proroci, si èoraz naliehavejie zaèína uvedomova aj
tzv. nenáboenský alebo sekulárny svet. Jadrom problému
nie je to, èi jestvuje len jedna
cesta k Bohu alebo viacero,
ale to, ako rozozna pravú a
falonú cestu k Bohu, teda
pravých a faloných prorokov.
Preto moja odpoveï na druhú
èas tvrdenia je jednoznaèné
Nie!. Nie je jedno, ktorého
duchovného posla si vyberiem
ako sprievodcu na ceste
k Bohu. Rozdiel medzi kresanským a sekulárnym prístupom k tomuto problému je
v tom, e sekulárne intitúcie
sa k poznaniu, e pôsobenie
faloných prorokov je zhubné,
dopracúvajú a na základe
dôsledkov ich pôsobenia (a to
u niekedy môe by aj neskoro), kresanstvo ich dokáe
odhali okamite ako sa objavia  lebo má normu, na
základe ktorej ich rozozná:
zjavené Boie slovo. Kresanská teológia vdy rozoznávala
 aj keï v niektorých historických obdobiach dos neochotne a akopádne  medzi nadprirodzenou (zjavenou) a prirodzenou pravdou, ale nikdy
neodopierala èloveku monos
nájs Boha a spásu aj cestou
prirodzených právd. Preto si
kresanstvo popri pravých prorokoch hlásajúcich zjavenú
Boiu pravdu (ako Izaiá, Jeremiá, Ján Krstite¾, apotoli,
cirkevní otcovia a pod.) vdy
váilo aj prorokov prirodzenej
pravdy a náboenstvá nimi
zaloené (ako Budha, Mohamed, Gándhí a pod.). Niektoré
z ich právd viery a praktík
naozaj môu by cestou k
Bohu, ak èlovek nimi vedený
opravdivo odpovedá ivotom
na Boí hlas, ktorý sa ozýva
v jeho prirodzenom osobnom
mravnom svedomí. Tu vidíme
rozdiel  a to ve¾mi dôleitý 
v úplnosti prostriedkov spásy,
ktoré je schopné to-ktoré
náboenstvo èloveku poskytnú. Kristovo náboenstvo a
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ním zaloené spoloèenstvo
veriacich, teda Cirkev, ponúka
èloveku plnos prostriedkov
spásy  najmä zjavené Boie
slovo a sviatosti  zatia¾ èo
ostatné poskytujú vdy iba urèitú (niektoré ve¾mi obmedzenú) èas týchto prostriedkov.
Ak mi ukáete náboenstvo,
ktoré napriek mnohým svojim
pomýleniam splodilo to¾kých,
a do piku kosti hlboko
¾udských ¾udí, ako bola väèina ve¾kých osobností kresanských dejín (napr. apotol
Pavol, Frantiek Assiský, pápe
Gregor Ve¾ký, Matka Terézia,
alebo aj pápe Ján Pavol II.) a
sociálnych èi kultúrnych intitúcií zve¾aïujúcich ¾udský údel
na tejto zemi, budem ochotný
diskutova o tom, e je jedno,
v akého Boha èlovek verí, alebo akou cestou kráèa k Bohu.
Spomenutá úcta voèi prirodzenej pravde viery sa vak netýka faloných prorokov  tí
svojou detrukènou èinnosou
oberajú èloveka ete aj o to
málo, èo má  o holý zdravý
rozum a slobodnú vô¾u.

ý Totalitná komunistická
ideológia sa nás vemone
snaila presvedèi o tom,
e Boh neexistuje. Dnes je
vak situácia opaèná. Ateistu stretnete len zriedkavo,
ale zato ¾udia sa zaèínajú
duchovne trieti  v spoloènosti prebieha akási
duchovná atomizácia. Aj
medzi kresanov preniká
mnoho nebiblických teórií.
Dokáe sa Cirkev aj s týmto omnoho zradnejím
problémom vyrovna?
Èasto sa stretáme s preívaním alebo vytváraním nových
pseudospoloèenstiev, ktoré
aj v netotalitných spoloèenských podmienkach zotrvaène
ijú súkromné kresanstvo
oddelené od Cirkvi ako celku,
alebo vidíme, ako sa mnohí
kòazi úzkostlivo vyhýbajú
akejko¾vek zmienke o verejnej
angaovanosti, aby neboli
obviòovaní z politizovania.

A od takéhoto súkromného
kresanstva je len krôèik do
sekty. Podobne súkromné
evanjelium zbavené kontextu
verejných celospoloèenských
problémov èias, v ktorých ije,
sa nedokáe ubráni pred infiltráciou skutoènos zjednoduujúcich ideologických prvkov
z iných náboenstiev. Nemyslím si, e sa Cirkev nedokáe
s touto traumou èasom vyrovna. Ak si vak niekto myslí,
e premeni súkromné kresanstvo a evanjelium súkromnej morálky na osobne
angaované kresanstvo sa dá
za rok èi za dva, je fantasta.

ý Vo svete sa napríklad
stále viac udomácòuje starobylá viera v prevte¾ovanie due. Niektoré seriózne
výskumy ukázali, e najväèie percento Európanov
veriacich v reinkarnáciu
pochádza práve z tradiène
katolíckych krajín, Slovensko nevynímajúc. Je na
vine veobecná povrchná
znalos Svätého písma, alebo v tom vidíte iné príèiny?
Nie som sociológ ani psychológ, ale odpoviem na vau
otázku tak, ako ju vidím zo
svojej perspektívy, teda z poh¾adu slovenského katolíckeho
biskupa. Myslím si, e prudký
nárast reinkarnaèných teórií je
synergetickým dôsledkom
dvoch od seba nezávisle pôsobiacich príèin. Prvou je skutoène neznalos. Nie vak primárne neznalos Biblie, ale neznalos tých náboenstiev, od ktorých dnený Európan preberá
vieru v prevte¾ovanie duí.
Ve¾mi zjednoduene povedané,
dnený Európan, ktorý pod¾ahol èaru reinkarnácie, h¾adá v
nej predovetkým nádej. Ak sa
mu ivot, ktorý práve ije,
nevydarí, niè sa nedeje, pretoe stále je tu nádej, e sa ete
raz vráti a mono ten druhý
alebo ïalí ivot bude znesite¾nejí. To je ale naruby prevrátená viera alebo myslenie
východných náboenstiev, na

existuje Internet, káblová
televízia a satelitné prenosy, sa vak tento problém
stal omnoho vypuklejí a
dynamickejí. Naliehavejie
sa dotýka aj samotnej pastorácie. Poèíta sa v tejto
súvislosti v blízkej budúcnosti aj so zavedením
samostatného vyuèovacieho
predmetu na bohosloveckých fakultách, ktorý by
bol pecificky zameraný na
problematiku novodobých
kultov? Alebo aspoò so
koleniami èi seminármi
pre kòazov, respektíve laikov? Aký význam prikladá
Cirkev tejto pálèivej a
naliehavej otázke?

ktoré sa tieto teórie odvolávajú. Ani hinduizmus a tým
menej budhizmus (ktorý predsa vôbec nehovorí o osobnom
návrate èloveka) nepoznajú
takúto nádej. Obidve tieto
náboenstvá vidia svoj posledný cie¾ v podstate v tom, èo sa
nazýva nirvánou  definitívnym rozplynutím sa èloveka
vo veènom pokoji. Návrat v
hinduizme (v budhizme ide
len o návrat èohosi, èo by sme
európskou terminológiou
mono mohli nazva èasou
energie) sa vníma predovetkým ako trest za zle preitý
ivot. Hinduista ani budhista sa
nechce, netúi vraca. On túi
po vyslobodení od návratu, po
nirváne. Niektorí európski synkretici tieto mylienky prevrátili naruby a ponúkli návrat
ako nádej na nový, dokonca
evoluène lepí ivot. Tým sa
vak úplne odtrhli od východnej tradície a stratili aj to, èo
v hinduizme a budhizme ako
prirodzených náboenstvách
bolo zmysluplné. Obava pred
návratom toti vnútorne nútila veriaceho hinduistu správa
sa pravdivo a mravne. Tak
ako kresana chráni pred hriechom obava z veèného zatratenia. Návrat ako nádej vak
európskeho pseudobudhistu
obral o tento oèistný mechanizmus bázne pred boským.
Tým sme sa dostali k druhej príèine, ktorou je znechutenie dneného Európana nad
smerom, ktorým sa uberá
súèasná európska civilizácia a
kultúra, o èom som sa u
zmienil. Európan naplnený
pocitom nezmyselnosti ivota
h¾adá kadú monú nádej  a
ak mu niekto ponúkne monos ete raz sa vráti a znovu
to skúsi, naletí. To, e naletel
len fantazmagórii a výmyslu
nejakého antroposofického
fantastu nepostrehne, lebo je
neinformovaný o skutoènej
duchovnej tradícii východných
náboenstiev.

Áno, a nie jeden, ale dokonca
dva. Práve tento kolský rok
sa na bohosloveckých fakultách zaèínajú prednáa ako
samostatné predmety religionistika a teológia náboenstiev. Ani jeden z nich nie je
síce zameraný výluène na
problém novodobých kultov,
ale v obidvoch tvorí táto problematika integrálnu súèas túdia. Na to, aby sa poznatky
religionistiky a teológie náboenstiev dostali do rúk aj kòazom, ktorí sú u v pastorácii,
má naa Cirkev viacero spôsobov, napríklad formaèné stretnutia mladích èi mesaèné
rekolekcie starích kòazov. Ich
pouitie ukáe potreba a èas.

ý Èo by ste na záver chceli odkáza èitate¾om Rozmeru?
Snáï toto. Kristus povedal:
Ja som cesta, pravda a ivot.
Treba chodi po jeho cestách
a nezblúdime. Aby sme ich
poznali, treba ich pozorne
spoznáva v evanjeliu, kde sa
odha¾ujú ako pravda, pre
ktorú sa oplatí namáha.
Potom zakúsime ivot, ktorý
sa neopúa, lebo má vnútornú silu spoèívajúcu v pokoji
a nádeji.
Za rozhovor ïakuje
BORIS RAKOVSKÝ

ý Sekty a herézy tu boli
odnepamäti. Dnes, keï u
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Kontaktéri
Kontaktéri
Kontaktéri
Kontaktéri
Kontaktéri

mimo
s

zemanmi
V ostatnom èase sa v spoloènosti
zaèína objavova fenomén, ktorý sa
spoèiatku zdal, e s náboenstvom
nemá niè spoloèné. Na rôznych
miestach sa zaèali schádza ¾udia,
ktorí veria v komunikáciu s mimozemanmi. Stretnutia dnes prebiehajú v spoloèenských sálach, na
námestiach jednoducho vade tam,
kde je moné zhromadi väèí poèet
poslucháèov. Záujem o komunikáciu s mimozemanmi rastie. Jedno
z prvých väèích stretnutí prebehlo
v júli minulého roku v zlínskom
hoteli Moskva

Do Zlína sa v ten horúci deò zilo vye dvesto návtevníkov zo vetkých kútov Èiech a
pricestovali aj ¾udia zo Slovenska. Stredom
pozornosti bol Ing. Ivo Benda, v tom èase
zamestnanec automobilky koda Mladá
Boleslav. Ininier Benda je v udriavaní
telepatickej komunikácie s mimozemanmi naozaj priekopníkom  jeho aktivity
väèmi pripomínajú predvolebnú kampaò.
Planéta Zem je ohrozená negatívnym
správaním ¾udí, ktoré spôsobuje vibrácie!
varuje Benda. Tieto hrubé vibrácie sa
pod¾a neho vytvárajú nielen èítaním kníh
o negatívnych mimozemanoch, ale i tým,
e èlovek zabíja zvieratá a rastliny, alebo
napríklad sledovaním politiky v televízii
(ako aj väèiny ostatných relácií).
Prejav pána Bendu je sebavedomý,
súvislý; ani raz nezvyuje hlas. Poslucháèi
sa dozvedeli, e od chvíle, keï Zem nebude
schopná unies hrubé vibrácie, zaène sa
katastrofa. No netreba sa bá. Z neba sa
v pravý èas spustia tisíce vesmírnych lodí

. . . . .
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s priemerom nieko¾kých kilometrov a zachránia presne jednu pätinu vetkých obyvate¾ov Zeme. Iba toto mnostvo toti
spåòa kritériá na prestup do vyej úrovne
bytia. Zachránených pozemanov odvezú
na planétu Jupiter, ktorá leí v piatej
dimenzii a zároveò takmer na tom istom
mieste ako planéta Zem. Tento druhý
Jupiter (planéta s tým istým názvom u
v slneènej sústave toti existuje) vak
pod¾a Bendu nemôeme vidie, lebo Zem
leí v tretej dimenzii. Záchranu ¾udí majú
na starosti dve ve¾ké evakuaèné flotily:
Karného a Izákova. Sú to peciálne flotily
na evakuáciu ¾udí, pokraèuje Benda hlasom, ktorému chýba akéko¾vek emoèné
zafarbenie. Vyzerá to, akoby hovoril
robot Karného flotila priletela z galaxie
v Andromede, ktorá je od Zeme vzdialená
2,3 milióna svetelných rokov. Èesko si vesmírni ¾udia vybrali ako miesto, kde ijú
¾udia s najvyou duchovnou úrovòou na
tejto planéte. Proti nikomu toti neviedli
vojnu. Majú vysoko kvalitnú kultúru (napríklad Babièka Boeny Nemcovej, alebo
Krtko sú ve¾mi cenné). A preèo je v záujme vesmírnych ¾udí nau planétu zachráni? Zem je a vdy bude dôleitou súèasou vesmíru. Vesmírni ¾udia pracujú pre
náho Stvorite¾a a túia, aby nám umonili jeho úplné poznanie. Majú na to technológiu, proti ktorej je naa technológia iba
rot. S naím Stvorite¾om je moné aj
priamo komunikova  zásady, ktoré je
dôleité dodriava, aby sa telepatický kontakt podaril, sa zhodujú so zásadami komunikácie s vesmírnymi ¾uïmi: i láskyplným ivotom, nepi alkohol, nefajèi, milova vetkých (aj tých, ktorí nám ubliujú),
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obmedzi jedenie mäsa, spáli vetku negatívnu literatúru a v nijakom prípade ju
neèíta, ne¾pie na majetku a materiálnych
hodnotách, pomáha ¾uïom v núdzi, pracova aspoò minimálne na írení lásky a
svetla neubliova iným stvoreniam atï.
Evakuácia má zaèa v pravý èas  vetci
povolaní ¾udia sa o tom dozvedia napríklad z televízie, lebo mimozemania sa
napoja na jej kmitoèet. Zatia¾ vraj vesmírni ¾udia zaèali s evakuáciou niektorých
druhov zvierat, napríklad vrabcov. Vimli
ste si, ako výrazne ich ubudlo? spytuje sa
sugestívne Benda publika na jednej zo svojich prednáok. ¼udia fascinovane poèúvajú. Niè z toho, èo poèujú, im nie je ani trochu èudné

Olomoucká skupinka
Okolo Bendu sa zhromaïujú ¾udia so záujmom o New Age  ich vekový priemer nebude vyí ako dvadsapä rokov. Nejde
iba o jednoduchých poslucháèov jeho prednáok, ale o mladých ¾udí, ktorí sa aktívne
podie¾ajú na komunikácii s mimozemanmi. Aj keï Benda tvrdí, e sú od neho
tieto skupinky tudentov celkom nezávislé,
faktom je, e ich èlenovia patria k stálym
návtevníkom jeho prednáok a celkom
nekriticky prijímajú vetky Bendove oznámenia. Tie sú pre nich toti inpiráciou na
napísanie vlastných broúrok, ktorých obsahom sú aj správy od vesmírnych ¾udí.
Tematickú podobnos a zhodu niektorých
detailov potom vysvet¾ujú tým, e hovoria
s totonými mimozemanmi. Je preto vraj
logické, e aj ich posolstvo sa bude zhodova  nezáleí na tom, kto je práve kontaktérom
Na rozdiel od Bendu je prejav týchto
tudentov ve¾mi citovo podfarbený, neistý
 je vidie, e ete nie sú profesionálnymi
kontaktérmi. Väèmi sa zdá, e stále tomu
nemôu uveri. Je vak pravdepodobné, e
tie túia dosta sa do priazne mimozemanov, ako sa to podarilo práve pánovi
Bendovi. Ten im dáva vskutku originálny
podrobný návod na to, èo majú robi, aby
sa im podarilo telepaticky sa s nimi skontaktova: Uvedomte si kozmický lúè náho Stvorite¾a dopadajúci zhora na temeno hlavy a prechádzajúci chrbticou dolu
do Zeme. Poiadajte náho Stvorite¾a o
dovolenie. Toto urobte vdy. Napríklad:
Stvorite¾ ná najvyí, dovo¾ nám teraz a
tu sa spoji s vesmírnymi priate¾mi zo
strany Síl svetla alebo priamo s Tebou.
Môete vymenova, s kým chcete nadviaza

. . . . . Rozmer
spojenie napríklad s Atarom, Ptaahom,
Ortonom atï. Vycíte odpoveï a pokraèujte ïalej. Majte poruke pripravenú ceruzku
a papier. V srdci noste lásku a harmóniu
a pozitívne mylienky. To je ve¾mi dôleité. Zapoèúvajte sa na chví¾u do svojho
vnútorného ticha. Mono nieèo zaèujete.
Môe to by celkom iný hlas alebo i vá
hlas, èo sa zaène prihovára. Môete pocíti silné nutkanie a vaa ruka zaène písa.
Píte, èo vám príde na um. Èasto sa pri
prvom kontakte zdá, e sa niè nedeje, pretoe prichádzajú známe mylienky a slovné spojenia. To je prirodzené. Neèakajte
hneï na prvýkrát, e vás priatelia ohromia nieèím úplne novým. Jednoducho
zaènite písa, aj keï si nie ste istí tým, e
to, èo zapisujete, je pravé. Urèite to príde.
Niekedy to treba skúsi viackrát, kým sa
to podarí. Niekomu staèí sa na chví¾u
upokoji, trebárs v autobuse alebo na
ulici, a spojenie sa nadviae. Toto vetko
je len zaèiatok, neskôr sami poznáte, èo
je pre vás najlepie. Je celkom moné, e
správa, ktorú ste zachytili, v istých smeroch zodpovedá vaim predstavám a
v istých nie. Môe to by toti zhluk slov,
zachytených zhora a dotvorených vami
samými. Skúajte to ïalej. Sami sa nauèíte rozliova, kedy prijímate neskreslene
a kedy vám tam príde vlastná mylienka.
Potom to u pôjde hravo 

Kniha storoèia
Vetky správy, ktorých pod¾a Bendových
slov pribúda, v jeho prípade asi tri za deò,
sú zhromadené v spise nazvanom Rozhovory s pouèením od mojich priate¾ov z
vesmíru. Je to zbierka zapísaných správ od
rôznych kontaktérov. Text koriguje Benda
a jeho blízki, ktorí údajne ruèia za to, e
obsah bude v zhode s tým, èo chceli mimozemania ¾udstvu poveda. Túto knihu u
údajne preèítalo asi 500 miliónov ¾udí. Je
zaujímavé, e do novembra 1998 sa ich
text (obsahoval u vye 500 strán prepísaných odkazov) íril iba v podobe kopírovaných stránok. Keï som sa na jednej prednáke Bendu spýtal, ako sa materiál podarilo rozíri v to¾kých jazykoch, odpovedal,
e existuje mnostvo emigrantov, ktorí ho
prekladajú do jazyka tátu, v ktorom ijú.
Na otázku, o akých konkrétnych emigrantov
ide, Benda odpovedal, e je to detail ,
potom si obane spomenul na dvoch z
nich. Koncom minulého roka sa kontaktérom podarilo vyda text Rozhovorov knine
na vlastné náklady.

Vzh¾adom na to, e text opisuje najjemnejie detaily zo ivota na rôznych planétach a kozmických lodiach, nie je aké
dokáza, e v tom, èo Benda predkladá, sú
logické rozpory. Keby pozorný poslucháè
porovnal obsah prednáok a text Rozhovorov, vimol by si napríklad, e hoci
Benda opisuje dobrých mimozemanov
ako bytosti na takej vysokej úrovni, e sú
dávno imúnne voèi akýmko¾vek chorobám, v texte Rozhovorov píe, e mimozemania majú pièkovo vybavené nemocnice, kde má kadý pre seba zariadenú
samostatnú izbu, vybavenú lekárskymi
prístrojmi, pripomínajúcu vak skôr
komfortne zariadenú izbu v obyèajnom
byte  Podobných logických odchýlok
existuje viac. Napríklad planétu Zem
Benda a jeho nasledovníci chápu ako normálnu mysliacu a cítiacu bytos, ktorá sa
prostredníctvom katastrofy (napr. v podobe prírodných pohrôm) oèistí od hrubých
vibrácií, ktoré ¾udstvo svojou èinnosou
produkuje. Zabíjanie je údajne èinnos,
ktorá vyvoláva najviac hrubých vibrácií.
Tie sú nebezpeèné aj pre ostatných obyvate¾ov vesmíru. Avak na inom mieste prednáky Benda tvrdí, e keby dobrým vesmírnym ¾uïom pripadal vývoj na akejko¾vek planéte nebezpeèný, radej ju svojimi
zbraòami znièia bez oh¾adu na jej obyvate¾ov. Keï som sa odváil na tieto logické
rozpory poèas zlínskej prednáky pána
Bendu poukáza, vyvolalo to ve¾mi agresívnu reakciu prítomných kontaktérov.
Vám nejde o fakty! Vám nejde o fakty!
Zaujímajú vás nepodstatné veci! krièal
na mòa pán Vincent Reme, majite¾
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súkromnej jazykovej koly, ktorá platila
prenájom sály. K nemu sa pridali aj dve
eny sediace neïaleko. On mohol by
rád, e je ako je, komentuje neskôr stretnutie psychiater MUDr. Peter Pöthe, ktorého som poiadal o komentár k niektorým
sprievodným javom, ktoré sa poèas Bendových prednáok objavujú. To bola
reakcia na pocit, e im chcete vzia ich
duevnú rovnováhu. Oni tam mohli prís
preto, aby sa nemuseli bá ivota v tom
dnenom zmätenom svete, dodáva.

Nebezpeèné podobnosti
Viera v mimozemské civilizácie a od nej sa
odvíjajúce správanie u nieko¾kokrát v histórii ¾udstva zohrala úlohu tragického katalyzátora. K poslednej tragickej udalosti
dolo v roku 1997 v Kalifornii. Èlenovia
sekty Nebeská brána spáchali hromadnú
samovradu. Spolu so svojimi vodcami,
ktorí sa vyhlasovali za vtelených mimozemanov Do a Ti, sa pripravovali na prechod na vyiu úroveò bytia. Ten mal v
praxi vyzera ako prechod due do vyej
dimenzie. Nato vak bolo treba sa zbavi
svojich fyzických tiel, ktoré sú len na pría
a zároveò sú symbolom ¾udskej nedokonalosti, ktorá je vlastná naej nízkej dimenzii.
Evakuácia nastala 22. marca, v èase, keï
nad Zemou prelietala HaleBoppova
kométa. V jej chvoste sa údajne skrývala
vesmírna loï  vetkých 38 èlenov sekty
odloilo svoje telá a vydalo sa na òu
Aj keï zatia¾ Bendova rétorika ani skryto nevyzýva na podobné èiny, je alarmujúce,

Prednáka Ing. Iva Bendu

Foto: JAN KOTRÈ
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ako sa v niektorých aspektoch svojej doktríny blíi k tomu, èo hovorili vodcovia
sekty Nebeská brána svojim nasledovníkom. Bendovi nasledovníci sa tie pripravujú na odchod z tejto planéty  hovoria aj
o tom, e nepôjde o klasické vystúpenie po
rebríku zatia¾ vak nespomínajú konkrétny dátum. V ostatnom èase sa vak zdá, e
spoèiatku náhodne zhromadená skupina
priaznivcov Bendovho uèenia dostáva
formu intitúcie. Asi tridsa najvernejích
vybavuje Bendovu korepondenciu, obhospodaruje internetové stránky, platí úèty
Bendovho mobilného telefónu (mesaène
asi 20 000 Sk)  èas ukáe, èi sa celá skupina zradikalizuje. Navonok sem-tam presakujú varovné signály Asi pred mesiacom uskutoènila Èeská televízia medzi
obèanmi na ulici anketu na tému, èo si
myslia o nebezpeèenstve moného kolapsu
dôchodkového systému o nieko¾ko rokov.
Zhodou okolností reportéri zastavili na
ulici i pána Bendu. Ale to u tu dávno
nebudem, odpovedal na otázku, èi sa
nebojí, e sa ho môu dotýka problémy
spojené s dôchodkovým systémom

Postmoderné
náboenstvo
Benda a spol. predkladajú vetky detailné
informácie o mimozemských civilizáciách
s nehybnou tvárou  desiatky ¾udí tomu
veria. Aj keï sa to zdá bizarné, je pomyselná komunikácia s mimozemanmi,
obdiv k ufonskej technike a pozitívna hrozba ich príchodu pre súèasnos ve¾mi typická. Súèasná spoloènos západného typu so
sebou prináa zmätok, frustráciu, ve¾ké
percento nefungujúcich rodín  tieto aspekty sa ve¾mi èasto prejavujú v nenaplnení citových potrieb mnohých ¾udí. Nezáujem èi negatívne správanie okolia (napr.
rodiny) sa môe prejavi tak, e má èlovek
pocit márnosti, nedostatoènosti. V psychoanalýze sa tento stav nazýva strach
z anihilizmu (nièotnosti), ktorý vznikne,
keï je diea v ranom veku vystavené
urèitým negatívnym vplyvom, napríklad
hladu, bolesti a zároveò mu chýba
ochranná ruka matky alebo blízkej
osoby. To môe vies k depresiám alebo
úzkostiam, komentuje psychiater MUDr.
Peter Pöthe obdiv poslucháèov Ing. Bendu.
¼udia tohto typu vraj h¾adajú èoko¾vek, èo
ich od psychickej dezintegrácie ochráni.
V tomto prípade nie je vôbec dôleité, v èo
alebo v koho veria, ale to, e vieru majú.

. . . . .
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Verím, e pánovi Bendovi psychicky
pomáha to, èo robí. Postupom èasu by to
vak mohlo vies k urèitému nebezpeèenstvu. Mohla by vzniknú konfrontácia
s realitou, ktorá je iná. Prostriedok k
dobrému pocitu by sa mohol sta cie¾om,
ktorý je dôleitejí ne samotné emoèné
potreby èloveka, kvôli ktorým to vetko
zaèalo. Z vesmírnej kontrukcie sa stane
dogma  nakoniec by mohlo dôjs k tomu, e u nepôjde o mierové a priate¾ské
spoluitie s kadým, ale len s tými, ktorí
tomu tie veria. Keby to dospelo do extrému, mohlo by sa objavi detruktívne
správanie  túba znièi vetkých, ktorí
nezmý¾ajú rovnakým spôsobom, vraví
MUDr. Peter Pöthe. Strata viery by sa pod¾a neho mohla sta taká ohrozujúca, e by
dotyèný mal ve¾kú potrebu znièi kadého,
kto by sa snail túto vieru spochybni.

Ufológia a budúcnos
V Bendovom náboenstve nejde v porovnaní s ïalími prúdmi New Age o niè
mimoriadne. Jedinou odlinosou od väèiny ostatných je azda skutoènos, e ústredná postava celej skupiny s ve¾kou pravdepodobnosou trpí duevnou chorobou.
Oèakávanie blízkej katastrofy, návod, ako
katastrofe predís i fakt, e existuje vrstva
vyvolená na záchranu má obdobu v mnohých ïalích extrémistických a pseudonáboenských prúdoch. Viera v mimozemské
civilizácie a komunikáciu s nimi sa v západnej Európe vyskytuje u dlhí èas.
Boom nastal koncom pädesiatych rokov
dvadsiateho storoèia. Ing. Ivo Benda sa na
jeseò minulého roka rozhodol odís zo
zamestnania v kode Auto výpoveïou, aby
sa mohol na plný úväzok venova kontaktom so svojimi vesmírnymi priate¾mi.
S jeho odchodom vak súvisí mnostvo
otázok, napríklad do akej miery bola výpoveï dobrovo¾ná. Ete keï v automobilke
pôsobil, nechával si toti od priaznivcov
posiela faxy do práce a svojich spolupracovníkov sa v dobrej viere snail varova
pred hroziacou katastrofou
Z psychiatrického h¾adiska je zrejmé,
e pomyselný kontakt s mimozemanmi
Bendovi pomáha prekona stres súvisiaci
s beným kadodenným ivotom. Keby
nenarazil práve na ufológiu západného
typu, mono by si vybral iné pole pôsobnosti. Alarmujúce nie je to, èo jeden duevne chorý èlovek verejne hlása, ale skutoènos, e mu desiatky ¾udí verí kadé slovo.
JAN KOTRÈ

. . . . .

Keï po roku 1989 zaèalo v bývalom
Èeskoslovensku legálne pôsobi
mnostvo obnovených i nových duchovných prúdov, dalo sa odhadova, aký ohlas budú ma v nových
podmienkach a ko¾ko stúpencov
pravdepodobne získajú. No málokto
by vtedy uhádol, e väèinu atraktívnych smerov z exotického Východu i duchovných experimentov v
týle Nového veku v popularite predstihne náboenstvo hrubej knihy,
verejnosti neprístupných obradov a
nenápadných duchovedných moralistov  hnutie Grálu. V Èeskej republike sa poèet prísluníkov tohto
náboenstva, teda h¾adaèov Pravdy
a nosite¾ov kría, odhaduje na takmer dvetisíc. ¼udí, ktorých ovplyvnil
základný spis  Abd-ru-shinova kniha Vo svetle Pravdy  je vak ove¾a
viac, a to aj napriek tomu, e sa
hnutie nepokúa o nijakú masovú
propagáciu. V médiách sa píe 
najèastejie negatívne  v súvislosti
s nebezpeèným Parsifalom Imanuelom, ktorý sa na základe Abd-ru-shinovho uèenia vyhlásil za mesiáa.
Obyèajný èlovek sa teda môe
s hnutím Grálu stretnú buï prostredníctvom Abd-ru-shinovej knihy,
alebo prostredníctvom prednáky,
propagovanej na plagátoch vylepených na verejných miestach.
Preèo sa teda toto náboenstvo
tak relatívne úspene íri? Príèiny
môu by dve: predovetkým ve¾kú
úlohu hrá tradícia. Po prvej svetovej
vojne Abd-ru-shin naiel v Èeskoslovensku mnostvo dychtivých poslucháèov, take Èesi sa teili jeho
osobitnej priazni. Prví èeskí h¾adaèi Pravdy sa objavili u v roku 1928
a èeský preklad prvého vydania
Abd-ru-shinovho titulu Vo svetle
Pravdy vyiel v roku 1932 len nieko¾ko mesiacov po svojom nemeckom origináli. S minimálnym
èasovým odstupom vychádzali aj
ïalie do èetiny preloené publikácie a periodiká. Hnutie tu zapustilo
pevné korene a keï Nemci ukonèili
v roku 1941 jeho èinnos, bolo na
naom území asi dvetisíc potvrdených nosite¾ov kría a dokonca tyria prísluníci najvyieho stupòa
v hierarchii tohto náboenstva: nositelia kría s kameòom na stuke.

(1)
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rá u
Oskar Ernst Bernhardt

Abd-ru-shinovo uèenie
Druhou príèinou, preèo je dnes ete Abdru-shinovo uèenie ivé, je jeho nesporná
atraktivita. Na skoro tisícsto stranách
súèasného najrozírenejieho vydania
Abd-ru-shinovej knihy Vo svetle Pravdy sa
rozvíja nieko¾ko motívov. Urèite jedným
z najdôleitejích je ostrá kritika kresanstva. Pod¾a Abd-ru-shina je poslanie Jeia
iné, ne to cirkvi predstavujú, apotolovia
jeho uèenie nepochopili, cirkev ho prekrútila a svojimi dogmami a strnulou
náboenskou praxou ¾udí väèmi zdruje
v ich duchovnej ceste, ne by im pomáhala. Abd-ru-shin vystupuje v týchto (ale
vlastne vo vetkých) pasáach ve¾mi autoritatívne, s istotou a preh¾adom vykladá
biblické správy po svojom a prispôsobuje
ich na obraz svojho náboenského systému. O svojom posolstve stále naduto opakuje, e je schopné  na rozdiel od kresanstva  vysvetli vetko bez bielych
miest a bez rozporov, prísne logicky a
konzistentne. Tento silný motív knihy
nepochybne dokáe oslovi tých, ktorí
majú k Biblii a ku kresanstvu úctu, ale
zároveò pochybujú o Kristovom vzkriesení, zázrakoch a pod. a pre ktorých je cirkevná (a zvlá liturgická) podoba kresanstva neprijate¾ná.
¼udia tohto ladenia sú väèinou otvorení aj pre druhý silný Abd-ru-shinov
motív: príkre odsúdenie súèasnej mravnej
skazy a poiadavku prísnej mravnosti.
Abd-ru-shin prikazuje svojim nasledovníkom, aby sa stále usilovali a snaili o
duchovnú cestu nahor; ako najhoriu ¾udskú vlastnos uvádza lenivos a vyaduje
prísnu kontrolu vnútorného ivota. Pocity,
mylienky a túby sa pod¾a neho zhmotòujú a  ak sú negatívne  stávajú sa prí-

èinou vetkého zla na svete. Kresanstvo je
preòho so svojou zvesou o milosti a
odpustení slaboské. Cesta nahor, ktorou
má ¾udský duch putova, aby nezahynul
v rozkladajúcej sa hmote, je podmienená
tým, e èlovek udruje kozub svojich
mylienok èistý. Na mnoho vecí si treba
da pozor: na neèisté mylienky, na
povrchné slová (napr. vïaky), na príbuzenské nenosti medzi opaènými pohlaviami (napr. bozky), na tykanie a ve¾a ïalích
nebezpeèných èinností. Táto sebakontrola
h¾adaèov Pravdy sa prejavuje i navonok:
vdy sluní, decentne obleèení a hovoriaci
bezchybne spisovne sa môu zda ostrovom starých dobrých èasov v súèasnom
rozbúrenom svete.
Tak ako je ¾udskou povinnosou a
zároveò astím stúpa duchovne vyie
v zhode s mravnými zásadami, prísnym
zákonitostiam sa podrobuje i vetko ostatné, èo existuje. Pre celé stvorenie, prastvorenie i nestvoreného Boha platia
nemenné zákony. Najdôleitejie sú tri:
zákon hmotnosti, zákon príalivosti rovnorodého a zákon spätného pôsobenia.
Zákon hmotnosti vychádza z presvedèenia, e kadý skutok èi mylienka majú
svoju hmotnos, ktorá sahuje ducha
pôvodcu tohto skutku alebo mylienky niie do hmotnosti, alebo mu naopak umoòuje vystupova duchovne vyie. Keï
teda èlovek napríklad smeruje k dobrému,
jeho duch sa dostáva do menej hutných
duchovných úrovní, a nakoniec môe spoèinú v duchovnej ríi. Ak naopak inklinuje k zlému, zapletá sa do stále hutnejej
hmotnosti a bude nakoniec spolu s touto
hmotnosou pri poslednom súde a zániku
hmotného sveta znièený.

Pod¾a Abd-ru-shinovho zákona príalivosti rovnorodého sa prvky rovnakých
vlastností zdruujú. Keï sa teda èlovek
zaoberá urèitým druhom èinnosti, ba staèí,
keï o tom iba premý¾a, viae na seba rovnorodé formy, ktoré ho potom ovplyvnia
v hmotnom svete, ako aj duchovne
(zatiahnu ho do vyích èi niích duchovných úrovní). Zákon príalivosti rovnorodého  ako aj iné zákony  pôsobí celkom
samoèinne, take napr. ena, ktorá je
necudne obleèená (pre Abd-ru-shina napr.
v plavkách) môe pritiahnu iadostivé
mylienkové formy, spôsobené muskými
poh¾admi a duchovne klesnú.
Mravní ¾udia, v ktorých ivote hrá
ve¾kú úlohu zákon, povinnos a zodpovednos, bývajú väèmi zranení a znepokojení
nespravodlivosou a utrpením, s ktorými
sa v tomto svete stretávajú. Abd-ru-shinovou odpoveïou práve pre nich je zákon
spätného pôsobenia, pod¾a ktorého sú
¾udské mylienky, slová i èiny sejbou, èo
nevyhnutne vzklíèi. Keï ducha, ktorý ich
spôsobil, zaaia, bude musie podstúpi
nové telesné narodenie. A opaène: keï
duch v tomto tele preíva akéko¾vek utrpenie, zbavuje sa archy vín z minulých
narodení a ochutnáva plody, ktoré kedysi
sám zasial.
Prevte¾ovanie Abd-ru-shin chápe ako
putovanie ¾udského ducha hmotou, do ktorej kedysi zostúpil, aby dosiahol uvedomenie samého seba. V reazci tohto prevte¾ovania ducha je pod¾a Abd-ru-shina k¾úè na
pochopenie zmyslu bolesti a utrpenia,
zároveò je v òom i nádej na potrestanie
tých, èo ¾udskej spravodlivosti a jej zákonom uniknú. Bremena viny z minulých
ivotov sa pod¾a Abd-ru-shina ¾udský duch
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môe zbavi vytrvalým úsilím o dobro
v smere Boích zákonov, ktoré Abd-ru-shin
sformuloval. Toto vedomé chcenie úprimného h¾adaèa Pravdy spôsobí, e na svojej
ceste nahor sa duch svojimi minulými
vinami zraòuje stále menej a menej a nemusí by preòho ani nevyhnutné vzia na
seba ete ïalie hmotné telo. Môe sa teda
vráti u sebauvedomelý tam, odkia¾ priiel  do duchovnej úrovne.

tyri duchovné úrovne
irokým konceptom sveta rozdeleného do
vidite¾ných i nevidite¾ných úrovní a detailným popisom oného sveta a spirituálnych
sfér si Abd-ru-shinovo uèenie získava pravdepodobne ïalí okruh priaznivcov. Tak
ako vo svojich zaèiatkoch bolo atraktívne
pre piritistov, jasnovidcov, okultistov a duchovných vodcov vetkého druhu, dokáe
dnes rezonova navye i s módnymi mylienkami o energiách èi o aure (Abd-ru-shin
tomu hovorí vyarovanie) i s populárnym lieèite¾stvom, terapiou farbami, bylinkami a pod. Avak ako v prípade tradièného kresanstva, i na tomto poli vystupuje s
autoritatívnym výkladom vetkých nadprirodzených javov a s odsúdením kadého
prívrenca týchto náuk, ktorý by sa mu
odváil vo svojej domý¾avosti odporova.
A pretoe sa Abd-ru-shinovi darí rozlièné
jasnovidecké a iné omyly zdanlivo ve¾mi
logicky a prirodzene vysvet¾ova, získava
akiste u takto ladených èitate¾ov svojho
diela obdiv ete aj (a mono práve) dnes.
V Abd-ru-shinovom podaní mono rozlíi tyri hlavné duchovné úrovne pod¾a
vzdialenosti od Boha (Prasvetla), a teda
pod¾a toho, aké silné boské vyarovanie
do nich pod¾a zákona hmoty preniká. Predovetkým je to boská úroveò, na ktorej
je nebytostný Boh. Jeho láska sa zosobnila
v Jeiovi a jeho vô¾a v Imanuelovi 
bytostiach, ktoré sú Boími Synmi. Okrem
nebytostného Boha, pri ktorého tróne sa
nachádzajú tyri vedúce zvieratá, sú na
tejto úrovni boské bytosti: archanjeli, Prakrá¾ovná a Najstarí. Z tejto veènej, nestvorenej úrovne pochádza aj padlý Lucifer.
Ostatné úrovne sú u stvorené: je to úroveò prastvorených, stvorených a nakoniec
úroveò neskorích stvorení.
V druhej, praduchovnej úrovni sa nachádzajú prastvorenia. Najprv sú to bytosti Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkúr.
Nimi prúdia tvorivé sily duchovna, munej
odvahy, hrdinstva a sila ivlov. Za týmito
tyrmi bytosami je kruh enských pra-
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stvorených bytostí (Johana má na starosti
domov, Cella materstvo a Jozefa zdravie).
Na ïalom stupni praduchovnej úrovne sú:
ostrov ruí (láska), ostrov ¾alií (èistota) a
labutí ostrov (sluba), na ete niom stupni sa pripravuje pomoc Boím vyslancom
Abd-ru-shinovi a Jeiovi, ïalej stojí Biely
zámok pre pozemské matky týchto dvoch
vyslancov  Terézie a Márie, a najniie
poloeným miestom praduchovnej úrovne
je ostrov Patmos, ktorý je zároveò vrcholom duchovna a najvyím miestom, kam
môe vystúpi ¾udský duch. Medzi boskou
a praduchovnou úrovòou stojí pod¾a Abdru-shina hrad Grálu, stráený anjelskými
rytiermi. V òom je uloená bájna nádoba,
do ktorej pod¾a legiend Jozef z Arimatie
zachytil pri ukriovaní Jeiovu krv. Z tejto
nádoby sa kadoroène na sviatok Holubice
rozlieva sila do celého stvorenia. Krá¾om
hradu Grálu je Parsival, teda èas Boej
vôle (Imanuel), vyiarená von z boskej
úrovne. Spolu s Parsivalom, ktorý reprezentuje spravodlivos, zostupuje z boskej
do praduchovnej úrovne aj Mária (reprezentujúca lásku) a Irmingard (èistotu).
Tieto tri sú Imanuelovou trojicou v stvorení,
tzv. Boským Trigonom. Celý Boský Trigon údajne práve teraz pred koncom sveta
zostúpil do hmotnosti a prijal ¾udské telo,
aby v poslednej chvíli ukázal ¾udstvu cestu:
Parsivalom (a tým aj èasou Boha  Imanuelom) je sám Abd-ru-shin, Mária je meno
jeho druhej manelky a Irmingard nevlastnej dcéry. Aj ïalích svojich príbuzných
Abd-ru-shin poctil umiestnením do praduchovnej úrovne a urobil z nich tak nespochybnite¾né duchovné autority v hnutí
Grálu i po svojej smrti.

Náhrobok Abd-ru-shina a jeho rodiny
vo Vomperbergu

. . . . .

Niie ne boská a praduchovná úroveò je tretia úroveò: duchovná ría stvorených, ktorí sa nazývajú duchovia. Vedomí
duchovia sú ideálne postavy na vetko,
o èo sa majú usilova ¾udskí duchovia vo
svojom snaení na ceste nahor a spolu vytvárajú raj. Okrem týchto vedomých
duchov tvoria duchovnú úroveò aj nevedomí duchovia, ktorí prirodzene túia po
uvedomení seba samých. Toto sebauvedomenie môu dosiahnu iba skúsenosami, a
tak títo duchovia zostupujú do hmotnosti,
prijímajú najprv jemnohmotné a neskôr
hrubohmotné telo. Sú teda vypudení, vlastne vyhnaní z raja a keï prijmú hmotné
telo, stávajú sa ¾uïmi. V duchovnej ríi
prebývajú aj tzv. bytostní. Majú to by
rôzni kriatkovia, rusalky, gnómovia, víly,
salamandry a ïalie bytosti ivlov a prírody. Rastliny a nerasty slúia týmto bytostným ako príbytky. Zamestnávajú sa mnohými vecami, ale jednou z ich najdôleitejích èinností je tkanie nitiek z ¾udských
citov, mylienok a èinov, ktoré potom èloveka vedú do úrovní, kam patrí. Tak i
peklo je miesto, kam vedú nitky nízkeho a
zlého ¾udského chcenia.
tvrtou a najniou úrovòou je hmotnos, èo vznikla ako neskorie stvorenie.
Èlení sa na mnoho stupòov, no zásadný je
rozdiel medzi jemnou hmotnosou a hrubou hmotnosou. V jemnej hmotnosti prechodne prebývajú zomretí, kým ich duch
vyh¾adá pod¾a zákona príalivosti rovnorodého gravidnú enu asi v polovici tehotenstva a vtelí sa do jej plodu. V tejto ríi
dostane ¾udský duch aj jemnohmotné
zábaly, napríklad astrálne telo. S kadým
druhom hmotnosti, ktorou je duch obalený, sa spája pod¾a Abd-ru-shina urèité vyarovanie, tzv. ód. Vïaka vencu tohto vyarovania (súèasní ezoterici by ho nazvali
aurou) je údajne moné rozozna u èloveka chorobu. Vo vyarovaní je k¾úè i
k astrológii, magnetizmu (dnes by sa pouilo skôr oznaèenie biotronika) a k ïalím okultným vedám, ale napríklad aj k
lieèeniu bylinkami. Abd-ru-shin tak dodnes
poskytuje mylienkový základ pre okultné
praktiky a alternatívnych lieèite¾ov. Je teda
pochopite¾né, e sa práve medzi nimi a ich
pacientmi èi klientmi Abd-ru-shinovo
uèenie celkom úspene íri.
Hrubohmotná úroveò je úroveò zmyslovo vnímate¾ného náho sveta, z ktorého
sa má Abd-ru-shinov nasledovník vyslobodi. Pre svoju hutnos a vzdialenos od
boskej úrovne je toti hrubohmotnos pre
¾udského ducha (len èo dosiahne svoje
sebauvedomenie) neiaducim miestom.

. . . . . Rozmer
K hrubohmotnosti patrí i ¾udský rozum na
rozdiel od citu, ktorý si so sebou priniesol
duch z duchovnej úrovne. Rozum má teda
citu slúi. Silným motívom Abd-ru-shinovej knihy je výèitka, e sa ¾udia riadia rozumom. Dokonca ¾udským dedièným hriechom je prepestovanie rozumu, ktoré sa
prejavuje neúmerným zväèením predného mozgu na úkor zadného. Sebakontrola
Abd-ru-shinových nasledovníkov teda zahrnuje i nesprávne pouívanie vlastného rozumu. Èlovek sa má riadi predovetkým
citom, t. j. vciova sa do mylienok tohto
uèenia a intenzívne ho preíva v kadodennom ivote. Tento cit musí èloveka
chráni nielen pred rozumom, ale i pred
pocitmi, ktoré sú tie ve¾mi nebezpeèné.
Nauèi sa rozliova duchovný cit od hrubohmotného pocitu je vak aké. V praxi
teda h¾adaèom Pravdy mono zdôvodni
kadý neúspech èi kadý náznak nesúhlasu
s Abd-ru-shinovou doktrínou ako pôsobenie rozumu èi nesprávny pocit.
Do systému boskej, praduchovnej, duchovnej a hmotnej úrovne, ako bol v krátkosti vykreslený v predchádzajúcich odsekoch, vchádza teraz pod¾a Abd-ru-shina
posledný súd. Pri òom sa zvýi intenzita
Boieho vyarovania a ¾udskí duchovia,
ktorí sú na ceste nahor, budú vyzdvihnutí,
ale tí, èo sa príli dria hmoty, budú naopak
s touto hmotou naveky znièení. Kvôli tomuto poslednému súdu a vzniku Tisícroènej
ríe bol Abd-ru-shin poslaný z Boskej úrovne Imanuela do hmotnosti ako Boí vyslanec. Pod¾a niektorých miest knihy sa mali
tieto veci dia u za Abd-ru-shinovho pozemského ivota (zomrel v roku 1941).
A pretoe sa v tomto mieste kontrukcie
Abd-ru-shinovho posolstva a predpovedí
jednoznaène rozchádzajú s realitou, treba
sa opýta, kto nám toto posolstvo vlastne
priniesol a aké boli jeho osudy.

Abd-ru-shinov ivot
Mu, ktorý priniesol ¾udstvu posolstvo v
knihe Vo svetle Pravdy, sa narodil ako
Oskar Ernst Bernhardt v roku 1875 v saskom Bischofswerde. Stal sa obchodníkom
a spisovate¾om cestopisov a poviedok. Jeho spisovate¾ský talent sa prejavil aj po
zásadnej ivotnej premene, ku ktorej dolo
pravdepodobne poèas jeho intervencie
(ako nemeckého obèana) na anglickom
ostrove Man v rokoch 1915  1919. Vtedy
toti  po návrate do Nemecka  zaèal
prednáa a písa pod menom Abd-ru-shin
a pomerne zavèasu jeho slovesné schop-

nosti dokázali strhnú prvých poslucháèov
a èitate¾ov na nové náboenstvo. Svoju
úlohu v tom iste zohral jeho ivý, farbistý,
dramatický a naliehavý sloh.
ako dnes poveda, akú úlohu v jeho
ïalej ivotnej orientácii malo stretnutie
s pani Máriou, ku ktorému dolo po skonèení vojny a po Abd-ru-shinovom návrate
do Nemecka. Isté je, e práve v tomto èase
(1921) si Abd-ru-shin uvedomil svoje
poslanie a e pani Mária sa i so svojimi
troma demi z prvého manelstva stala
dôleitou, i keï a do jeho smrti v pozadí
stojacou osobnosou hnutia Grálu. Ona a
jej deti Irmingard, Alexander a Elizabeth
postupne stáli na èele tohto hnutia, zakotvení na najvyích miestach Abd-ru-shinovho náboenského systému.

Krí Hnutia Grálu
Za oficiálny zaèiatok Abd-ru-shinovho
pôsobenia mono povaova Ve¾ký piatok
roku 1923, keï sa duchovne zistilo, e
v tento deò Syn Boí Jei zostúpil na
Zem, aby svoju úlohu prostredníka medzi
Bohom a ¾udstvom preniesol na Syna
Èloveka. Za Syna Èloveka sa povauje
práve Abd-ru-shin, ktorý vo svojich prednákach rozpracoval teóriu, e pod¾a Biblie (uèeníci ani cirkev ju vraj nepochopili)
sú pod dvoma titulmi, tradiène pripisovanými Jeiovi, v skutoènosti skryté osobnosti dve: Jei ako Syn Boí a Abd-ru-shin
ako Syn Èloveka. Obaja vraj pochádzajú
z Boskej úrovne, obaja sú Synmi Boími
a obaja boli na zem vyslaní preto, aby
¾uïom odovzdali posolstvo, èo je vlastne
posolstvom Grálu publikovaným v knihe
Vo svetle Pravdy. Pravda, Jeiovo posolstvo  pod¾a Abd-ru-shina  vylo takmer
nazmar: on sám bol brutálne zavradený a
jeho uèenie sa zachovalo len vo ve¾mi
pokrivenej forme. Preto musel zo Svetla
do odpornej temnoty hrubohmotnosti
zostúpi ete jeden vyslanec, Syn Èloveka,
Abd-ru-shin, nazývaný svojimi nasledovníkmi Pán, Krá¾ a pod.
Prednáky, ktoré dnes tvoria knihu
Vo svetle Pravdy, vznikali v rokoch 1923
 1937. Bernhardt ich uskutoèòoval pod
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menom Abd-ru-shin, èo má by meno arabského knieaa v národe Is-Ra, ijúceho
pred troma tisícmi rokov v Mojiových
èasoch. Meno prísluníci hnutia Grálu pôvodne prekladali ako Syn Ducha Svätého, neskôr ako Syn Svetla. Arabisti vak
tento zhluk hlások nemôu preloi vôbec.
Na rozdiel od Jeia, ktorý sa do svojho
pozemského poslania narodil priamo,
musel toti Abd-ru-shin údajne prekona
omnoho dlhiu cestu, aby preil vetku
boles a vetko utrpenie ¾udí, a tak mohol
do ¾udskej situácie úèinne zasiahnu a privodi zmenu. Prednáky sa oznamovali
verejne a inzerovala sa predovetkým Abdru-shinova prísna logika, s ktorou odha¾uje nerieite¾né záhady, a jeho prevratný
výklad Biblie.
V roku 1928 sa Abd-ru-shin a jeho
rodina presahovali do vidieckeho domu
vo Vomperbergu v Tirolsku. Na tomto
mieste èoskoro vyrástla osada Grálu,
ktorá sa stala náboenským centrom celého hnutia, take h¾adaèi Pravdy o tomto
mieste dokonca veria, e je stredom sveta,
onou Horou spásy, ktorú uvidel na úsvite ¾udských dejín Abrahám. Predovetkým
v èase sviatkov do osady prúdi mnostvo
návtevníkov, take bohosluobný priestor
museli nieko¾kokrát rozirova a postavi
aj nové budovy. Spolu s náboenským
ruchom sa rozvíjala i hospodárska èinnos
vo Vomperbergu vïaka laboratóriu Jaspis
(v prevádzke v rokoch 1928  1937), kde
sa vyrábali zdravotné èaje, posilòujúce
prostriedky, masti, tinktúry a pod. Náramky so sklenenými kameòmi z jaspisového
laboratória mali údajne pomáha lúèom
sily z kozmu prenika do krvi èloveka, a
tak prináa pomoc jeho telu i duchu.
Prelom dvadsiatych a tridsiatych rokov mono povaova za vrcholné obdobie
hnutia Grálu. V roku 1929 Abd-ru-shin spoznal a vyhlásil svoj boský pôvod týmito
jednoznaènými slovami: Ja som to, Imanuel, Syn Èloveka. ¼udia v jeho blízkosti
svedèili o nebytostnom vyarovaní, vychádzajúcom z neho, na jeho prsiach videli iariaci krí, ktorý je vidite¾nou formou
Pravdy, a nad ním holubicu, vidite¾nú
formu Ducha Svätého. Citovala sa astrologická predpoveï z roku 1918, ktorá hovorila o hviezde Syna Èloveka a blízkom príchode mesiáa a ve¾a bodov tejto predpovede sa vzahovalo na Abd-ru-shina.
Posledný súd a Tisícroèná ría sa oèakávali kadú chví¾u. Tvorili sa vo¾né zdruenia
na pestovanie mylienok z Abd-ru-shinových prednáok, ktoré mono povaova
za poèiatky organizovaného hnutia Grálu.

. . . . .
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V polovici tridsiatych rokov sa vak objavujú aj váne akosti. S odporcami svojho
uèenia sa Abd-ru-shin vehementne snaí
vyrovna vo svojich ïalích prednákach,
no v tlaèi ho oznaèujú za tirolského
mesiáa ijúceho v tajuplnom zámku vo
Vomperbergu. Jeho pekulácie o rytieroch
v hrade Grálu sú ozajstnými bránami, a
tak sa íria poplané správy. Vylo najavo,
e Bernhardt bol v rokoch 1901 a 1902
odsúdený za podvody. Teraz bol verejne
obvinený zo sektárstva a chamtivosti po
majetku. Vedúci správy Grálu priznal, e
Pánovo správanie predovetkým vo
veciach peòaníctva nie je ¾ahké pochopi. Pribúdalo odpadlíkov a Bernhardta
v roku 1936 odsúdili za devízový priestupok a uväznili.
Búrku, ktorú rozpútal, sa Bernhardt
snail upokojova vyhláseniami, e neprináa nijaké nové náboenstvo ani nezakladá sektu. Zdá sa, e sa pokúsil rozdrobi a
oslabi jednoznaèné vyjadrenia o skorom
konci sveta a príchode Tisícroènej ríe
v posledných prednákach, napríklad poukazmi na to, e treba toho ete ve¾a poveda a e na základe jeho posolstva Grálu
bude ete napísaných ve¾a kníh. Cynicky
vyhlasuje, e uctievanie jeho osoby a iné
blúznenie, ktoré v skutoènosti sám vyvolal, ho vlastne obauje. Z vydania svojej
knihy Vo svetle Pravdy (1931) necháva
v roku 1937 vystrihnú záver, v ktorom sa
jeho mesiásky nárok vyjadruje jasne a
nespochybnite¾ne. Dúfa, e týmto krokom
sa bude jeho posolstvo ¾ahie íri a
zostane potom aj pre nepriate¾ov nedotknute¾né. Trpké sklamanie z odpadnutia
i nieko¾kých ve¾mi blízkych spolupracovníkov uvádza neastný rok 1938. Hoci je
Nemec Oskar E. Bernhardt v svojom spise
Vo svetle Pravdy poplatný dobovým náladám o nadradenosti rás a o výnimoènosti
nemeckého národa, vzali ho do nemeckej
ochrannej väzby hneï v ten deò, keï Hitlerov reim obsadil Rakúsko. Vyvolený a
duchovne najviac vyspelý národ Nemcov
sklamal svojho mesiáa podobne ako
idia Jeia. Bernhardta síce po pol roku
z väzby prepustili, avak zvyok ivota
strávil pod doh¾adom gestapa. Umrel 
ako hovoria jeho nasledovníci  vinou zlyhania ¾udstva v roku 1941, bez toho, aby
odpovedal na vetky otázky a priniesol
s¾úbenú Tisícroènú ríu. Pod¾a h¾adaèov
Pravdy Abd-ru-shin zomrel na chorobu
z duchovného nepochopenia a sklamania ¾udstvom. Nikto z tvorov vraj netrpel
takou bolesou, akú on znáal v svojom
pozemskom tele.

. . . . .
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Abd-ru-shinova kniha
Vo svetle Pravdy
Abd-ru-shinove prednáky od zaèiatku
vychádzali tlaèou; najprv v èasopise Listy
Grálu (Graalsblätter). Z prednáok publikovaných v òom vzniklo v roku 1926 prvé
vydanie knihy Vo svetle Pravdy (Im Lichte
der Wahrheit), tzv. malé fialové vydanie
zatia¾ len na 272 stranách. Od roku 1927
vychádzal ïalí èasopis s Abd-ru-shinovými
prednákami  Volanie (Der Ruf). V roku
1929 bol vydaný Abd-ru-shinov výklad
Desatoro Boích prikázaní a Otèená
(v èetine najskôr pod názvom Kdy zvony volají v roku 1939) a v roku 1931
druhé vydanie Vo svetle Pravdy.
Toto vydanie malo u 714 strán a
obsahovalo záver, ktorý podèiarkoval nielen Abd-ru-shinovo mesiástvo, ale i koneènos a uzavretos jeho posolstva: Záver:
Abd-ru-shin dokonèil teraz svoje posolstvo ¾udstvu. Po dokonèení povstal v òom
Bohom poslaný Syn Èloveka IMANUEL,
ktorého sám Syn Boí, Jei, zas¾úbil ¾udstvu na súd i na spasenie, keï u dávni
proroci naòho poukazovali. Nosí znamenie svojho vzneeného poslania: ivý
krí Pravdy, vyarujúci z neho, a boskú
holubicu nad sebou, ako ju nosil Syn
Boí. ¼udstvo, prebuï sa zo spánku svojho ducha! Tento záver vak bol  ako
sme u spomenuli  neskôr z knihy
vystrihnutý.
Navzdory zdaniu uzavretosti svojho
posolstva Abd-ru-shin publikoval v tridsiatych rokoch ïalie desiatky prednáok.
Niektoré (97) vyli v knihe dodatkov
Posolstvo doznieva (1934), iné boli publikované v èasopise Hlas (Der Stimme,
1937, v èetine v tom istom roku). Po jeho
smrti zaèali prednáky vychádza v troch
zväzkoch knihy Vo svetle Pravdy (1949 
1950) a v knihe Napomenutia, ktorá je
prístupná len uznaným prísluníkom hnutia Grálu. Trojdielny spis Vo svetle Pravdy
vychádza od roku 1979 v jednom zväzku.
Obsahuje 168 prednáok na 1096 stranách
èeského vydania. S touto podobou diela sa
môeme dnes stretnú najèastejie.
Avak posmrtné vydanie knihy sa
nato¾ko líi od poslednej zaruèene Abd-rushinovej úpravy z roku 1931, e niektorí
úprimní h¾adaèi Pravdy pochybujú, èi
posmrtné vydanie Abd-ru-shinovho spisu
redigoval on sám, alebo jeho manelka
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Mária. Mária na rozdiel od svojho mua
nebola v niektorých kruhoch h¾adaèov príli ob¾úbená, a tak vznikli skupiny, oddelené od oficiálneho hnutia Grálu (s ústredím po druhej svetovej vojne opä na
Vomperbergu). Jednou z týchto skupín je
zlínske nakladate¾stvo Hlas, ktoré sa
pokúsilo nielen obnovi èasopis Volanie,
ale vydalo aj zaruèenú Abd-ru-shinovu verziu Vo svetle Pravdy z roku 1931. Ak porovnáme túto verziu s Abd-ru-shinovou
posmrtne vydanou knihou, zistíme, e
posmrtné vydanie má nielen o takmer 80
prednáok viac (tieto prednáky boli publikované v rozpätí rokov 1931  1937), ale
e okrem citovaného záveru chýbajú ete
tri prednáky a ve¾a z nich bolo upravených. Vynechanie prednáok A vyplnilo
sa ! a Syn Boí a Syn Èloveka pravdepodobne rovnako ako vynechanie záveru
súviselo s Abd-ru-shinovou snahou v posledných rokoch ivota trochu pribrzdi a
rozptýli svoj mesiásky nárok. Vynechanie
prednáky Povolanie v povojnovom vydaní je celkom pochopite¾né u len kvôli
nasledujúcemu citátu: Pri terajom rozhodnutí je biela rasa vo vývoji najvyia
zo vetkých. ( ) V bielej rase mono
dnes povaova za najvyieho skutoène
nemeckého ducha!

Záver
Vetky Abd-ru-shinove prednáky sú ve¾mi
sugestívne a autoritatívne. Autor utvrdzuje
poslucháèov a èitate¾ov v dôvere neustálym poukazovaním na logiku svojho uvaovania, a to najviac tam, kde jeho výklad
z najrôznejích dôvodov krípe. Na mnohých miestach zdôrazòuje, e jeho prednáky sú bez bielych miest a e môu
odpoveda na kadú otázku. Netreba sa
èudova, e menej istý èitate¾ môe pod¾ahnú Abd-ru-shinovej fascinujúcej autorite a ete pritom nadobudnú dojem, e prijaté názory sú v zhode s jeho vlastným
presvedèením. V pevnom názore na absolútnu pravdivos a úplnos bez bielych
miest Abd-ru-shinovho uèenia ho potom
nemôu odradi ani nesplnené predpovede konca sveta a príchodu Tisícroènej ríe,
a dokonca ani to, e výnimoènos nemeckého obchodníka Oskara Bernhardta nie je
podloená nièím iným, len jeho vlastnými
slovami.
ZDENÌK VOJTÍEK
Foto: PETR STRNAD, archív èasop. DINGIR
(V budúcom èísle:
Abd-ru-shinovi nasledovníci)
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Psychotronika
zdanie

a skutoènos
Jedným z problémov, ktoré znepokojujú nielen vedcov a odborníkov z rozlièných oblastí, ale aj znaènú èas vecne a triezvo zmý¾ajúcej verejnosti je rozsiahly priestor, ktorý venuje naa tlaè, rozhlas a televízia nekritickým informáciám o rozlièných paranormálnych, t. j. prirodzeným spôsobom nevysvetlite¾ných schopnostiach niektorých jednotlivcov, ktoré sa zaraïujú do oblasti tzv.
psychotroniky. Nedostatoène podloené i celkom nepodloené tvrdenia o takýchto schopnostiach sa verejnosti nepredkladajú ako
urèitý druh zaujímavostí, ktoré treba prijíma s výhradami, ale ako
nieèo spo¾ahlivo overené a dokázané. Iba zriedka sa k tomu uverejnia závané kritické pripomienky vedcov a iných odborníkov.
To vo verejnosti podporuje presvedèenie, e takéto schopnosti
skutoène jestvujú, èoho výsledkom býva nielen zavádzanie a podvádzanie, ale neraz, napríklad pri propagovaní akýchsi priam
zázraèných schopností odha¾ova a lieèi choroby, aj ohrozovanie
a pokodzovanie zdravia èi ivota dôverèivých osôb.

Èo sa rozumie
pod názvom psychotronika?
Názov vymyslel ininier Fernand Clerc, ktorý v roku 1955 vo
francúzskom rádiotechnickom èasopise Toute la radio napísal:
Máme u elektroniku, kybernetiku, stereotroniku  a vieme,
èo ete príde? Pre úkazy pouitia energie vybavenej pri procese myslenia a energie vybavenej impulzom ¾udskej vôle môeme poui názov psychotronika.
Hovoril o akejsi osobitnej energii, ktorou sa sám zrejme bliie nezaoberal a ktorej jestvovanie dodnes nikto nedokázal. Nebral do úvahy, e pri myslení èi vô¾ovom úsilí sa energia nevybavuje, ale spotrebuje (dodáva ju ¾udský organizmus, resp.
mozog). Èlovek mylienky nevysiela na dia¾ku, ale vyjadruje ich
bezprostredne pomocou reèi, písma alebo pohybov (dorozumievanie sa hluchonemých, pantomíma a pod.).
Názov psychotronika pouila pre svoje zameranie skupina
pracovníkov z rozlièných odborov v bývalej ÈSSR, ktorí sa chceli
zaobera výskumom mimoriadnych schopností èloveka, ako sú
prenáanie mylienok, alebo pôsobenie na predmety psychickou energiou. Títo zaloili roku 1967 Koordinaènú skupinu na
výskum psychotroniky. Výraz psychotronika mal zdôrazni, e
ide o vedecký, dialekticko-materialistický prístup k skúmaniu
uvedených mimoriadnych schopností, èo zabezpeèovalo, e
s takýmto zameraním a jeho propagáciou budú súhlasi aj vtedajie nadriadené politické orgány.
Dr. F. Kahuda, minister kolstva a kultúry v 50. rokoch, zaloil napríklad pod zátitou ministerstiev kolstva, národnej obrany,

vnútra a zdravotníctva Psychoenergetické laboratórium, v ktorom desa rokov skúmal akúsi mentálnu energiu a jej nosièe
mentiony. Dospel k záveru, e takáto energia jestvuje, ale nepodarilo sa mu dokáza, ako funguje.
Oznaèenie psychotronika sa pre uvedené zameranie ujalo aj
v niektorých ïalích vtedajích socialistických krajinách, aj keï sa
jeho ideová èi ideologická orientácia po roku 1989 výrazne zmenila. Propagátori psychotroniky ju zaèali oznaèova za akýsi most
medzi vedou a náboenstvom, alebo z nej zaèali robi aj akési kozmické náboenstvo. V zborníku Psychotronica Slovaca z roku 1992 sa napríklad píe, e psychotronika musí riei aj morálne a duchovné problémy, alebo, e jej zneuitie môe znamena
globálne nebezpeèenstvo pre celý vesmír. V uvedenom zborníku
sú aj èlánky o farbách aury, o odstraòovaní zarieknutia a prekliatia a ïalie, ktoré ukazujú, e ich autori sa zriekli pokusov
zaobera sa vedeckým výskumom paranormálnych javov. Svedèí
o tom aj skutoènos, e o svojich výskumoch a ich výsledkoch
neuverejnili a dosia¾ jediný vedecký èi odborný èlánok v odbornej literatúre, hoci psychotroniku propagujú u vye tvr storoèia.

Psychotronika a parapsychológia
V západných krajinách sa na skúmanie spomínaných mimoriadnych schopností èloveka, na dokazovanie toho, e skutoène jestvujú, ako aj toho, èo by mohlo by ich príèinou alebo základom u
mnohé desaroèia pouíva názov parapsychológia. Týmto názvom
sa oznaèuje hranièná oblas, ktorá sa zaoberá, rovnako ako psychotronika, paranormálnymi javmi a prejavmi, ktoré majú vzah
k ¾udskej psychike: extrasenzorickou percepciou èi mimozmyslovým vnímaním, t. j. videním, poèutím, cítením zmyslových
podnetov mimo dosahu zraku, sluchu alebo dotykových orgánov
(napríklad jasnovidectvo zraku neprístupných predmetov èi udalostí v súèasnosti, minulosti alebo budúcnosti, èítanie a prenáanie mylienok nazývané telepatia, prútkarstvo atï.) a psychokinézou, t. j. pohybovaním alebo iným pôsobením na predmety bez
pouitia pohybových orgánov (napríklad vznáanie vo vzduchu 
levitácia, ohýbanie predmetov vô¾ou a pod.). Psychotronika pouíva na takéto prípady vedecky znejúci názov ditanèné interakcie,
neprináa vak, podobne ako parapsychológia, o ich skutoènom jestvovaní nijaké spo¾ahlivé, z vedeckého h¾adiska prijate¾né dôkazy.
Obe zamerania, psychotronika a parapsychológia, sa akosi
navzájom ignorujú. V prvej sa druhá mono nespomína preto, e
sa nepovauje za dostatoène vedeckú, hoci prináa výsledky mnostva výskumov, ktoré sama neraz hodnotí znaène kriticky. V druhej, parapsychológii, sa psychotronika pravdepodobne nespomína
preto, e jej výsledky, ak nejaké jestvujú, parapsychológia nepozná.
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V americkej publikácii Veda o psi (;)  extrasenzorická
percepcia a psychokinéza jej autor, profesor biológie a riadite¾
Laboratória parapsychológie na univerzite vo Philadelphii,
C. B. Nash, psychotroniku ako takú vôbec nespomína. Medzi vye
500 citáciami odbornej literatúry, ktorá má vzah k danej problematike, uvádza iba dve práce, uverejnené v zborníkoch z podujatí psychotronikov. Obe sa týkajú tzv. bioplazmy, ako akéhosi nosièa èi sprostredkovate¾a prenáania informácií na dia¾ku a k obom
sa stavia, ako to ete uvedieme, znaène kriticky.
K hlavným problémom psychotroniky i parapsychológie patrí
nájs uspokojujúcu odpoveï na tri základné otázky:
1. Spo¾ahlivo, na úrovni poiadaviek súèasnej vedy preukáza,
èi javy alebo schopnosti, na ktoré sa zameriavajú, skutoène
jestvujú.
2. Ak sa preukáe èi dokáe, e jestvujú, ukáza, e sa nedajú
vysvetli prirodzeným spôsobom, t. j. s pouitím vo vede známych poznatkov o rozlièných javoch v ivej i neivej prírode
a o prejavoch ich pôsobenia.
3. Ak skutoène jestvujú a nedajú sa vysvetli prirodzeným spôsobom, nájs a dokáza inú príèinu alebo základ ich jestvovania a pôsobenia.
Zastavme sa najskôr pri prvej z uvedených otázok.

Senzibili
Za jeden z nepochybných dokladov èi dôkazov jestvovania mnohých paranormálnych schopností, ktorými sa vyznaèujú urèití jednotlivci sa povauje napríklad schopnos odha¾ovania chorôb bez
pouitia zmyslových orgánov a lekárskych zariadení (touto sa
budeme zaobera samostatne), schopnos nachádza stratené
osoby alebo zloèincov, odha¾ova aj na znaèné vzdialenosti zámery a postupy nepriate¾ov, odha¾ova podzemné zdroje vody
pomocou prútikov, odha¾ova geopatogénne zóny a pod.
¼udia, o ktorých sa tvrdí, e sa vyznaèujú takýmito schopnosami,
bývajú nazývaní senzibili, alebo v anglickej parapsychologickej
literatúre psychici.
Ochranná spravodajská sluba USA  DIA (Defense Intelligence Agency) odtajnila koncom novembra roku 1995 svoj vysoko
utajovaný program s kódovacím názvom Hviezdna brána, ktorý
sa zameriaval na výskum moností vyuíva psychikov, na základe ich údajnej schopnosti vidie, èo sa odohráva ïaleko za hranicami dosahu ich zrakových orgánov, v pionánej slube. Tento
program spoèiatku podporovala CIA (Ústredná spravodajská sluba), ale táto sa ho èoskoro vzdala, pretoe sa neukazovalo, e by
mohol prinies oèakávané výsledky. Program zahrnoval túdium
údajov iestich psychikov, o ktorých sa uvádzalo, e majú schopnos jasnovidectva. Poèas 20 rokov sa na tento program vydalo
20 miliónov dolárov. CIA napokon, na základe posudkov expertov, ktorí vyhodnotili získané výsledky, dospela k záveru, e
mimozmyslové vnímanie sa nedá poui v tajnej spravodajskej
slube a na takýto výskum sa nemajú míòa nijaké ïalie verejné prostriedky. Ïalej sa uvádza, e údaje jasnovidcov nikdy
neposkytli primeraný základ pre akcieschopné pionáne operácie.
Pri výskume sa od nich získalo ve¾ké mnostvo bezvýznamných a
mylných informácií. Medzi údajmi rozlièných jasnovidcov bola
iba malá zhoda. Viacerí svoje údaje menili, aby ich prispôsobili
známym základným informáciám. Uzatvára sa vak, e to neznamená s koneènou platnosou poveda, e paranormálne fenomény nejestvujú.
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Bývalý riadite¾ CIA Robert Gates v televíznom rozhovore
povedal, e CIA sledovala Hviezdnu bránu iba preto, e podobný
výskum robili aj Rusi a na jeho uskutoèòovanie v USA naliehalo
nieko¾ko nemenovaných kongresmanov. Výsledky výskumu nemali nijakú hodnotu a nezakladalo sa na nich nijaké rozhodnutie CIA.

Ilustraèné foto: JAN KOTRÈ
Mnohí psychici èi senzibili vyhlasujú, e sú schopní
pomôc polícii vyriei závané zloèiny. Uvádza sa, e asi 35 %
mestských a 19 % vidieckych oddelení polície v USA pripúa, e
pri svojich pátraniach pouili aspoò raz psychikov. Ich pouívanie je dos rozírené aj v ïalích krajinách. Väèina tvrdení o ich
úspechoch sa vak zakladá iba na spomínaní jednotlivých prípadov. Podrobné sledovania poukazujú na ove¾a menej presvedèivé
výsledky. Ako príklad sa dajú uvies údaje z èlánku R. Wisemana
a spoluautorov v americkom èasopise The Skeptical Inquirer
z roku 1996, ktorý sa zaoberá kontrolovanými testmi schopností
psychikov odha¾ova súèasti zloèinov.
V jednom z takýchto výskumov M. Reiser na oddelení polície
v Los Angeles zahrnul do svojho výskumu 12 psychikov, ktorým
dodal v obálkach vecné doklady o tyroch zloèinoch. Dva z nich
boli vyrieené a dva nie. Skúmaní mali na základe uvedených
dokladov opísa zloèiny. Výsledky boli ve¾mi nepresvedèivé.
Autor uzatvoril, e nálezy nepodporili domnienku, e by psychici mohli poskytnú významné doplòujúce informácie vedúce
k vyrieeniu závaných zloèinov. V èlánku sa uvádzajú aj výsledky viacerých ïalích výskumov, ktoré vak viedli k podobným
záverom.
Mono si niektorí z nás spomenú na údaje z naej dennej
tlaèe spred nieko¾kých rokov, kde sa uvádzali prípady únosu
chlapèeka Tadeáka z Hradca Králové, úteku väzòa L. Winkelbauera, podozrivého z dvojnásobnej vrady v Prahe, èi bývalého
ministra ivotného prostredia pána Vavrouka a jeho dcéry, ktorí
zahynuli pod lavínou v Západných Tatrách. Vo vetkých prípadoch sa do h¾adania zapojili desiatky senzibilov. H¾adaných
nenaiel niekto z nich, ale v prvých dvoch prípadoch náhodní
obèania a v treom Horská sluba. Jediný senzibil, ktorý
v poslednom prípade správne uviedol dolinu, v ktorej Vavroukovcov nali, uvádzal vak celkom iné miesto v doline a hovoril,
skôr ako ich nali, e jeden z nich si zlomil nohu a druhý iiel h¾ada pomoc, èo sa nepotvrdilo.
Jestvuje ve¾a ïalích príkladov, ktoré poukazujú na to, e
údaje o akýchsi výnimoèných schopnostiach senzibilov treba
prijíma s ványmi výhradami. V kadom jednotlivom prípade
treba osobitne zvaova, do akej miery môe ís o prejav skutoèných výnimoèných schopností, resp. èi ide o náhodu, alebo
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skôr o zavádzanie alebo podvod. Podobne sa dá poveda aj
o ostatných paranormálnych fenoménoch. Jeden z nich sa v psychotronike povauje za základ èi príèinu vari vetkých prejavov,
ktoré sa do nej zahrnujú.

Bioenergia, biopole,
biomagnetizmus, bioplazma
Keï si preèítame niektorú z príruèiek o psychotronike, alebo sledujeme rozhlasové èi televízne programy na túto tému, èasto sa
stretneme s výrazmi bioenergia, biopole, bioplazma a ïalími. Pojmom, ktoré sú v prírodných vedách dobre známe a presne definované, ako energia, pole, magnetizmus a ïalie, sa vak
pridaním predpony bio- vo vzahu k psychotronike pripisuje celkom iný, skreslený, alebo a nezmyselný význam. Tak sa napríklad z magnetizmu prerobeného na biomagnetizmus urobí
nieèo, èo sa dá prijíma rukami a z nich zmýva vodou a èo je
pozitívne alebo negatívne nie v zmysle magnetizmu, ale v zmysle
dobrého a zlého. Podobné je to aj s bioenergiou a ïalími pojmami, ktoré sa v psychotronike pouívajú.
V. M. Injuin z Alma-Aty a W. Sedlak z Varavy vyslovili v jednom z psychotronických zborníkov predpoklad o existencii akejsi
biologickej plazmy, pozostávajúcej z èastíc rozlièného charakteru,
ktoré tvoria samostatnú energetickú sie a stávajú sa informaèným zdrojom organizmu. Vo svojej domnienke èi hypotéze povaovali uvedenú plazmu za èinite¾a, ktorý by mohol sprostredkúva
energetický prenos z jedného organizmu na druhý. W. Sedlak
dokonca uvádzal, e biologická plazma sú nae nevidite¾né
tykadlá, pomocou ktorých komunikujeme s okolím a prostredníctvom ktorých tie prijímame mnostvo informácií. Biologická plazma èi bioplazma sa uvádza do vzahu k mimozmyslovému vnímaniu a psychokinéze, k psychotronickej tzv. bioterapii a
ïalím paranormálnym prejavom. Samotní psychotronici k nej vak
zaujímajú celkom protichodné stanoviská.
Dr. Rejdák, jeden zo zakladate¾ov èeskoslovenskej i medzinárodnej psychotroniky a psychotronickej spoloènosti zdôrazòuje
význam psychického faktora pri bioterapii a uvádza, e fenomén
bioterapie a nijaké doterajie experimenty, ktoré sa k nemu vzahujú, nepreukázali existenciu bioenergie. Súèasná fyzika, biofyzika a ani psychotronika bioenergiu nepozná. Oproti tomu,
jeden z hlavných slovenských propagátorov psychotroniky tvrdí, e
organizmus je vybavený bioplazmou, ktorá je výsledkom energetického metabolizmu a tvorí samostatnú energetickú sie. Táto
sie je odrazom a teda aj nosièom informácie o vetkých procesoch v organizme. Spomínaný profesor Nash pri citovaní domnienok a názorov V. M. Injuina a W. Sedlaka, ako aj predpokladov, na ktorých sa zakladajú, uzatvára, e jestvovanie bioplazmy
je otázne a spôsob, akým by mala úèinkova nebol opísaný tak,
aby oprávòoval seriózne ich bra do úvahy.

Psychotronika, parapsychológia
a vedecké poznanie
Organizovaný výskum parapsychológie so vznikom prvej odbornej spoloènosti a èasopisu sa zaèal u v roku 1882 v Londýne.
Odvtedy vznikli v mnohých krajinách sveta desiatky ïalích spo-
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loèností s rovnakým zameraním a stovky výskumných laboratórií
a èasopisov, ktoré u uverejnili výsledky tisícich rozlièných
výskumov. Tieto výsledky sú vak z podstatnej èasti znaène problematické a pri porovnaní s rozvojom vedeckých poznatkov celkom zanedbate¾né. Uveïme príklady.
Èlovek pomocou vedy prenikol u od håbok vesmíru a po
najmenie èiastoèky hmoty a vo svojom poznávaní stále napreduje. Telefón, rozhlas a televízia umoòujú èloveku prekonáva
priestor a èas a vníma to, èo sa dávnejie odohrávalo alebo
v súèasnosti odohráva stovky èi tisíce kilometrov od bezprostredného dosahu jeho zmyslových orgánov. Vystúpil do kozmického priestoru, vyslal sondy k vzdialeným planétam. Objavil prostriedky proti mnohým akým a závaným chorobám. Zaèal
nahrádza pokodené tkanivá a orgány svojho organizmu. Zostrojil prístroje, ktoré nahrádzajú z viacerých h¾adísk jeho vlastnú
inteligenciu.
Èo dosiahla parapsychológia za vye storoèie v desatisícoch
svojich výskumov, alebo psychotronika za tridsa rokov svojej
existencie? Opísali nieko¾ko jednotlivých, vcelku zaujímavých prípadov, ale nedokázali potvrdi veobecnú existenciu paranormálnych fenoménov spájaných s psychikou, ani spo¾ahlivo preukáza
monosti ich vyuitia. Neraz samy odhalili mnostvo vlastných
omylov a nezriedka aj podvodov a klamstiev. Vecne a kriticky sa
touto problematikou zaoberajú aj desiatky èlánkov v odborných
a vedeckých èasopisoch. Nie je pravda, e by veda neuznávala niè,
èo sa nachádza mimo jej rámca. Naopak, môe sa rozvíja iba skúmaním toho, èo ete nepozná a toho, v èom sa môe mýli. Overovaním si správnosti èi nesprávnosti svojich názorov a poznatkov. Musí to vak robi bez predpojatosti, prísne objektívne a s
pouitím metód, ktoré zodpovedajú súèasným nárokom a úrovni
jej rozvoja.
Parapsychológia i psychotronika sa zatia¾ zväèa pohybujú na
úrovni pseudovedy. tandardy argumentov a dokladov o tom, ako
sa majú veci v skutoènosti, sú v nich uvo¾nené. Za dôkaz bývajú
ochotné povaova hocièo, èo je v súlade s ich oèakávaním alebo
elaním. Uspokojujú sa èasto s presvedèivosou, bez spo¾ahlivých
dôkazov o správnosti èi pravdivosti toho, èo tvrdia alebo vyhlasujú. Oslovujú emócie èloveka, nie jeho triezvy a kritický rozum. Zneuívajú jeho dôverèivos, e sú schopné rozriei a zvládnu problémy, o ktorých si veda priznáva, e ich napriek znaènému úsiliu a
vysokej úrovni svojich moností nedokáe zatia¾ uspokojivo vyriei a zvládnu. Táto dôverèivos k pseudovedeckým tvrdeniam a s¾ubom, ktoré nemajú nijaký reálny základ môe, aspoò v podstatnej
èasti prípadov, skonèi iba sklamaním a jeho neraz priam osudovými následkami.
VLADISLAV ZIKMUND
Prof. MUDr. Vladislav ZIKMUND,
DrSc., (* 1925)  psychiater a psychofyziológ, vedúci vedecký pracovník Oddelenia fyziológie mozgu Ústavu normálnej
a patologickej fyziológie SAV sa vye
45 rokov zaoberá výskumom èinnosti
¾udského mozgu osobitne vo vzahu k
psychickej èinnosti a pôsobeniu psychiky
na ¾udský organizmus. Uverejnil asi 200
vedeckých a odborných publikácií u nás i v zahranièí. Pred
35 rokmi sa stal èlenom Krá¾ovskej spoloènosti pre medicínu
v Londýne a neskôr èlenom Medzinárodného kolégia pre vyiu
nervovú èinnos a Medzinárodnej organizácie pre výskum mozgu.
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POLLEMIKA

Èasto poèu názor, e kresanstvo je iba
jednou z mnohých ciest vedúcich k Absolútnu  k Bohu a e v podstate nezáleí na
tom, ktorou cestou sa èlovek vyberie, ale
na tom, aby doiel k cie¾u. Je vak toto tvrdenie oprávnené, naozaj Boh vo svojej
prozrete¾nosti autorizoval a zjavil ¾uïom
ako správne kadé z existujúcich náboenstiev èi rozmanitých duchovných prúdov?

...¾udia niekde uctievajú védskych
svätcov, inde sa klaòajú prorokom
vedeným Mohamedom a inde zasa
prejavujú úctu svätým muom nasledujúcim Jeia. Èlenovia kadého
spoloèenstva by mali riadne uctieva svojich duchovných uèite¾ov, ale
je nesprávne vyhlasova, e pokyny
dané miestnym duchovným uèite¾om sú lepie ako príkazy uèite¾a
niekde inde iba kvôli získaniu väèieho poètu stúpencov.
(Jak je to vlastnì v Bibli?, str. 26,
vydalo Nakladate¾stvo Lotos)

Symboly svetových náboenstiev

Odpoveï:
ijeme v èasoch plurality, kde popri sebe
existujú viaceré rôznorodé názory. Èlovek
sa pohybuje v priestore a vyberá si z mnostva úplne odliných vecí pod¾a svojho
vkusu èi nálady. Takto funguje svet módy,
umenia, politiky a najmä obchodu. U
dávno sa nehovorí o tom, èo je jediné
správne a dobré, ale ponúka sa iroký sortiment prvkov, kde kadý je rovný medzi
rovnými. Pojem pravdy sa nivelizuje. Táto
relevancia sa prenáa i do náboenskej
oblasti, a tak dnes ¾udia prijímajú ako skutoènos, e kresanstvo je len jedna z mnohých ciest k Bohu, ani lepia, ani horia 
jednoducho rovnaká.
Je vak naozaj kresanstvo iba jednou
z alternatív náboenského posolstva, jednou z mnohých riek, ktoré vetky teèú
k rovnakému cie¾u? Zaruèuje Boh kadý
náboenský systém ako regulárnu cestu
k sebe? Boh nekoneène prevyuje nae chápanie a vlastnými silami by sme sa k nemu
nedostali. Preto je nutné, aby Boh, ktorý je
Pravda i Dobro, sám zjavil svoju pravdu a
dal èloveku spôsob cesty, po ktorej sa má
k nemu vyda. Je len logické, e z mnostva
názorov a náboenských systémov, ve¾mi
èasto úplne protichodných, musí jestvova
taký, ktorý zodpovedá Bohom chcenému
modelu. Z mnostva vierovyznaní musí
existova také, ktoré obsahuje pravdu
v ucelenom komplexe, kým iné vlastnia jej
neúplné èasti s mnohými mylnými mienkami, alebo sú dokonca úplne scestné.
Kde je vak istota, e práve kresanstvo je tou správnou cestou? Môeme
uvies viaceré znaky: Kresanská viera
neodporuje ¾udskému rozumu ani prirodzenosti, je v súlade s prirodzenými zásadami. Ani najhlbie tajomstvá viery, ako
najsvätejia Trojica, vtelenie Boieho Syna,
zmàtvychvstanie a pod., neobsahujú proti-
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reèenia rozumu. Dáva jasnú odpoveï na
existenciálne otázky o Bohu, èloveku,
zmysle ivota, príèinách utrpenia a zla. Jej
princípy nie sú v rozpore s morálnym cítením, naopak, vynikajú mravnou výkou a
zu¾achujú èloveka i spoloènos. Kresanstvo nerobí kompromisy s amorálnosou,
ale na druhej strane dáva nádej hrienikovi. Nevrhá èloveka do prachu a nepokoruje ho, ale poukazuje na ¾udskú dôstojnos
a slobodu, i keï si uvedomuje jeho hrienos. Nie je lacno páèivé a nepodhadzuje
sa, ale kladie na èloveka nároky a s plným
dôrazom obhajuje i tie princípy, ktoré ¾udskej márnivosti a samo¾úbosti nevyhovujú.
Nie je precitlivené, hovorí o cene obety a
sebazapierania, ale vo vetkom prízvukuje
zdravú normu. Vyhovuje vetkým ¾udským
povahám a typom  uspokojuje ¾udí racionálne mysliacich i mysticky zaloených.
Svojou håbkou je stálym zdrojom skúmania uèencov a teológov, pritom jeho zásady sú jednoduché a prístupné i obyèajným
¾uïom. Má silu zmeni èloveka i svet.
Znakom Boej prítomnosti je i skutoènos, e iadne iné náboenstvo sa neírilo
za takých nepriaznivých podmienok a
nato¾ko nezmenilo svet ako kresanstvo.
Enormný rozvoj kresanstva  geografický,
poèetný i sociálny  v prvých storoèiach, a
to napriek krutým prenasledovaniam a
masovým obetiam, nie je ¾udsky vysvetlite¾ný. Pritom sa neírilo mocenskými prostriedkami (ako napr. islam), ale výluène
ohlasovaním medzi predstavite¾mi vrstiev
bez spoloèenského vplyvu. Jeho prijatie
viedlo k veobecnému zlepeniu mravného
ivota jednotlivcov i spoloènosti. Kresanstvo je univerzálne. Neviae sa na nijaký
národ ani tát. Hoci vzniklo v Palestíne a
stalo sa typickým najmä pre Európu a Ameriku, je prístupné vetkým národom a kul-
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túram, èoho dôkazom je jeho írenie v krajinách tretieho sveta. Nezmazate¾ne ovplyvnilo ¾udské myslenie, kultúru a civilizáciu.
Dokázalo, e nie je len teoretickou pekuláciou, ale itou skutoènosou. Jeho príkaz
lásky k blínemu sa odrazil v zakladaní
nemocníc, sirotincov, starobincov, útulkov
pre malomocných a pod., a to v èasoch,
keï to nebolo samozrejmosou. Základné
hodnoty ¾udských práv a humanity, dnes
veobecne uznávané, sa mohli rozvinú len
vïaka kresanskej skúsenosti. Ak porovnávame náuku jednotlivých náboenstiev,
kresanský poh¾ad je plní a dôstojnejí. Príkaz lásky k blínemu, ba dokonca príkaz
milova i nepriate¾a, stojí v protiklade k
indickému kastovníctvu; obraz osobného
Boha, s ktorým mono ma vzah, stojí v
protiklade k neosobnej sile èi veobecnej
energii; cie¾ ¾udskej existencie v blaenosti
s Bohom stojí v protiklade s rozplynutím sa
v prázdnote, ktorú prináa budhizmus, atï.
Mnohé náboenské uèenia hovoria, e
sú výsledkom úvah a meditácií svojich
zakladate¾ov. Iné uèia, e ich obsah zvestoval Boh. Mohamed napríklad tvrdil, e je
Boí prorok. Kresanstvo sa vak nezakladá len na uèení sprostredkovanom prorokmi, vrcholom kresanského zjavenia je
náuka samotného vteleného Boieho Syna
 Jeia Krista. Ak teda tvrdíme, e kresanstvo je náboenstvo zaruèené Boou
autoritou, neznamená to pýchu ani elitárstvo. Kresan si uvedomuje, e sa stal kresanom vïaka Boej milosti a e nevlastní
monopol na spásu. Boh miluje kadého
èloveka, nejde tu vak o osobnú dokonalos, ale o správnos uèenia. Kresan vie, e
Duch veje, kam chce. Ale vie aj to, e je to
pre neho zodpovednos a výzva, lebo
komu bolo viac dané, od toho sa bude viac
poadova.
ANDREJ BOTEK
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Sekty
v Rusku
(1)

Tento èlánok je vlastne sociálna túdia. Tí,
èo podporujú sekty, nechávajú sa èasto
poèu, e tieto organizácie sa ustaviène menia k lepiemu. Pod¾a tohto názoru nové
náboenské hnutia (NNH) u prekonali
svoju poèiatoènú, fanatickú fázu a teraz sú
u úctyhodné a v plnej sile. Neraz nás obviòujú, e s týmito organizáciami zaobchádzame pod¾a toho, aké boli kedysi dávno a
nie aké sú dnes. Ruská skúsenos vak
naznaèuje èosi iné. Väèina týchto skupín
prila do Ruska asi pred piatimi a desiatimi rokmi. Zaèínali v tejto krajine od piky
a mali ancu ukáza, e sú vskutku iné. No
nestalo sa tak, a my sme dnes v Rusku
svedkami rovnakého modu operandi a
modu vivendi, aké tieto skupiny predvádzajú v podstate v kadej krajine svojho
pôsobenia; niè sa nezmenilo. V tomto príspevku sa pokúsim svoje tvrdenie dokáza.
Novému, postkomunistickému Rusku
trvalo dos dlho, kým zaèalo chápa nebezpeèenstvo, aké predstavujú sekty. Komunistický reim zakazoval vetko. Niektoré
náboenstvá sa ledva tolerovali, ale oficiálna línia  mohutne propagovaná médiami
 tvrdila, e kadé náboenstvo je zlé a
vetky sú o nieko¾ko rokov odsúdené na
zánik. A tak, keï sa zaèala perestrojka a
glasnos, kyvadlo sa prehuplo ïaleko na
opaènú stranu. Prevaoval názor médií a
priemerného Rusa, e kadá spiritualita je
dobrá a vetky cesty vedú k Bohu. Verejná
mienka bola nútená akceptova, e kadé
náboenstvo je pozitívny jav a niè nemôe
bráni neodòate¾nému právu obèana prida sa k niektorému z nich. Skutoènos, e
religiozita nemôe by ani negatívna ani
pozitívna, e jestvuje mnoho nebezpeèných siekt a e niektoré kulty môu by

úplne detruktívne,
sa prosto prehliadala. A tak sa vetko,
èo Sovieti vyhlasovali za zlé, automaticky stalo ve¾mi dobrým.
Dnes sa veobecne uznáva, e komunizmus bol v zásade náboenský systém
sektárskej povahy, a preto, keï sa v ZSSR
zrútil, ¾udia sa usilovali vyplni prázdnotu
nieèím novým. Nie kadý dokázal objavi
Pravoslávnu cirkev, znaène oslabenú 70
rokmi prenasledovania, ktorá potrebovala
èas spamäta sa. Nové sekty si nali mnohých skôr ne Cirkev. Ïalí faktor, ktorý
treba vzia do úvahy pre pochopenie vývoja od pádu komunizmu bol posun k trhovej
ekonomike. Monopol sa vyhlásil za nepriate¾a a trh za hlavnú odpoveï na vetky
ivotné otázky. Naneastie, táto mylienka
sa aplikovala aj na náboenskú oblas.
Mnohí silne pociovali potrebu vo¾ného
trhu a súae na oivenie náho náboenského ivota. Prirodzene, vetko nové sa pokladalo za lepie ne ruské. Zahranièné veci, pekné na poh¾ad a príjemné na
dotyk, sa ve¾mi èasto uprednostòovali  a
to platilo rovnako aj v prípade náboenskej
vo¾by.

Dobývanie pozícií
Na tomto pozadí bol schválený zákon o slobode vyznania z roku 1990. Bol vytvorený
pod¾a vzoru USA: vetky náboenstvá sa
pokladali za absolútne rovné vo vetkých
oh¾adoch. Vyuèovanie náboenstva na tátnych kolách bolo zakázané. Na registráciu
náboenskej spoloènosti staèilo nájs desa
¾udí, ktorí sa vyhlásili za náboenskú spo-

Prof. Alexander L. Dvorkin
loènos. Mohli oznámi svoj úmysel vyznáva, povedzme, iarovku, a Ministerstvo
spravodlivosti nemalo právny podklad na
odmietnutie registrácie náboenskej spoloènosti. A práve v tomto kontexte zaèala
záplava zahranièných totalitných siekt (èi
detruktívnych kultov) svoje ruské aenie.
S mnohými z nich sa v období perestrojky
v ZSSR krá¾ovsky zaobchádzalo. San Mjung
Mun priiel v roku 1990 ako oficiálny hos
pána Gorbaèova. Jeho príchodu predchádzalo nieko¾ko mimoriadne priaznivých
novinových èlánkov plných chvály za jeho
nekompromisný antikomunizmus. Mun sa
stretol so vetkými vtedajími poprednými
sovietskymi politikmi a ¾uïmi od médií
(tí druhí sa s ním u zoznámili poèas svojich návtev v Kórei  vetky náklady platil
Mun). Mnohí poslanci Najvyieho sovietu
ili do USA ako Munovi hostia, a dokonca
od neho dostali peòané dary. Popredné
perestrojkové Moskovské noviny prijali od
Muna dar vo výke 100 000 USD. To vetko akoby predznaèovalo Munovi v ZSSR
ve¾kú budúcnos.
oko Asahara získal na svoje projekty
podporu od najvyích ruských mocipánov. Prijal ho viceprezident Alexander
Ruckoj a hovorca Najvyieho sovietu
Ruslan Chasbulatov. Asahara si získal aj
zvlátnu priazeò tajomníka Bezpeènostného výboru Olega Lobova, ktorý údajne predal recept na výrobu plynu sarin sekte
Aum inrikjó. Sekta získala hodinu vysielacieho èasu denne na celotátnom rozhlasovom okruhu a týdenný program v ruskej
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televízii. Ruský trh zaplavilo nieko¾ko
obchodných firiem patriacich sekte. Pod¾a
naich informácií sú ete stále tu
Scientológia zaèala dobýva Rusko
v roku 1990. Prvým krokom bolo pritiahnu slávne ruské osobnosti prostredníctvom Narcononu  údajne rehabilitaèného
antidrogového programu. Samotná sekta
prila do Ruska roku 1991 a otvorila centrá dianetiky v Petrohrade a Moskve. Roku
1992 otvorili Èitáreò L. Rona Hubbarda na
fakulte urnalistiky Moskovskej tátnej
univerzity (MU) a Hubbardovi udelili doktorát in memoriam  prvý v histórii MU.
Zaèiatkom roka 1993 sa v kreme¾skom
kongresovom paláci konala s ve¾kým haló
prezentácia ruského vydania knihy Dianetika. Poèetné výtlaèky sa rozposlali mnohým poslancom Najvyieho sovietu. Sergej Stepain, budúca hlava KGB a federálny minister spravodlivosti, vychva¾oval
Hubbarda do neba a vtedají viceprezident
Ruckoj prizdobil svoje interview pre literárny týdenník Literaturnaja gazeta citátom ve¾kého amerického spisovate¾a a
filozofa Rona Hubbarda. S takouto podporou potentátov sa sekta zaèala rapídne
íri. Tieto tri príklady pokladám za typické. Vlastne kadá sekta, èi u zahranièná
alebo domáca, zaèínala h¾adaním pochopenia a podpory u ruskej mocenskej elity a
väèinou sa im to podarilo. To platí rovnako na federálnej i miestnej úrovni.

Obeami sú aj deti
Zásluhou priaznivo naklonených médií sa
sympatie verejnej mienky prikláòali ku
vetkému západnému a spirituálnemu a
vïaka vybudovaným vládnym konexiám
zaèali sekty dobýva Rusko  a zákon bol
na ich strane. Ktoko¾vek mohol prís do
Ruska, trebárs aj s turistickým vízom, a
zaèa misionársku kampaò s cie¾om zaloi
novú náboenskú spoloènos. Naplno sa
vyuívala náboenská anonymita a pseudonymita: po prvé, verbovaèi sa zväèa nepriznávali k nijakému náboenstvu, tajili svoje
náboenské vzahy, tvárili sa èo najspriaznenejie s Pravoslávnou cirkvou, alebo
vyhlasovali, e s òou plne súhlasia. Vetky
tieto faktory mali elaný efekt a poèet
náborov rýchlo stúpal. Prvé negatívne
reakcie prili od rodièov, ktorí sa èudovali,
èo sa to stalo s ich demi, odkedy sa pridali
k týmto dovtedy neznámym náboenským
organizáciám. Vimli si, e ich deti sa zmenili k horiemu  stali sa, pod¾a vyjadrenia
rodièov, ivými màtvolami. Dôleité je
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uvedomi si jedno: rodièia neboli voèi
novým náboenským hnutiam a priori zaujatí, ako to mnohé sekty s ob¾ubou tvrdia.
Sekty a ich advokáti vyhlasujú, e ak sa
nieèí syn alebo dcéra pridá k NNH, ich rodièia utekajú k antisektárskym masmédiám, antisektárskej organizácii alebo k deprogramátorovi, ktorí ich vystraia rozprávkami o vymývaní mozgu èi kultovej
kriminalite. Takto sa rodièia sami stávajú
antisektárskymi, provokujú svoje deti, a
rodina sa rozpadá. Ale tento prefíkaný scenár nefunguje v Rusku, lebo v èase, keï si
rodièia zaèali robi starosti so kodlivými
zmenami u svojich detí, nemali prístup
k negatívnym informáciám o tzv. detruktívnych kultoch. V Rusku neboli nijaké
antisektárske médiá èi antisektárske hnutie, a nikto ani len neslýchal o exotickom
ivoèíchovi zvanom deprogramátor. Boli
tu iba trpiaci rodièia krinovcov, munistov
a stúpencov Strediska Matky Boej èi Bieleho bratstva, ktorí sa navzájom skontaktovali, zaèali sa deli o skúsenosti a spriada plány o monej reakcii.
Rodièia sa vybrali h¾ada pomoc, no
nik ich nepoèúval, a kým roku 1992 neprili do Ruskej pravoslávnej cirkvi. V tom
èase som práve zaèínal spolupracova
s Moskovským patriarchátom. Moji predstavení ma poiadali, aby som sa týchto
rodièov ujal, lebo sa domnievali, e ja ako
americký obèan, ktorý 15 rokov il, tudoval a pracoval v USA, Taliansku a
Nemecku, budem zrejme najpovolanejí
pomôc. Vlastne som dospel k názoru, e
najdôleitejou zlokou slobody vo¾by je
sloboda informácie. Ak sa informácia
neposkytne, osoba sa nemôe skutoène
informovane rozhodnú. A tak v záujme
zachovania naich cenných, novo nadobudnutých slobôd sa musíme pokúsi
zabezpeèi ¾uïom vetky informácie o
urèitej skupine. Musíme verejnosti doda
fakty, ktoré sekty o sebe zatajujú. Tento
prostý náh¾ad sa stal mottom Informaèného a konzultaèného strediska sv. Ireneja
Lyonského pri Moskovskom patriarcháte,
ktorý som zaloil.
V porovnaní so sektami sme mali neve¾a zdrojov; bolo nás málo a financie na
nule. Ich sila bola znásobená, lebo mnohí
z nich dospeli k istému vzájomnému porozumeniu, zaèala sa výmena strategických
informácií medzi scientológiou, ISKCON-om,
Cirkvou zjednotenia, Rodinou a neskôr
Svedkami Jehovovými  menie sekty ani
nespomínajúc. Ich spolupráca èoskoro
vyla najavo, keï sa v ruských médiách
objavili prvé negatívne správy o sektách.
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Ako odpoveï zaèali toti vydavatelia
dostáva zjavne identické protestné listy
s balíkmi dokumentov od vetkých spomínaných skupín. Po mojej prvej publikácii o
scientológii ma navtívila Birte Heldtová,
dánska obèianka, vtedajia riadite¾ka Hubbardovho humanitárneho centra v Moskve. Hoci sa usilovala tvári priate¾sky,
èoskoro sa ozrejmil hlavný úèel náho
stretnutia: Chceme vám oznámi, e
kadý, kto stojí v ceste scientológii, ve¾mi
zle skonèí. Vyhráate sa mi? opýtal
som sa. Nie, iba vás varujem, odvetila.

Rozdelenie sfér záujmu
Takmer to vyzeralo, e medzi sektami
panuje akási dentlmenská dohoda o rozdelení sfér záujmu. (Treba ma na pamäti,
e prevaná èas populácie Ruska je ve¾mi
chudobná; kulty, ktorým ide o zisky, musia
vymý¾a tvorivé prostriedky na ich získanie, keïe na obyèajnom èloveku z ulice
toho ve¾a nezarobia). Cirkev zjednotenia
(munisti) pôsobí predovetkým na tátnych
kolách. Nadviazali styky s Ministerstvom
kolstva, usporadúvali semináre pre uèite¾ov v prestínych rekreaèných oblastiach
(vye 60 000 osôb), navrhli a vydali uèebnicu pre stredokolských tudentov s titulom: Môj svet a ja (v súèasnosti sa v rozpore s ústavou pouíva na vye 2 000 ruských kolách). Pokúali sa nadviaza aj kontakty s armádou. Uskutoènili nieko¾ko strategických stretnutí a Cirkev zjednotenia
zaèala pracova na novej uèebnici Vnútorný svet vojaka, urèenej ako príruèka základnej morálnej a náboenskej výchovy
pre celú armádu.
Scientológia sa v prvom rade zamerala
na miestnu samosprávu a aký priemysel
(vrátane vojenského). Pôsobili v tejto oblasti prostredníctvom Hubbard College of
Business Administration (Správa Hubbardovej obchodnej akadémie), ktorá navrhovala zavedenie jedinej efektívnej metódy
riadenia a zvyovania produktivity. Pod¾a
propagaèných materiálov v rutine, ktoré
prezentujú potenciálnym klientom, Hubbardovu metódu riadenia (alebo aj tech)
vyuívajú také nadnárodné firmy ako
Volvo, Chanel, Boeing, Ford, General
Motors èi AGFA. Poèas nieko¾kých rokov sa
scientologistom podarilo strhnú ¾udí, ako
Vladimir Fil, vtedají starosta Permu, Anatolij Bojcev, predseda regionálnej Dumy
Novgorodskej provincie, a mnohých ïalích miestnych funkcionárov. Dnes majú
poboèky vo vye tridsiatich ruských mes-
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tách. Zvlá silní sú v Moskve, Petrohrade
(Sankt Peterburgu), Perme, Novgorode,
Jekaterinburgu, Ninom Novgorode, UsoljeSibirskom, Kemerove a Obninsku. Miestne
úrady sa v mnohých oblastiach stali zakladate¾mi a sponzormi lokálnych Hubbardových akadémií. Pán Fil verejne pris¾úbil, e
celé jeho mesto bude do roka fungova
pod¾a hubbardovských mylienok. Hubbardove akadémie otvorili v mnohých supertajných vojenských fabrikách na Urale; nik
netuí, ko¾ko chúlostivých informácií boli
schopní nazhromadi. Scientologisti sa usilovali preniknú do ruského vojenského
kozmického priemyslu a zaplietli sa s mnohými bankami a poisovòami. Netreba pripomína, e mnohé priemyselné podniky,
s ktorými mali do èinenia, zaèali ma váne
problémy; mnohé z nich napokon aj zbankrotovali. Stojí za povimnutie, e istý pán
Teodoroviè, osobný tajomník a poradca
prvého podpredsedu Ruska Borisa Nemcova, je absolvent Hubbardovej akadémie
v Ninom Novgorode a má èlenskú legitimáciu scientologistu. Scientologisti sa úporne pokúali nadviaza vzahy s Ministerstvom vnútra a dosta svoj program Criminon (pre delikventov) do ruských väzníc,
mali vak len obmedzený úspech. V jednej
oblasti boli scientologisti pozoruhodne
úspení: v zdravotníctve. V auguste 1994 sa
im podarilo získa od Ministerstva zdravotníctva licenciu na rozvoj Hubbardovej terapie známej ako Purification Rundown (program oèisty), v ruskom tátnom zdravotnom
systéme, a hneï zaèali od kadého svojho
klienta inkasova po 10001500 USD.
Ruská vetva ISKCON-u  pod touto
skratkou je v Rusku známa sekta Hare
Krina  aktívne buduje svoje impérium
v potravinárskom a farmaceutickom priemysle (ajurvédska medicína). Ich program Food for Life (Potraviny pre ivot)
financuje tát a krinovci vïaka nemu získali ve¾kú publicitu. Svedkovia Jehovovi
robia nábory zväèa vo fabrikách medzi
prísluníkmi robotníckej triedy a ro¾níkmi, zatia¾ èo Medzinárodné cirkvi Kristove (Bostonské hnutie) sústreïujú svoju
èinnos na univerzitnej pôde. Stredisko
Matky Boej sa usilovalo nadviaza kontakty s Ministerstvom obrany a má prístup do nieko¾kých armádnych jednotiek.
Urèité sekty sa vyskytujú v jednej oblasti,
nie vak v inej. Napríklad Cirkev posledného zákona (Church of Last Testament)
vedená muom, ktorý si hovorí Visarion
(skutoèné meno je Sergej Torop) a vyhlasuje sa za nové vtelenie Krista, zriadil
svoje centrum v junej Sibíri, zatia¾ èo

extrémne charizmatické hnutie Slovo
ivota (Livets Ord) zo védska zaplavilo
severovýchod Ruska.

Lobby a ete raz lobby
Toto je iba nieko¾ko príkladov za mnohé.
Je nutné zdôrazni, e vetky spomenuté i
ïalie skupiny sa aktívne usilujú o získanie pozícií na najvyích mocenských
úrovniach a spolu vytvorili vplyvnú prosektársku lobby. Jedným z najzúrivejích
èlenov tejto lobby je Valerij Borchov,
poslanec Dumy a predseda komory pre
¾udské práva Politického výboru ruského
prezidenta. Jeho osobný tajomník a asistent Lev Levinson sa otvorene hlási
k scientológii ako jej èlen. Ïalím ve¾mi
horlivým èlenom tejto lobby je istý Anatolij Pchelincev, bývalý vojenský prokurátor
Divízie F. E. Dzerinského u sovietskej
KGB. Dnes sa Pchelincev sám oznaèuje za
baptistu a riadi tzv. Intitút náboenstva a
práva. V skutoènosti je tento intitút
malý súkromný podnik financovaný z darov. Ak vezmeme do úvahy Pchelincevov
militantný prosektársky postoj, ¾ahko
uhádneme, odkia¾ väèina týchto darov
pochádza. (Spomínam jeho meno, lebo
keï sa 18. septembra 1997 v kongrese
USA prejednávala náboenská intolerancia
v dnenej Európe za úèasti takých osobností scientológie ako John Travolta alebo
Chick Corea, Rusko tu reprezentoval
práve pán Pchelincev.)
Ïalou skupinou ¾udí, ktorých aktívne
získali pre prosektársku lobby, sú bývalí
profesionálni propagátori militantného
ateizmu. Po páde komunizmu ostali bez
lukratívnej práce a niektorých z nich napokon prilákali ako expertov na náboenstvo do sluby sektárskym záujmom. Spomeniem iba dvoch z nich, prièom obaja sú
dnes na pozíciách poradcov Federálneho
výboru (horná komora ruského Federálneho zhromadenia): Sergej Ivanenko a
Michail Sivercev. Posledný z nich, bez oh¾adu na to, e je autorom scientologického
materiálu, nedávno oznámil vytvorenie
Centra kresanského porozumenia s cie¾om napomáha intenzifikáciu reforiem
v Rusku a vytvori duchovný základ pre
reformy a prechod z obdobia ekonomických a politických zmien nariaïovaných
zhora do epochy organického vývoja
Ruska, vychádzajúceho z jeho tradície a zo
skúseností svetovej civilizácie.
A tak nedostatok úèinných zákonných
noriem a neschopnos dodriava dokonca
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i tie jestvujúce spôsobili absurdnú a hroznú situáciu, v ktorej majú sekty vlastne
vo¾nú ruku v ruských kolách, nemocniciach, armáde, zbrojárskom priemysle a
vládnych kruhoch. aká hospodárska situácia a veobecná bieda obyvate¾stva len
u¾ahèujú bohatým sektám kúpi si vplyv
v naej spoloènosti. Ale vec má aj druhú
stranu. Charakteristickou èrtou ruskej spoloènosti sú ve¾mi silné putá medzi rodièmi
a demi, ktoré pretrvávajú dlho do dospelosti  putá, vïaka ktorým je práca rodièovských iniciatív ve¾mi úèinná. Táto skutoènos umonila súdny spor Moskovského
rodièovského výboru proti sekte Aum inrikjó, ktorý vyhral napriek finanènej moci
japonskej sekty a jej konexiám na vysokých miestach. Toto síce bol jeden z hlavných faktorov zodpovedných za zvrat v takmer neobmedzenom írení siekt v Rusku,
ale zïaleka nebol prvý. Prvým bola fanatická sekta Biele bratstvo a jej nesplnené
predpovede o konci sveta, ktorý sa pokúsili nainscenova v Kyjeve v novembri
1993. Tu si ruská verejnos prvý raz uvedomila, èo je to vymývanie mozgu (mind
control techniques) a aké sú dôsledky
masovej náboenskej hystérie. Vzápätí
nasledoval zákaz ruskej vetvy sekty Aum
inrikjó, zhodou okolností v rovnakom
èase, ako dolo k známemu plynovému
útoku v tokijskom metre.
Pád eleznej opony podnietil expanziu
siekt do Ruska práve tak, ako odstránil bariéry írenia informácií o nich. Organizácie, ktoré vstúpili na nae územie v nádeji,
e ich reputácia zo Západu ostane neznáma, boli sklamané. Informácie o ich minulých preèinoch a súèasných praktikách
k nám èoskoro dorazili a váne pribrzdili
ich nièím nehatený víazný pochod Ruskom.
ALEXANDER L. DVORKIN
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
Z èasopisu Spirituality in East and West
preloila NORA VALOVÁ
Foto: BORIS RAKOVSKÝ
Alexander L. Dvorkin (* 1955)  v roku
1977 emigroval do USA. Tam získal titul
bakalára ruskej literatúry, magistra teológie a doktorát zo stredovekých dejín.
V roku 1991 sa vrátil do Ruska. Od marca
1992 je spolupracovníkom oddelenia pre
náboenské vzahy Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi. V roku
1993 zaloil Informaèné a konzultaèné
stredisko sv. Ireneja Lyonského o nových
náboenských hnutiach, sektách a kultoch.
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Kineziológia  metóda jednotného mozgu
Kineziológia sa oznaèuje ako metóda
vedecká, avak väèina odborníkov z
radov lekárov ju povauje len za jednu
z mnohých lieèite¾ských metód, ktoré
stoja a padajú na ¾udskej naivite.
Je to zázraèná metóda, ktorá ¾uïom
naozaj pomáha, hovoria kineziológovia a mnohí ich klienti. Je to podfuk a
kto je ochotný za tento nezmysel plati,
je naivný blázon, tvrdia skeptickí racionalisti. Na èej strane je pravda? Èo
sa vlastne skrýva za názvom kineziológia, ktorý sa stále èastejie objavuje v
inzertných rubrikách èeských novín a
èasopisov ako monos ideálnej lieèby
tela i ducha? Súkromnú kineziologickú prax si v posledných rokoch otvorili desiatky, ak nie stovky ¾udí. Dalo by
sa dokonca poveda, e Èeská republika zaíva kineziologický boom. Táto
pôvodom americká lieèebná metóda
toti s¾ubuje neuverite¾né, ba priam
zázraèné monosti  vraj sa vïaka nej
vylieèia azda vetky choroby fyzickej i
psychickej povahy, vraj sa vïaka nej
zbavíte svojich starostí a ivotných akostí a kineziológia dokonca vae
priemerné deti premení na malých,
geniálnych myslite¾ov a z neposluných lumpov urobí pre zmenu dobruèkých anjelov. Je to naozaj tak? Má
kineziológia skutoène schopnos robi
s ¾udským zdravím zázraky?
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S novou lieèebnou metódou nazvanou kineziológia priiel v roku 1964 americký
chiropraktik Dr. George J. Goodheart,
ktorý svojho èasu lieèil muov s dlhodobými výraznými bolesami nôh. Pritom zistil,
e keï pacientovi masíruje svaly na vonkajej strane stehna, postihnutý pocíti
rýchlu a výraznú ú¾avu. Vtedy Dr. Goodheart vynaiel teóriu o tom, e na ¾udskom
tele existujú urèité tlakové body, ktoré
majú priamu súvislos s vnútornými orgánmi, ale i s psychickými pocitmi a emóciami
èloveka. To, e táto teória o princípoch tlakových bodov, ktoré majú vplyv na telesné orgány, je známa u tisícky rokov
vïaka starej èínskej medicíne  akupunktúre  Dr. Goodheart akosi opomenul
verejnosti zdôrazni. Sám seba oznaèil za
jej zakladate¾a a navrch pridal aj ïalí
významný objav: ¾udským telom vraj
prechádzajú takzvané energetické kanály,
meridiány, ktoré spájajú nielen svaly s
vnútornými orgánmi, ako je srdce, p¾úca,
alúdok, pankreas èi moèový mechúr, ale
aj s mozgom. Z týchto východiskových téz
potom Goodheart usúdil, e prostredníctvom energetických kanálov medzi sebou
mozog, orgány a svaly navzájom komunikujú, èo sa prejavuje urèitou reakciou horných konèatín, urèitým napínaním èi uvo¾òovaním svalov, pod¾a èoho mono zisti
vetky fyzické choroby, ktorými daná
osoba trpí. A pretoe prúd energie prebieha i medzi svalmi a mozgom, nie je
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aké zo svalového napätia rúk vyèíta ani
negatívne emócie a duevné poruchy,
ktoré nás trápia. Aj v tomto prípade sa
diagnóza stanovuje na základe toho, ako
sa ná sval v danej chvíli napne èi uvo¾ní
 pod¾a toho kineziológ zisuje, èi trpíme
depresiami, fóbiami, úzkosou, psychózou
alebo traumou z dávneho detstva. Ale!
Energetické kanály v naich telách sú u
väèiny ¾udí dlhodobo zablokované, napríklad u spomenutými traumami èi stresom.
Úlohou kineziológa je nielen diagnostikova ochorenie, ale predovetkým odblokova energetické kanály, aby komunikácia
medzi orgánmi, mozgom a svalmi mohla
opä prebieha bez prekáok a obmedzení.

Kanály treba odblokova
Kineziológia, niekedy nazývaná aj náuka o
svaloch, sa rýchlo zaèala íri po Amerike a
postupne sa v nej utvárali rôzne pecializované odbory. Jedným z nich je tzv. metóda
jednotného mozgu alebo One Brain systém. Ten základné kineziologické mylienky rozviedol do ïalích teórií o nevyhnutnosti súladu medzi ¾avou a pravou mozgovou hemisférou. Jedine vtedy, keï sú hemisféry naich mozgov v dokonalom súlade a
zároveò dobre komunikujú s naimi svalmi, sme zdraví a spokojní. No ak niekde
nastane problém a prepojenie sa zablokuje,
je nevyhnutná kineziologická lieèba.

. . . . . Rozmer
Pri kineziologickom sedení najskôr
prejdete procesom zvaným svalový test,
vïaka ktorému vám kineziológ urèí druh
choroby, pri ïalích sedeniach, ktorých
prebieha viacero poèas nieko¾kých týdòov, ale aj mesiacov, sa kineziológ snaí
o odblokovanie vaich energetických kanálov. Cie¾om lieèby je potom celkové zharmonizovanie èloveka, a teda aj jeho vylieèenie. Ako si ale také kineziologické lieèenie predstavi v praxi? Mala som monos
vyskúa si zázraènú metódu jednotného
mozgu na vlastnej koi, a to vïaka mladej
praskej kineziologièke Zorke Pilnej.
Zaèíname malou rozcvièkou, aby sme
skoordinovali svoje telá. Dvíhame kolená
k lakom, uvo¾níme krènú chrbticu, ¾ahko
namasírujeme plecia Potom si sadám
naproti Zorke Pilnej a ona ma chytá za
zápästie. Mierne predpaenými rukami
zaène sleèna Pilná potriasa a mierne na
ne tlaèi, akoby ich chcela pripai  hore
 dolu, hore  dolu Pritom sa mi priamo
díva do oèí a z mojich svalov údajne zisuje, kde sú bloky mojich energetických kanálov. Sme potichu, pretoe Zorka Pilná
pred naím sedením s¾úbila, e ïalie informácie si so mnou bude odovzdáva iba
mentálne, pomocou prenosu mylienok, èo
vraj tie vie. Pribline pol hodiny potriasa
Zorka mojou pravaèkou a ¾avaèkou, dokonca sa s mojimi konèatinami polohlasne
rozpráva a snaí sa od nich dozvedie,
akými chorobami trpím. Facilitátor dokáe prostredníctvom svalov nájs moment,
keï ste v minulosti zaili nieèo zlé, negatívne a pomôe vám zbavi sa tejto traumy. ( ) Pomocou One Brain mono urèi a odstráni príèiny stresov a navodi
správnu mozgovú èinnos , vysvet¾uje
Zorka Pilná, ktorá vak na záver rezolútne
vyhlási, e som bohuia¾ momentálne
v strese, a teda so mnou nemôe úspene
pracova. Kým som toti stresovaná, moje
svalové napätie nefunguje tak, ako by fungova malo, a preto sa moja choroba nedá
urèi.

denné starosti i radosti, diskutuje s vami
o zamestnaní, rodine, koníèkoch, preberáte spoloène vae kladné i záporné pocity
z detstva a dospievania, problémy, ktoré
vás dlhodobo trápia. U samotný fakt, e je
niekto ochotný vás pozorne poèúva a hovori s vami o veciach, na ktoré manel èi
manelka nikdy nemá èas, pomôe èloveku
ve¾kou ú¾avou. Nie je na tom niè objavné,
avak kineziológovia túto fázu terapie oznaèujú za odstraòovanie blokov (odblokúvanie) vo vaich energetických kanáloch.
Veobecne vak mono poveda, e tento
spôsob lieèby je skôr èosi na spôsob psychoterapie známej z ordinácií klasických
psychológov.
Kineziológovia svojich klientov a pacientov ve¾mi radi zahrnujú mnostvom
cudzích slov a lekárskych výrazov typu
kontrakcia, extenzia, difúzia, infúzia, regres,
progres a mnohými ïalími. Takýto slovník
v ¾uïoch logicky vzbudzuje pocit odbornosti a vedeckosti, v niektorých ¾uïoch
potom dokonca presvedèenie, e kineziológia musí by celkom isto lekárska metóda. Väèina odborníkov z radov doktorov
vak toto tvrdenie odmieta s tým, e zo
strany kineziológov ide len o premyslené
zneuitie odborného názvoslovia. Táto
terminológia na prvý poh¾ad naozaj pôsobí vedecky, zvlá psychologicko-psychiatrické výrazy môu u niektorých
klientov vzbudzova ve¾kú dôveru. Avak
osobne sa domnievam, e kineziológovia
èasto ani nevedia, aký je pravý význam
slov, ktoré pouívajú, e mono èasto ani
nerozumejú sami sebe. A èlovek nepoznajúci problém im môe ¾ahko naletie,
komentuje kineziologickú terminológiu
MUDr. Hana Zvolská z Psychiatrickej kliniky v Prahe.
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Ako sa sta
facilitátorom
Napriek tomu, e medicínske výrazy sú
v metóde One Brain bené, väèina kineziológov nemá s medicínou vôbec niè spoloèné. Najèastejie sa kineziológovia zoskupujú z radov pedagógov, uèite¾ov základných kôl èi výchovných poradcov, i keï
v poslednom èase nie je u niè výnimoèné,
e sa kineziológiou zaèínajú váne zapodieva napríklad i detskí psychológovia.
Ja vak u viem aj o prípadoch, e sa
systému One Brain venujú napríklad i
mnohí rehabilitaèní pracovníci, stomatológovia, chirurgovia a neurológovia a urèite sa táto metóda bude v lekárskych
kruhoch íri ïalej, pretoe stále viac
lekárov bude chápa jej jedineènos,
tvrdí Zorka Pilná, sama vzdelaním uèite¾ka, ktorá vyuèuje na základnej kole. Aj
ona vraj kineziológiu pouíva pri svojej
práci  napríklad na zaèiatku vyuèovacej
hodiny si s demi zacvièí a skoordinuje
ich ¾avú a pravú hemisféru s ostatnými
èasami tela, aby pri hodine neboli také
unavené, aby sa ¾ahko sústredili a boli
aktívnejie, vnímavejie.
Ako sa vlastne èlovek stane kineziológom? Aké kritériá musí adept tohto lieèebného umenia spåòa? Znie to mono
neuverite¾ne, ale kineziológom sa v podstate môe sta kadý z nás, kadý obyèajný smrte¾ník. Kritériá typu vzdelanie èi
prax v odbore medicíny alebo psychológie
nie sú podmienkou, jediné, èo musíte urobi, je prejs sústavou mnohých kurzov
a prednáok, ktoré v Èeskej republike

Poznajú vôbec pravý
význam terminológie?
Keï sa na kineziologické vyetrenie dostavíte v strese, snaí sa vás kineziológ najprv
upokoji, navodi vo vás pocit pohody a
uvo¾nenosti. Neby toho zvlátneho pohybu rukou, v podstate si pripadáte ako na
sedení s psychiatrom èi psychológom.
Kineziológ s vami rozoberá vae kado-

Martina Dvoøáková (v¾avo) pri kineziologickom sedení u Zdenky Pilné
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organizuje od roku 1994 Amerièanka
Carol Ann Hontzová. Tá má na starosti
organizovanie kurzov aj v celej strednej
Európe.
Na poèiatku vaej kineziologickej kariéry sú vak nevyhnutné predovetkým
peniaze  ceny jednotlivých kurzov a prednáok sa toti pohybujú od pribline troch
tisíc korún a po estisícové kolenia, celkovo vás kineziologické vzdelanie stojí a
25 tisíc Sk. Po absolutóriu vetkých kurzov
sa stávate takzvaným facilitátorom, èie
drite¾om certifikátu, ktorý vás oprávòuje
na prevádzkovanie metódy One Brain
v praxi. Návratnos vami vloených peòazí
je vak ve¾mi rýchla, veï kineziológ si za
jedno sedenie, ktoré spravidla trvá asi hodinu, úètuje 500  700 korún. Ak dobre
poèítam, keby napríklad Zorka Pilná pracovala èo len pä hodín denne za pästo
korún od jedného klienta, zarobila by za
deò dva a pol tisíca, èo je za pä pracovných dní takmer trinástisíc. A to je iste
ve¾mi sluný zárobok, pre ktorý je prinajmenom výhodné vloi vstupný kapitál
do kineziologických kurzov.

Trauma z detstva?
Freud by zajasal!
Vráme sa vak ete k samej podstate metódy One Brain. V stresových situáciách,
ktoré nás sprevádzajú v období prenatálneho vývoja, pri pôrode, v detstve i v dospelosti, sa môe odpoji a 75 percent
náho mozgu a èlovek potom nie je
schopný vyuíva tento orgán naplno.
Vzniknuté blokády nám umoòujú iba
reagova, ale nie logicky myslie. Vïaka
tomuto zablokovaniu sa nás zmocòuje
pocit bezmocnosti a úzkosti, nie sme
schopní rýchlo a správne kona. ( ) Aj
negatívne záitky, napríklad traumy z
detstva, ná mozog podobne zablokúvajú
a znemoòujú nám kvalitný ivot, kvalitné fungovanie , dozvedáme sa o systéme One Brain v jednom z mnohých propagaèných letákov, ktoré o kineziológii
kolujú. Ten, kto klientovi pomáha príslunú blokádu odstráni, èie facilitátor,
vlastne èloveku umoòuje, aby vyuíval
naplno celý svoj mozgový potenciál. Keï
napríklad niekoho v detstve pohrýzol pes
a on sa teraz psov bojí, môeme sa pomocou tejto metódy dopátra k spomienke na túto udalos. A výsledok? Pri najbliom stretnutí so psom sa ho tento èlovek u nikdy nebude bá. Ak tieto slová
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chápem dobre, ide tu v podstate o u Sigmundom Freudom definovanú traumu
z detstva, ktorá je uloená v naom podvedomí a keï sa jej chceme zbavi, je
dobré si túto udalos znova takzvane odi,
aby sme ju u nepociovali ako traumatickú. Ani v tomto zmysle teda kineziológia
nepriniesla nijakú novú mylienku, ale
v podstate len prevzala termíny a definície
známe psychiatrom u mnoho desaroèí,
trochu ich zmodernizovala, trochu prifarbila a dala do iných súvislostí a teraz tvrdí,
e je to jedineèná lieèebná metóda, ktorú
dosia¾ nikto nepoznal.

Venujme sa deom
naplno a sami
Kineziologickú pomoc vyuívajú prevane
¾udia viac èi menej emocionálni, citoví,
ktorí sú vo veobecnosti ochotní uveri
veciam medzi nebom a zemou, veciam
zázraèným a vemocným. Mono i preto,
e sa predtým sklamali v klasických lekároch, e ich povaujú za neochotných a
odmeraných, za príli racionálnych a
neschopných sa svojim pacientom venova naplno a so záujmom, èo je bohuia¾ u
lekárov kadého druhu ve¾mi èasté, ba
priamo bené. Napokon v tom je kineziológia podobná napríklad homeopatickej
lieèbe, ktorá síce tie nie je vedecky dokázaná, ale pri nej sa lekár svojmu pacientovi plne venuje i nieko¾ko hodín, je
ochotný ho vypoèu, diskutova s ním a
h¾ada príèiny jeho choroby komplexne
a v súvislostiach.
Kineziológov v posledných rokoch
stále èastejie vyh¾adávajú aj napríklad rodièia problémových detí, èi u ide o dyslektikov (¾udia s poruchou schopnosti èíta) a
dysgrafikov (¾udia s poruchou schopnosti
nauèi sa písa), alebo aj o deti hyperaktívne èi naopak príli málo sebavedomé,
hanblivé a precitlivené. Bohuia¾ práve
rodièia sú v takýchto prípadoch ochotní
plati ve¾ké peniaze kineziológom namiesto toho, aby sa sami svojim deom viac
venovali, aby sa zajímali o vnútorný svet
svojich potomkov, aby s nimi otvorene
hovorili o ich problémoch. Mono, e citlivý a starostlivý rodiè by svojmu dieau
pomohol tak isto ako kineziológ Samozrejme, e diea, na ktoré jeho vlastní
rodièia nemajú dostatok èasu a neprejavujú dostatoèný záujem o jeho starosti a
radosti, trpí a môe sa to u neho prejavi
napríklad i zvýenou aktivitou a nezvlád-
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nute¾nou energiou alebo naopak måkvosou, neurotickosou. Kineziológ mu môe pomôc u len tým, e na neho má
èas, e ho poèúva a rozpráva sa s ním.
To vak nie je dôkaz toho, e funguje
kineziológia ako taká, ale skôr dôkaz
toho, e nae diea potrebovalo nájs niekoho blízkeho, niekoho, kto sa mu bude
venova a koho budú zaujíma jeho pocity, nazdáva sa MUDr. Zvolská.

Metóda nekoneèných
moností?
Propagátori kineziológie ju oznaèujú ako
metódu 21. storoèia, metódu nekoneèných
moností. Zároveò striktne odmietajú, e
by ilo o akési arlatánstvo, o iracionálnu
nevedeckú metódu, alebo dokonca o podvod, ktorého hlavným cie¾om je len dobrý
zárobok. Nerobím to pre peniaze,
chcem pomáha ¾uïom, to je hlavné,
hovorí napríklad Zorka Pilná, ktorá vak
nedokáe odborne vysvetli, preèo kineziológia vôbec funguje. Jednoducho funguje, ja tomu verím a vidím výsledky
svojej práce na konkrétnych klientoch.
A sme pri tom. Ono známe Ver a tvoja
viera a uzdraví celkom evidentne platí
aj v prípade kineziológie. Napokon za
peniaze, ktoré klienti v kineziologických
poradniach musia zaplati, je takmer
nemoné, aby táto metóda nefungovala.
Ale kineziológovia predsa tvrdia, e ich
lieèenie je priam zázraèné. Je to naozaj
tak? Kineziológia nie je zázrak. Ale pretoe mnohým pomohla prekona problémy, s ktorými sa sami nedokázali vyrovna, môe tak navonok pôsobi , tvrdí
v jednom z mnohých novinových èlánkov,
ktoré na tému kineziológia produkujú
èasopisy o zdravom ivotnom týle, napríklad pani ¼udmila Horáková z Ostravy,
ktorá sa touto metódou zaoberá u nieko¾ko rokov. Avak napríklad PaedDr.
Hana Vodráková z Centra duevného
zdravia v Brne odmieta, eby sa metódou
One Brain lieèili choroby. My nepracujeme s chorobami, ale len a iba
s negatívnymi záitkami, ktoré sú uloené v podvedomí èloveka, a teda blokujú
jeho energetické kanály. To znamená, e
pracujeme s emóciami, so spomienkami
na danú udalos. Pomocou systému One
Brain sa potom dokáeme dosta a
k príèinám váho stresu a odstráni ho.
Kineziológ jednoducho vyuíva svalové
energie, jemne zatlaèí na predpaenú
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Pacienti h¾adajú, èo u
lekárov nenachádzajú
Je teda kineziológia skutoène len ïalou
z mnohých podivných, arlatánskych metód, ktoré sa v ostatných desiatich rokoch
na naom území mnoia ako huby po
dadi? Alebo je kineziológia vedou, ktorá
len èaká na to, a sa òou vedci zaènú
váne zaobera a uznajú ju ako nový
vedecký odbor? Na rozhreenie si budeme
musie ete pár rokov poèka. Vedeckí pracovníci sa toti zatia¾ z prevanej väèiny
odmietajú ku kineziológii prizna a povaujú ju za nezmyselnú a èasto i nebezpeènú hru s ¾udskou naivitou. A taktie v
mnohých prípadoch za zneuívanie ¾udí,
ktorí napríklad zdravotne potrebujú
pomôc a bohuia¾ nenachádzajú pomocnú
ruku u klasických lekárov. Treba prizna,
e niekedy práve aj vïaka doktorom v bielych pláoch má kineziológia stále viac
priaznivcov, stále viac klientov, ktorí dlhé
týdne a mesiace navtevujú kineziologické poradne, aby v nich nali prinajmenom v¾údne zaobchádzanie, monos upokojenia a dialógu o svojich zdravotných
problémoch, ale aj chví¾u na zamyslenie
nad sebou samým i nad spôsobom ivota,
ktorý ijú. Mono, e keby i tento servis
¾uïom poskytovali ich vlastní oetrujúci
lekári, nemuseli by mnohí pacienti vyh¾adáva nijakých kineziológov ani iných podobných zázraèných lieèite¾ov Mono?!
MARTINA DVOØÁKOVÁ
Foto: JAN KOTRÈ
Martina Dvoøáková (* 1968)  Od roku
1994 sa ako publicistka aktívne venuje
problematike siekt a novodobých detrukèných kultov. Svoje reportáe a príspevky
o tejto problematike pravidelne publikuje
v rade významných èeských periodík, ako
napríklad Týden, Mladý svìt, Lidové noviny a pod. Je èlenkou redakènej rady odborného èasopisu Dingir, ktorého zameranie
s touto tematikou úzko súvisí.

Bludné náuky v období
raného stredoveku (1)
Obdobie raného stredoveku je charakteristické
aj obdobím istej nediskutovate¾nej viery a
priam príkladnej podriadenosti uèite¾skému
úradu Cirkvi. Kresanský Západ ostal vo svojom teologickom
smerovaní takmer nedotknutý. Jednou
z príèin bolo aj sahovanie národov a
nedostatok stability na to, aby sa teologická veda mohla rozvíja. Ak sa aj objavili herézy menieho rozsahu, bolo to
zväèa na Východe. Kde-tu mono síce
sledova konfliktné pojednávania aj na
Západe, ale tie sa odohrali zväèa v akademickej rovine bez úèasti irej verejnosti a pomerne rýchlo sa aj skonèili.
Medzi vznikajúce heretické hnutia
tohto obdobia patrí adopcianizmus,
ktorý je vlastne dozvukom nestoriánskeho sporu na rozhraní 4. a 5. storoèia.
Kolískou tohto názoru je panielsko a
pôvodcom je Migetius z okolia Sevily,
ktorý v duchu uèenia kòaza Sabélia z
prvokresanských èias roziroval trojaké
Boie zjavenie. Boh sa pod¾a neho zjavil
Dávidovi ako Otec, v Kristovi ako Syn a
v Pavlovi ako Duch Svätý. Diputu s ním
viedol arcibiskup z Toleda Elipandus, ku
ktorému sa pripojil aj biskup Félix
z Urgel. Vo svojich názoroch sa dostali
do extrémnej roviny. Pod¾a nich je Jei
Kristus na základe svojej Boej prirodzenosti vlastným Synom Boha, ale ako èlovek je len adoptívnym synom. Opát Beatus z Libany a biskup Eterio z Osmy so
súhlasom pápea Hadriána I. zavrhli
tento nový nestorianizmus. Spor sa
odohrával v èasoch vlády Karola Ve¾kého, ktorý èasto zasahoval aj do vnútorných záleitostí Cirkvi, no nie vdy najastnejie. Ako panovník toti pokladal
za svoju povinnos chráni èistotu viery
vo svojej ríi a sporné otázky dal preskúma na synode v Ratisbone (792) a
vo Frankfurte (794). Synodálni otcovia
zavrhli adopcianizmus a následne aj sám
pápe Lev III. odsúdil túto herézu na
Rímskej synode v roku 798. Proti nesprávnemu uèeniu písomne bojoval aj
anglosaský uèenec pôsobiaci na dvore
Karola Ve¾kého a neskorí opát v Tours,
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èas ruky klienta a odtia¾ zisuje informácie na základe biologickej spätnej
väzby A klient si akoby vygumuje z pamäti onen negatívny záitok, ktorý
zablokovanie mozgových energetických
dráh spôsobil, tvrdí Hana Vodráková,
pod¾a ktorej sa kineziológia v istom zmysle slova podobá aj takzvanému vekovému
regresu, èie návratu do minulosti (do
minulých ivotov).
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Alkuin. Adopcianizmus zanikol smrou
jeho pôvodcov v polovici 9. storoèia.
Pomerne ve¾kú a nieko¾ko storoèí
trvajúcu diputu vyvolala otázka Filioque. Predmetom diputy bolo pochádzanie Ducha Svätého. Na II. veobecnom
koncile konanom v Carihrade v roku 381
sa definovalo, e Duch Svätý vychádza
z Otca. V 5. storoèí v panielsku sa k tomu pridalo aj vyjadrenie, e pochádza aj
od Syna  qui ex Patre Filioque procedit (ktorý vychádza z Otca i Syna). Na
druhej strane pod¾a východných teológov by malo správne znie: z Otca skrze
Syna. V 8. storoèí bola západná formulácia známa aj vo Francúzsku. V Cividale ju v roku 796 bránil patriarcha Pavlin z Aquileje. Pouívala sa v dvornej
kaplnke Karola Ve¾kého a mono sa
s òou stretnú aj u franských mníchov
pôsobiacich v Jeruzaleme na Olivovej
hore, voèi èomu mali mnohí na Východe
ve¾ké výhrady a oznaèili mníchov priam
za heretikov. Vlastne oni dali podnet na
to, aby sa touto skutoènosou teológovia
zaoberali, èo sa v diele De Spiritu Sancto napokon aj stalo. Autorom tejto knihy
je biskup Teodolf z Orleán. Synoda v roku 809 túto formuláciu schválila. Pápe
Lev III. si z h¾adiska u narueného vzahu ku Grékom poèínal opatrne, a preto
neschválil jej pouívanie. Dokonca dal
v Chráme sv. Petra zhotovi dve ve¾ké
strieborné tabule, do ktorých bolo vytesané Vyznanie viery po latinsky a grécky
bez Filioque. Veobecne formuláciu pochádzania Ducha Svätého v takejto
forme v Rímskej cirkvi schválil pápe
Benedikt VIII. a v roku 1014. Pri rozporoch medzi kresanským Východom a
Západom tento spor zohral jednu z najdôleitejích príèin, ktorá viedla k východnému rozkolu v roku 1054, aj keï
dnes mono kontatova, e nelo o záleitos dogmatickú, ale skôr ilo o nedostatok porozumenia z jednej èi druhej
strany pre pochopenie formulácie daného tajomstva.
Ïalou príèinou vzniknutého rozkolu v 11. storoèí bola aj otázka uctievania
obrazov, aj keï táto záleitos sa zväèa
odohrala na Východe. Cisár Lev III.
po jednotlivých èiastoèných zákazoch
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(v roku 726 a 728) vydal v roku 730 zákaz
uctievania obrazov pre celú ríu, èím sa
kresania rozdelili na dve skupiny. Väèina
sa pod vedením mníchov zasadzovala za
zachovanie obrazov. V mnohých oblastiach
pritom zohrala ve¾kú úlohu politická situácia, zvlá vo vtedajej junej Itálii, kde sa
pápe Gregor III. na rímskej synode vyslovil proti cisárskemu opatreniu, èím sa rozpor medzi Východom a Západom opä
vyostril. Synoda v Hierei v roku 754 za
cisára Kontantína V. nariadila znièenie
vetkých obrazov s náboenským motívom. Územím Východorímskej ríe sa prevalila vlna vzbúr, prenasledovaní a popráv
 najmä mníchov, ktorí boli neohrozenými
obrancami obrazov. Tento stav trval s prestávkami vye sto rokov. (Niektorí mnísi v
tomto období prili na územie Západorímskej ríe, napr. do Ríma, kde zaloili klátory východného typu.) Kontantinopolský
patriarcha Germanus a najväèí teológ
tých èias Ján Damascénsky ( 754) sa slovom, ale i písmom postavili cisárovi na
odpor. Cisárovná Irena (780  802) obrazoborecký boj zastavila a otázku uctievania obrazov rieila na 7. veobecnom koncile v Nicei konanom v roku 787. (Bol to
posledný veobecný koncil, na ktorom sa
zili zástupcovia východnej a západnej
cirkvi; zo Západu na òom boli prítomní
dvaja pápeskí legáti.) Koncil vyjasnil spor
tým, e rozlíil pojmy uctievanie a klaòanie. Klaòanie (latreia) prináleí jedine
Bohu; úcta (proskynesis) sa môe vzdáva
i tvorom. Pod¾a uznesenia snemu hodnota
posvätného obrazu (ikony, gr. eikon) nie
je v òom samom, ale v tom, e vedie k
svätcovi èi k tajomstvu, ktoré zobrazuje:
Kto uctieva obraz, ctí si tým zobrazeného.
Lene ani po teologickom vyrieení sporu
na Východe vec vyrieená prakticky nebola. Rímski biskupi aj naïalej viackrát protestovali proti obrazoborectvu. Sporom sa
zaoberali niektoré ïalie synody, a koneène v roku 842 katolícku náuku o úcte obrazov definitívne prijali, najmä zásluhou
cisárovnej Teodory (842  856). Na
pamiatku víazstva úcty obrazov vo
východnej cirkvi zaviedli sviatok ortodoxie, ktorý prvý raz slávili 19. februára
843. Doteraz má vo východnej liturgii
svoje miesto.
Avak spor, ktorý bol na Východe
vyrieený, sa v inej forme preniesol na
Západ, kde cisár Západu Karol Ve¾ký v
samovládnom poèínaní cisárovnej Ireny,
ktorá zvolala veobecný koncil a zaslúila
sa o vyrieenie vierouèného problému bez
toho, aby sa ho pýtala na stanovisko, videl
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poruenie rovnoprávnosti Franskej ríe
s Východom. Chápal to ako osobnú uráku, èo sa prejavilo aj v odmietnutí politického sobáa jeho dcéry Rotrudy s Ireniným synom Kontantínom VI.

Nicejský koncil
Cisár Karol dal v roku 790 podnet na
spísanie tzv. Libri Carolini, v ktorých
Nicejský snem spochybnil. Jeho autori,
Alkuin alebo skôr Teodulf Orleánsky, sa
dostali z h¾adiska hodnotenia koncilu k
omylu, pretoe latinský preklad mal pre
grécke termíny proskynesis a latreia len
jedno vyjadrenie: adoratio. Spis sa chápal
ako protest Franskej ríe proti nárokom
Byzancie, a to nielen v politickej, ale
(mylne) aj v dogmatickej oblasti. Protest
proti uzneseniu Východu vidie aj v tzv.
frankfurtskej synode z roku 794, ktorá sa
vyhlasovala za veobecný koncil; nikdy
vak nedosiahla potvrdenie pápeom,
keïe ilo len o rísku synodu. Tieto cisárove protiakcie naznaèovali snahu vyrovna sa východnému cisárstvu.
Situácia sa vyostrila, keï pápe politicky a cirkevne rozíril svoj vplyv na dolnú
Itáliu a na Dalmáciu. K prvému zlomu
dolo v roku 867. V spore o kreslo patriarchu sa Ignác, ktorý bol prinútený odstúpi,
odvolal na pápea proti svojmu nástupcovi
Fóciovi, ktorého podporoval cisársky dvor.
Fócius sa okrem toho domáhal i súdnej právomoci v junej Itálii a bojoval proti úèinkovaniu rímskych misionárov v Bulharsku.
Mikulá I. iadal o zosadenie Fócia. Výsledkom bola synoda východných patriarchátov (Antiochia, Alexandria, Jeruzalem a
Carihrad), ktorá  v prítomnosti cisára 
vylúèila rímskeho biskupa z Cirkvi kvôli
heréze. Táto schizma naastie netrvala
dlho. Nový cisár Bazil I. Macedónsky povolal spä starého patriarchu a opä sa spojil
s Rímom. Fócius bol v rokoch 869  870 na
koncile v Carihrade (8. veobecný koncil)
exkomunikovaný na rozkaz pápea Hadriána II. (867  872). Avak u o osem rokov
neskôr bol opä patriarchom. Po smrti
Ignáca ( 877) sa s cisárovým súhlasom
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zasa mohol uja svojho starého úradu, a
pretoe latinská Cirkev dúfala v pomoc
Byzancie proti Saracénom, bol ochotný ho
uzna aj nový pápe Ján VIII. Z toho je zjavné, ako hlboko zasahovali politické a cisárske záujmy (cézaropapizmus) do vnútrocirkevného ivota.
Schizme sa vak u ako dalo zabráni. Patriarcha Cerularius (od roku 1043)
spory medzi Východom a Západom priviedol ku kritickému bodu. ako poveda, èo
ho viac podnecovalo: úmysel zabráni
pápeskej jurisdikcii v junej Itálii, alebo
zmeni deformácie (v jeho oèiach) v západnej cirkvi, èi jeho ctiiados vykonáva
vo východnej cirkvi slubu podobnú pápeovi. V kadom prípade viedol dôslednú a
vedomú ditanènú kampaò. V roku 1053
zatvoril latinské kostoly a klátory v Carihrade. Listy napísané z jeho poverenia
ostro kritizovali západné omyly: napríklad, e sa na zhotovenie hostie pouil
nekvasený chlieb (azyma), e vraj jedia
mäso zo zadusených zvierat, v ktorých je
ete krv, e vynechávajú aleluja v pôstnom èase, e ich kòazi sa nesmú eni a
pod. Nakoniec pribudla ete aj výèitka oh¾adom u spomínaného Filioque. Kardinál
Humbert da Silva Candida, ktorého Lev IX.
poveril vyvrátením obaloby, bol taký inteligentný ako trúfalý, e sa neuspokojil iba
s teologickou obranou, ale napadol zasa
on Grékov a vo svojej práci Dialogus
(1053) vyhlásil manelstvo kòazov praktizované u nich a schválené Nicejským koncilom (325) za cudzolostvo a ich poòatie Ducha Svätého za mylné uèenie. Navye im pohrozil aj exkomunikáciou.
Pamätný 16. júl 1054 sa stal dòom
odluky trvajúcej a do týchto dní. Aj napriek tomu, e ani jedna, ani druhá strana
neexkomunikovala Cirkev na Východe èi
na Západe, ale ilo len o osobnú exkomunikáciu. Do tejto schizmy boli postupne
zatiahnuté aj cirkevné spoloèenstvá závislé
od Byzancie: Rusi, Bulhari a Srbi. Ako málo
toto roztiepenie aí individuálne osoby,
ukazuje skutoènos, e sa od neho neskôr
neupustilo a neboli úspené ani pokusy
o opätovné nastolenie jednoty Cirkvi (ako
napríklad na Druhom koncile v Lyone
v roku 1274 alebo na zjednocujúcom koncile vo Ferrare - Florencii v roku 1439). A
v tomto storoèí sa postupne zlepujú vzahy s grécko-ortodoxnou Cirkvou, èo viedlo
k tomu, e 7. decembra 1965 v Ríme i
v Carihrade v tú istú hodinu zruili kliatbu
z roku 1054.
VILIAM JUDÁK
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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De
ti
Dávid Moses Berg
Od svojho vzniku na konci esdesiatych rokov je náboenská organizácia
Deti Boie vïaèným terèom protikultových organizácií, predmetom ve¾kého
záujmu médií i vyetrovania policajných orgánov najrôznejích krajín po
celom svete. Obviòovaná býva predovetkým z trestných èinov spojovaných
s nezvyèajnými sexuálnymi praktikami
a po pohlavné zneuívanie detí a
incest. Pri osobnom stretnutí s milými
misionármi tejto organizácie, ktorá
pod menom The Family (Rodina) pôsobí i v naom táte, sa takéto obvinenia
znaène spochybòujú a Rodina sa prezentuje ako ivá, prebudená cirkev
s ve¾kým misijným a charitatívnym
akcentom. Nájs skutoènú tvár tejto náboenskej organizácie nie je ¾ahké,
pretoe väèina ich náboenských textov je pre verejnos nedostupná a mnohé skutoènosti podliehajú najvyej utajenosti. I tento rys sa vak môe interpretova buï ako dôkaz toho, e Rodina skutoène má èo skrýva, alebo sa to
môe vysvet¾ova ako obranný mechanizmus vypestovaný nedobrými skúsenosami s majoritnou spoloènosou a
médiami.
Dávid Berg (alias Moses David), zakladate¾
Rodiny, bol pôvodne evanjelickým kazate¾om. So svojou cirkvou sa vak roziiel a
zaèal pomáha svojej matke v evanjelizaènej kaviarni, ktorú zaloila v esdesiatych
rokoch na kalifornskom pobreí pre prísluníkov hnutia hippies. Títo nezamestna-
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ní mladí ¾udia bez domova, protestujúci
proti americkej spoloènosti za òou prichádzali, aby im dala zadarmo kávu a sendvièe. Pri tej príleitosti sa im snaila ponúknu svoju vieru. A práve z týchto ¾udí si jej
syn Dávid Berg vytvoril prvú skupinku, èo
sa s ním schádzala na túdium Biblie a na
modlitby. Pamätníci rozprávajú, e mladí
hippies prichádzajúci do tejto skupinky, zaívali ve¾kú premenu. Z narkomanov zvyknutých na vo¾nú lásku sa stávali abstinenti zachovávajúci prísne pravidlá stanovené
Bergom. Zasahovanie do osobného ivota
ilo a tak ïaleko, e bolo napríklad zakázané sa dra za ruky a akúko¾vek schôdzku chlapca s dievèaom muselo povoli
vedenie. Napriek tomu boli noví konvertiti ochotní zachováva takéto pravidlá ako
súèas svojej premeny a disciplíne skupiny
sa podriadi.
Spoèiatku vetko vyzeralo tak, e pôjde
o jednu z obdivuhodných misijných aktivít
medzi hippies zachraòujúcu ich ivoty a
privádzajúcu ich ku Kristovi. Vetko sa vak
zmenilo, keï sa dostalo na verejnos, e
sám Dávid Berg nerepektuje svoje vlastné
pravidlá a jeho ivot nezodpovedá tomu,
èo hlása. Prevalilo sa, e predovetkým
v sexuálnej oblasti je znaène nestriedmy.
A to najmä potom, èo nebolo moné utaji,
e popri svojej manelke (mal u vtedy
pädesiat rokov a bol otcom piatich detí)
zaèal i so sedemnásroènou (pod¾a iných
prameòov 23-roènou) prísluníèkou skupiny Karen Zerby. Vtedy dolo k podstatnej
zmene v Bergovom uèení a od striedmosti a
askézy sa trend skupiny zmenil k proklamovanej (predovetkým sexuálnej) vo¾nosti.

Bergova milenka Karen sa stala jeho
osobnou sekretárkou a zaèala ovplyvòova
nielen Berga, ale aj celý vývoj hnutia. Stala
sa tie neodmyslite¾nou súèasou tzv.
Mo-Letters, ktoré tvoria základ inpirovaných duchovných spisov tejto skupiny.
Ide o kratie èi dlhie letáky, ktoré v paragrafovanom znení a s komiksovými obrázkami rozosielali Dávid Berg a Karen Zerby
svojim nasledovníkom. Svoj názov Mo-Letters (z angl., Moove listy) dostali od familiárneho oslovenia Mo, èo pouívali Bergovi uèeníci a èo bolo odvodené od jeho prijatého mena Moses. Typický bol práve
vôbec prvý Mo-Letter, èo bol vlastne
záznam Bergovho prejavu, v ktorom
vysvet¾uje, preèo sa údajne Pán Boh rozhodol zavrhnú jeho manelku a vyvolil si
do vedenia jeho novú milenku

Modla sex a piritizmus
Od toho èasu sa Rodina, vystupujúca pod
názvom Deti Boie, vydala smerom, èo sa
stal vítaným sústom pre oznamovacie prostriedky. Dávid Berg toti vyhlásil sexuálny styk ako najvyí prejav lásky a najuí
kontakt medzi ¾uïmi, za prostriedok k
stme¾ovaniu komunity i spôsob, ako ukáza lásku tomuto neveriacemu svetu. To
viedlo jednak k úplne nepreh¾adným sexuálnym vzahom medzi jeho nasledovníkmi,
jednak k úzkemu prepojeniu náboenskej
praxe a ¾udskej sexuality. Sexuálny jazyk
sa stal dorozumievacím jazykom pre Bergove teologické úvahy a neodmyslite¾nou súèasou náboenskej praxe tohto
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hnutia. Vetko dolo tak ïaleko, e Berg
premenil aj kresanské spoloèenstvo pri
stole Pánovom na hromadné dávanie sa
jeden druhému pri skupinovom sexe.
Sex sa stal i prostriedkom na írenie
evanjelia. Berg inicioval program tzv.
FFingu. Jeho názov je skratkou z anglického Flirty Fishing (flirtovací rybolov) a ide
v òom o vyuitie sexuálnej príalivosti
dievèat a ien na získanie záujmu muov o
evanjelium. Pod¾a potreby buï dochádzalo
k skutoènému pohlavnému styku s týmito
mumi, alebo ilo skutoène iba o istý druh
flirtu. V najhrubej podobe sa FFing nelíil
príli od benej prostitúcie, pretoe èlenky
organizácie si chodili pre svojich klientov
do ulíc, do hotelov a na diskotéky a nechávali si za svojej sluby i plati. Jeden èas
Deti Boie konali i tzv. eskortnú slubu.
Koncom osemdesiatych rokov bola táto
prax, pravdepodobne predovetkým zo
strachu z AIDS, znaène obmedzená a pouíva sa pod¾a svedectva bývalých èlenov
iba výnimoène, napríklad ako odmena pre
význaèných sponzorov alebo na zlepenie
vzahov so tátnymi úradníkmi.
Popri FFingu sa médiá i verejnos
vdy najväèmi zajímali o údajné pohlavné
zneuívanie detí a mladistvých v rámci
komunít Detí Boích. Týmto podozreniam
samozrejme nahrávajú výroky z Bergových
spisov, ktoré celkom jednoznaène odporúèajú sexuálny styk dokonca i pre deti predpubertálneho veku. Známe sú napríklad
jeho výroky: Sex a nahota sú súèasou
náho uèenia, súèasou naej viery,
súèasou naej praxe a súèasou toho,
preèo sme takí príaliví. ( ) Sex bol
prvým príkazom, ktorý dal Boh ¾uïom, a
i sexuálne je to prvé, èo musíme z
Boích prikázaní dodriava. ( ) Èo sa
týka nás a toho, èo hovorí Biblia, neexistuje pre nás niè ako cudzolostvo, pretoe jediným Boím zákonom je láska a
vetko, èo robíme, robíme v láske. ( ) Na
sexe nie je absolútne niè zlé, keï sa praktizuje v láske. Nech je to èoko¾vek, nech
je to s kýmko¾vek, bez oh¾adu na to, kto
to je, aký má vek, èi je príbuzný, alebo
akým spôsobom sa praktizuje. ( ) Existuje iba jedna vec, ktorá je lepia ne
pekné, nádherné dievèa  a to sú dve
pekné, nádherné dievèatá. ( ) Kapacita
mojej postele je desatisíc  jedna po druhej!
Vo svojej najväèej sexuálnej bujarosti
potom Berg propagoval aj incest a lesbické
a homosexuálne vzahy ako prejav kresanskej lásky. Vysvetlením môe by popri
jeho vlastnej sexuálnej deviácii i skutoè-
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nos, e mnostvo zo svojich inpirovaných spisov diktoval buï v polospánku
nebo pod silným vplyvom alkoholu. Sám
raz vyhlásil: Musím by väèinou úplne
sám, opitý nebo v tranze, aby som dostal
tie najèistejie a najnádhernejie výklady
a proroctvá  Mnoho jeho spisov bolo
napísaných ako výsledok kontaktu s tzv.
pomocnými duchmi. Najvýznamnejí z nich
bol istý Abrahim, údajne pred siedmimi storoèiami zosnulý cigánsky krá¾, ktorý Bergovi zo sveta duchov diktoval jeho Mo-Letters. Kontakty so zomrelými majú dodnes v
tejto skupine dôleité miesto a napokon i
dnes po Bergovej smrti (zomrel v roku
1994) s ním jeho vyznávaèi v záhrobí stále
komunikujú a prijímajú od neho posolstvá.

Neprekroèili svoj tieò
piritistické prvky sa plynulo prelínajú s
charizmatickými prvkami. V podstate toti
Rodina predstavuje silno charizmatickú
skupinu s ve¾kým dôrazom na Ducha Svätého a jeho dary. Avak Duch Svätý je
v chápaní Rodiny enského rodu a je moné s ním ma dokonca pohlavný styk. Pritom sa vak ve¾mi zdôrazòujú dary jazykov, uzdravovanie i vyháòanie démonov.
Navonok Rodina pôsobí ako radostná charizmatická skupina obrátených kresanov
s typickými ivými piesòami. Tie sa íria
na videokazetách (napr. séria Kiddie Viddie) i internetových stránkach (napríklad
http://www.thefamily.org). Dokonca sa môe zda, akoby sa celé hnutie po Bergovej
smrti pod vedením Karen Zerby (prijala
meno Mária) a jej priate¾a Petera Amsterdama vydalo smerom k etablovaným cirkvám.
Tesne pred Bergovou smrou bola
napísaná tzv. Charter (Charta), ktorá sa
prezentovala ako významný medzník vo
vývoji hnutia. Charter (mimochodom prístupná iba tým, èo sú plnoprávnymi èlenmi hnutia) stanovuje a so sektárskou
úzkostlivosou presné pravidlá pre vetky
oblasti ivota èlenov Rodiny. Od jedálnych
predpisov, rekreácie, výchovy detí a po
sexuálny ivot. A tak pod¾a týchto nových
pravidiel èlenovia Rodiny sa majú napríklad zdriava jedenia neèistého jedla
pod¾a starozákonných pravidiel (Lev 11, 147). Povo¾ujú vak zaujímavú výnimku:
unku a dobre prepeèenú slaninu. Zároveò
je zakázané aj sladké peèivo, torta a biely
cukor. I mnostvo alkoholu je presne urèené pre tých, ktorí dosiahli 18 rokov na týdenné maximum 230 ml vína alebo 175
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ml sherry, portského èi vermútu, alebo
460 ml piva. Podobne presné pravidlá sa
stanovili i pre výchovu detí, kde je napríklad ako maximum urèená dávka dvoch
plesknutí po zadku dieau denne. Aj sexuálny ivot je urèený presnými pravidlami,
z ktorých najdôleitejie sú: es mesiacov
sexuálnej karantény po príchode do komunity, povinné predloenie potvrdenia o
bezinfekènosti na AIDS, alebo urèenie
vekových zón, v ktorých sa môe sexuálny
styk uskutoèòova (napr. estnásroèní a
sedemnásroèní smú ma styk iba so estnásroènými a dvadsaroènými apod.).
Stanovené sú aj pravidlá na poskytovanie
vydatých ien na sexuálny styk so slobodnými èlenmi komunity. Zakázaný bol
homosexuálny styk medzi mumi, ale lesbická láska sa toleruje.
Obraz postupne etablujúcej sa náboenskej spoloènosti narúa vak nové proroctvo, ktoré vydala Mária (Karen Zerby)
v roku 1995. Nazýva sa Loving Jesus Prophecy (Proroctvo o milovaní Jeia) a v údajných zjaveniach v òom Jei tým najdrsnejím jazykom vyzýva èlenov Rodiny,
aby mu svoju lásku prejavovali tak, e
budú pri modlitbe masturbova a onanova, alebo ho zapoja do sexuálneho styku
s partnerom, prípadne, aby robili ete iné,
zvrátenejie ohavnosti! Napriek tomu sa
predstavitelia Rodiny snaia navonok prezentova Loving Jesus Prophecy ako pokus
podriadi aj sexuálnu oblas Jeiovej vôli.
Avak text proroctva hovorí celkom
jasne a vzbudzuje otázku, èi nejde o pokus
o zastavenie normalizácie Rodiny alebo
èi je to iba posledné sexuálne vzopätie
starnúcej Márie.
Pre súèasnú tvár Rodiny je vôbec
typické h¾adanie cesty medzi vernosou
tradícii a zakladate¾ovi Bergovi a prispôsobenie zákonom a poiadavkám civilizovaného sveta. A tak stále zostáva na jednej
strane ako základná podmienka na prijatie
za èlena veri, e Dávid bol Boím prorokom posledných èias a Mária je Boou
vyvolenou pomazanou nasledovníèkou,
èo zdedila Dávidov plá ako Boia prorokyòa a na druhej strane dochádza k tomu, e najprovokatívnejie pasáe z MoLetters sa vypúajú a korigujú a ustupuje
sa od najvýstrednejích sexuálnych praktík. Súèasní vodcovia sa vedia aj do istej
miery ditancova od Berga, hovori o jeho
alkoholizme a omyloch. Zároveò sa ditancujú èasto aj od predchádzajúcich fáz vývoja svojej náboenskej spoloènosti. Ide to
dokonca tak ïaleko, e sa bene vyhlasuje,
e dnená Rodina nemá niè spoloèného
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s pôvodnými Demi Boími, èi medzistupòom, ktorý sa nazýval Rodina lásky. Tým
sa chcú zbavi zodpovednosti za praktiky
konané v tom èase, vrátane FFingu a iných
sexuálnych výstrelkov. Ich vyhláseniam
vak chýba dôveryhodnos vzh¾adom na
to, e sa v skutoènosti nevedia vzda ani
Berga samého, ani jeho listov ako inpirovanej náboenskej literatúry a napriek nieko¾konásobnej zmene názvu stále ide o tú
istú organizáciu, s rovnakým vedením,
rovnakým logom a s rovnakou literatúrou
i kontinuitou v èlenskej základni.
I v teologických otázkach dochádza
len k drobným úpravám, i keï sa u
mnohé Bergove proroctvá ukázali ako
faloné. Èi u ilo o politické predpovede,
napr. e líbyjský vodca Muamar Kaddáfí
ovládne celý svet a stane sa prorokovanou
elmou zo Zjavenia Jánovho, alebo proroctvá o zráke Zeme s Kohoutkovou kométou, o znièení Kalifornie èi konci sveta,
predpovedaného na rok 1993. Dokonca aj
v predpovedi svojej vlastnej smrti na rok
1989 sa Berg zmýlil. Napriek tomu zostáva
ve¾ký dôraz na oèakávanie skorého konca
sveta. Rodina dokonca vlastní internetovskú stránku s názvom Countdown (Odpoèítavanie  http://www.countdown.org/),
kde publikuje dôkazy o tom, e koniec
sveta je skutoène blízko. Posledné udalosti si predstavuje tak, e sa k Zemi z kozmu
priblíi pyramída s rozmermi nieko¾kých
tisícok kilometrov (zobrazovaná na väèine plagátov Rodiny), z ktorej sa vyhrnú
nebeskí bojovníci, ktorí znièia tento svet.
Z pyramídy sa potom stane tzv. Nebeský
Jeruzalem, v ktorom budú i èlenovia
Rodiny. Zem sa napokon premení tak, e
sa vráti o nieko¾ko storoèí spä, take sa
bude cestova na koòoch a osloch, moria
budú brázdi plachetnice a mlyny na obilie
bude poháòa vietor. My, ktorí sme sa
k Rodine nepripojili, sa staneme sluobníkmi ich èlenov, èo dostanú vlastnosti
supermanov amerických sci-fi filmov.
A tak je Rodina v svojej dnenej podobe zaujímavým religionistickým príkladom
náboenskej spoloènosti zápasiacej so svojou vlastnou minulosou vrátane samotného zakladate¾a. Otázkou vak zostáva, èi je
moné, aby sa takáto skupina skutoène
oslobodila od svojho dedièstva, a napriek
tomu zostala sama sebou. Napokon, ete
nie je ani jasné, èi vyhlásenie o odlinosti
súèasnej Rodiny a prebiehajúce kozmetické úpravy sú skutoènou snahou o zmenu,
alebo intitucionalizáciou prirodzeného
chladnutia a únavy zakladajúcich èlenov.
TOMÁ NOVOTNÝ
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REPORT
Francúzske sekty stále rafinovanejie
Komisia na skúmanie siekt pri francúzskom parlamente iadala poèetné zmeny a
doplnky v zákonoch. Sekty sú v hospodárskej oblasti stále rafinovanejie, povedal
predseda výboru Jacques Guyard pri prezentovaní správy výboru koncom júna
v Paríi. Sekty stále èastejie vystupujú pod rúkom mimovládnych organizácií alebo
spoloèensko-prospených zdruení a vyuívajú medzery v zákonoch o spolkoch.
V správe komisia okrem iného iada aj zavedenie skutkovej podstaty mentálnej manipulácie do trestného zákonníka a zriadenie osobitne vykolených sudcov pre otázky
siekt na odvolacích súdoch. Zdokonali treba aj zákony na boj proti podvodom.
KIPA/ TK KBS

Sekta Mandarom musí strhnú sochu
Francúzsky súd odsúdil sektu Mandarom na to, aby dala strhnú 33 m vysokú sochu,
ktorú postavila v provensálskom meste Castellane. Odstránenie sochy sa musí
uskutoèni v priebehu dvoch mesiacov, inak hrozí zdrueniu pokuta, vyhlásil odvolací súd v Aix-en-Provence. Súèasne uloili sekte pokutu vo výke asi 84 tisíc Sk
(v prepoète) za poruenie stavebných predpisov. Betónovú sochu s hmotnosou
1200 ton postavila sekta na zaèiatku devädesiatych rokov. Proti tejto sekte sa viedlo vyetrovanie aj z inej príèiny. Jej vodcu a zakladate¾a Gilberta Bourdina zaaloval bývalý èlen sekty za znásilnenie. Bourdin vak v marci 1998 vo veku 74 rokov
zomrel bez toho, e by sa proces uzavrel.
KIPA/ TK KBS

Demontrácia Falun Gong v Èíne
Dòa 8. júla 1999 zakázala èínska vláda èinnos sekty Falun gong a uväznila nieko¾kých
jej èlenov. Tento prístup predstavuje najväèí politický hnev komunistickej vlády Èíny
od èias protestov tudentov na námestí Tchien-an-men spred deviatich rokov. Èínska
vláda je znepokojená rastom politickej moci tohto hnutia. V jej oficiálnom vyhlásení sa
uvádza, e sekta pokodzuje ¾udské zdravie a vedie ¾udí k mentálnemu zmäteniu, strachu a hystérii. Údajne sa niektorí èlenovia sekty zbláznili, iní spáchali samovradu
alebo zabili svojich príbuzných.
Hnutie, ktoré v roku 1992 zaloil a vedie Li Hongzi (47) tvrdí, e na celom svete
má 100 miliónov èlenov. Vye desatisíc z nich ohromilo èínsku vládu, keï 25. apríla t. r. usporiadali v Pekingu celodennú demontráciu za oficiálne uznanie. Vodca
dodáva, e perzekúcie èlenov Falun gongu môu spôsobi stratu dôvery vo vládu.
Jedného dòa vraj bude kadý èlovek vedie, e je tu Ve¾ký zákon  Falun Dafa (Falun
Gong). Nezáleí na tom, ako èínska vláda zakrýva pravdu a ako ohovára Falun Gong
a majstra Li Hongziho, jedného dòa pravda vyjde na povrch na celom svete. Medzitým èínska vláda poiadala Interpol o spoluprácu pri zatknutí Li Hongziho, momentálne ijúceho v USA. Centrála Interpolu v Lyone vak pomoc odmietla s odôvodnením, e v zmysle ich stanov nemôu zasahova do aktivít politického alebo náboenského charakteru.
Èlenovia hnutia vo svojom uèení kombinujú prvky budhizmu, taoizmu a qigongu (èi-kungu). Pod¾a Li Hongziho naimi kritériami najvyej kozmickej kvality sú:
Zen (Pravda), San (Súcit), Ren (Trpezlivos). Slúia nám ako rukovä pri kultivácii.
Hlavné spirituálne ciele hnutia sú: otvorenie vetkých energetických kanálov tela,
aby energia mohla vo¾ne cirkulova, zmieanie a výmena energie medzi kozmom a
telom slúiaca na oèistu tela, dosiahnutie jasnej, èistej mysle a posilnenie i zvýenie
svojho energetického potenciálu. Na dosiahnutie týchto cie¾ov prívrenci sekty pouívajú aj meditáciu a bojové umenia, aby tým údajne prepojili skryté sily a posilnili
svoje zdravie.
Pod¾a Internetu spracoval ml-
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Rozmer je vá
Niekedy nám píete, e èlánky v Rozmere sú dlhé, resp. prive¾mi
odborné. Iným zase takáto pragmatická a vecná forma vyhovuje.
Redakcia sa snaí repektova týl jednotlivých autorov, a preto do
ich príspevkov zasahuje ve¾mi citlivo. Nazdávame sa, e ná èitate¾ je nato¾ko vyspelý, e nie je nevyhnutné k èlánkom pridáva
samostatný komentár. Avak boli by sme radi, ak by v Rozmere dostával stále väèí priestor samotný èitate¾  tak by sa ná spoloèný èasopis stal ivím a pútavejím a bol by pravdivejím odrazom
vaich názorov a potrieb. Preto vás chceme poiada, aby ste sa
na nás obracali s dôverou, aby ste nám písali vae názory na Rozmer (aj tie kritické), vae postrehy, úvahy, svedectvá èi otázky. Ak
budú súvisie s tematikou náho èasopisu, radi ich uverejníme,
napríklad v rubrike Listáreò, ktorú zamý¾ame publikova èastejie. Takto sa Rozmer môe sta  vaou zásluhou  naozaj vaím.

Kninica Rozmeru
Záujem o literatúru, ktorá sa zaoberá pôsobením siekt a
nových náboenských hnutí a kultov, stále rastie. Aj v tomto èísle
Rozmeru vám odporúèame viacero zaujímavých titulov:
1. F. R. HRABAL (ED.): Lexikon náboenských hnutí, sekt a duchovních spoleèností (CAD Press, 1998);
2. Malý slovník sekt (Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním
Vydøí, 1998);
3. M. WIDL: Køesanství a esoterika (Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním Vydøí, 1997);
4. R. ENROTH A KOL.: Prùvodce sektami a novými náboenstvími
(Nakladate¾stvo Návrat domù, 1995);
5. V. ENGELHART: Kto sú Svedkovia Jehovovi (LÚÈ  vydavate¾ské
drustvo, 1992);
6. KOL.: Scientologie (Spoloènos pre túdium siekt a nových
náboenských smerov, 1998);
7. H. KÜNG  H. BECHERT: Køesanství a budhizmus (Nakladate¾stvo Vyehrad, 1998);
8. H. KÜNG  J. VAN ESS: Køesanství a islám (Nakladate¾stvo Vyehrad, 1998);
9. S. FERFECKI: Byl jsem Svìdkem Jehovovým (Vydavate¾stvo
Kresanských zborov, 1990);
10. O. NOVOTNÝ: Za cizím vak nepùjdou (Nakladate¾stvo Oliva,
1996).
11. T. NOVOTNÝ, Z. VOJTÍEK: Základní orientace v nových náboenských smìrech (Spoloènos pre túdium siekt a nových
náboenských smerov, 1995);
Záujemcovia si uvedené tituly môu zakúpi
alebo na dobierku objedna na adrese:

Kníhkupectvo Jonatán,

Legionárska 2, 811 07 Bratislava 1,
telefonicky na èísle: 07/555 630 40,
alebo e-mail: vbh-tatyk@internet.sk.
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SÚA

Èitatelia, ktorí si do 30. novembra 1999 predplatia èasopis
Rozmer a správne odpovedia na nasledovné otázky, budú
zaradení do rebovania o tieto ceny: 1. cena  publikácia
Malý slovník sekt; 2. cena  publikácia od Z. Vojtíka:
Netradièní náboenství u nás a 3. cena  publikácia od
R. Enrotha: Prùvodce sektami a novými náboenstvími.
Odpovede posielajte na adresu: Redakcia èasopisu Rozmer,
Palisády 48, 811 06 Bratislava 1.
Súané otázky:
Kto je autorom knihy Vo svetle Pravdy?
Uveïte tri základné zákony Abd-ru-shinovho uèenia.
Èo je to One Brain system?
Kto vydal v roku 730 veobecný zákaz uctievania
obrazov?
5. Kto je zakladate¾om sekty Rodina?
1.
2.
3.
4.

Správne odpovede na súané otázky z minulého
èísla: 1.  dikshy; 2.  v roku 1975; 3.  pod¾a fotografie;
4.  Stanislav Grof; 5.  vyarovanie pôsobenia koherencie
a harmónie v kolektívnom vedomí spoloènosti. Výhercami sa
stali: Mgr. D. Kunírová z Koíc, J. Kauèáriková z Dolného
Kubína a F. ingovský z Koíc.
Výhercom srdeène blahoeláme!

Z Rozmeru 4/99 vyberáme:
F

Tajomstvo pyramídy
Martina Dvoøáková

F

Michael Jackson a Svedkovia Jehovovi
Petr Velechovský

F

Herbalife  klamlivá vidina mamonu
Jan Kotrè
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prebudi vkladaním rúk. Náboenský kolorit festivalu navye
dopåòala kresanská skupina s názvom Univerzálny ivot,
ktorá okrem iného vehementne obhajovala vieru prvých kresanov  reinkarnáciu.
Pravdepodobne preto, aby sa mylienky ezoteriky v naom kresanskom prostredí írili rýchlejie, boli medzi literatúru Nového veku (New Age)  reprezentovanou napríklad knihami Reiki, Kineziológia, Psychotronika, Minulé a budúce
ivoty, Tibetská kniha màtvych, Vo svete snov, Astrálne projekcie, Umenie sexuálnej mágie a pod. prepaované aj niektoré typicky kresanské publikácie, dokonca som zazrel celú
sériu kníh Ozveny slova od prof. A. Hlinku.
Ak by tu návtevník oèakával nejaký ucelený systém prednáok, asi by bol sklamaný. Prís obhajova svoju pravdu
mohol takpovediac kadý, kto ponúkal akúko¾vek alternatívu
ku skostnatenej vede èi historicky u dosluhujúcim tradièným cirkvám. Na tyroch miestach súèasne poèas týchto dvoch
dní prebiehalo mnostvo prednáok vytvárajúcich pestrú paletu názorov. Nebola tu núdza ani o zástancov teórie prevte¾ovania z radov tzv. kresanov. Pýtal som sa viacerých, èo si o
tom myslia a nikdy som sa nestretol s negatívnou odpoveïou.
Pani M. bola presvedèená, e v minulom ivote bola Japonkou,
iní si zase neochvejne spomenuli na nieèo iné. Ve¾ký záujem
bol aj o chiromantiu (vetenie z rúk) èi numerológiu, ktorá
údajne odhalí osud a povahové èrty èloveka pod¾a tajomstva
èísiel tvoriacich dátum jeho narodenia èi pod¾a vibrácií vyarujúcich z jeho mena. Ve¾a otázok padlo aj na prednáke
odkrývajúcej význam a tajomstvo snov. Na druhej strane sa
snail vedecky na ¾udí pôsobi známy propagátor mimozemských civilizácií Ivo Benda (píeme o òom na str. 6  8). Tvrdil, e predtým, ako bude Zem predimenzovaná z tretej na
piatu dimenziu, budú ¾udia, pozitívne sa stavajúci k posolstvám vesmírnych priate¾ov, ubytovaní na ve¾kých kozmických lodiach, prièom tí ostatní budú skúaní ve¾kými strasami,
ak to vôbec preijú. Vedecké a údajne historicky dokázané
teórie o tom, e jedenie mäsa výrazne spoma¾uje ná duchovný pokrok tu boli samozrejmosou.
Na iadnom podujatí tohto rázu nemôu chýba prevratné metódy z oblasti alternatívneho lieèite¾stva a medicíny.
Hneï nieko¾ko sa ich venovalo stále známejej starobylej tibetskej metóde reiki. Zastúpená bola aj teória o bioenergetickom
systéme èloveka, o celostnej lieèbe èi o kvantovej homeopatii.
Ich podstatou je akási kozmická energia, ktorá vraj èloveka
lieèi komplexnejie ako klasická medicína.
Iným druhom energie, ktorá údajne na duchovnej úrovni èloveka zjednocuje s bostvom, je starobylá indická tantra
joga  cesta zjednotenia pomocou práce so sexuálnou energiou
a zvukovými vibráciami a meditácia. Sexuálny styk sa medzi jej
prívrencami praktizuje nielen medzi muom a enou, ale aj
medzi rovnakým pohlavím. Ide o urèitý náboenský obrad, kde
sa vzýva iva a iné bostvá.
¼udia ob¾ubujúci ezoteriku radi zdôrazòujú vlastnú skúsenos s duchovnom. Väèinou ide o tzv. h¾adaèov pravdy. Ak by
sme sa my kresania pre nich stali naozajstným duchovným
záitkom, aspoò niektorí by azda zo svojho ezoterického opojenia vytriezveli.
Text a foto: BORIS RAKOVSKÝ

