Ročník 2001 v akcii
Od 15. júna sme pre vás pripravili pozoruhodnú akciu. Kto
by mal záujem, môže si zakúpiť celý minulý ročník Rozmeru
(4 čísla) len za 100 Sk. Ponuka platí do výpredaja redakčných
zásob, avšak tie sa postupne míňajú. Ešte o trochu lepšie
budú na tom noví predplatitelia. Ak si od tohto termínu
predplatia Rozmer na tento rok a budú chcieť aj ročník
2001, zaplatia spolu za obidva ročníky iba 220 Sk, to
znamená, že ročník 2001 ich bude stáť iba 84 Sk (predplatné
na rok 2002 je 136 Sk).
Ročník 2001 bol bohatý na mnohé podnetné témy,
z ktorých na ilustráciu vyberáme:
Rozmer 1/2001
Reiki, liečivá energia, alebo mágia?
New Age – dáždnik nad neopohanstvom
Satanizmus – revolta voči Bohu
Kauza – Lafayette R. Hubbard

Rozmer 2/2001
Quo vadis, Hare Krišna?
Rock pre satana
Ruky preč od okultizmu
Kineziológia – liečenie,
alebo sugescia?

Rozmer 3/2001
Kult svätého Grálu
Zlaté vajcia od Sái Bábu
Sexualita a transcendencia
O zásadách psychomanipulácie

Rozmer 4/2001
V magickom svete pokémonov
Úskalia a nádej viery
Kulty a spoločnosť
Otrokmi falošnej nádeje

Ako si predplatiť Rozmer
Predplatné časopisu Rozmer na rok 2002 je 136 Sk. Cena
jedného výtlačku pre predplatiteľov je 34 Sk (inak 35 Sk). Po
objednaní – ak ešte nie ste predplatiteľom – a uhradení vloženej
poštovej poukážky vám časopis budeme po celý rok pravidelne
zasielať na vašu adresu. Vo vlastnom záujme preto uvádzajte
presné údaje, prípadne nám zmenu adresy včas nahláste, aby
nedošlo k nedorozumeniu pri distribúcii.
Všetkých našich čitateľov upozorňujeme, aby predplatné za
časopis Rozmer uhrádzali výhradne priamo redakcii – a to buď
poštovou poukážkou vloženou do časopisu, alebo bankovým
prevodom na číslo účtu 2621022295/1100 (Tatra banka, a. s.).
Takisto objednávky časopisu vybavuje výlučne redakcia!
Časopis Rozmer si môžete objednať troma spôsobmi:
1. písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer
Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1
2. telefonicky na bratislavskom čísle: 02/5443 0960
3. e–mailovou korešpondenciou na adrese: rozmer@sekty.sk

časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
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Čo sme v predchádzajúcom čísle sľúbili, to sme
dodržali. Dostáva sa vám do rúk Rozmer, ktorý má
nový, podľa nás dynamickejší dizajn, preto už iba dúfame, že v modernejšom šate zaujme i vás. Avšak zmenou grafického štýlu a typu písma sa jeho rozsah – pri
zachovaní zvyčajného počtu príspevkov – rozšíril na
súčasných 32 strán, čo sa podpísalo i na tom, že sme
boli prinútení zdvihnúť jeho cenu. Zvýšenie sa však týka iba ceny jednotlivého výtlačku (z 29 na 35 Sk), cena celoročného predplatného ostáva nezmenená.
Druhým, možno podstatnejším dôvodom, prečo sme
pristúpili k tomuto nepopulárnemu opatreniu, bol fakt,
že doteraz boli znevýhodnení práve predplatitelia, ktorí
ročne zaplatili o dvadsať korún viac, ako keby si časopis
pravidelne kupovali v predajni. A aj my, podobne ako
iné redakcie, máme záujem, aby počet predplatiteľov
vzrastal, a nie klesal.
So zmenou dizajnu súvisí aj inovácia jeho obsahovej štruktúry. Ako sme už viackrát avizovali, boli by
sme radi, keby sme mohli Rozmer obohatiť o nové rubriky, najmä o tie, ktoré budú viac odrážať život a dianie na Slovensku. Privítame preto všetky vaše podnety, pripomienky, názory (aj na novú grafiku), ale
i svedectvá či správy z jednotlivých regiónov. Keďže
nemôžeme byť všade, táto vaša aktivita akiste bude
pre nás všetkých prínosom. Zatiaľ sme dostali neveľa,
avšak veľmi zaujímavých listov s viacerými typmi a témami. Môžem vás uistiť, že každý berieme veľmi vážne.
A hoci sa na všetky podnety nedá ihneď reagovať
– pretože sme iba štvrťročník – mnohé nám nasadili
chrobáka do hlavy a veríme, že si časom v Rozmere
nájdu svoj priestor.
Rozmer je kresťansky orientovaný časopis, a preto
v duchu počítame s tým, že tí, ktorí ho čítajú, nebudú
pasívni. Pasivita totiž, najmä na duchovnom poli, sa –
ako to vidno všade navôkol – nevypláca.
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BIBLICKÉ SLOVO

R E P O R T

Náš príbeh

„Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez
podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané
ústami proroka: »Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta«.“ (Mt 13, 34 – 35)
Film Harry Potter a kameň mudrcov sa teší nevídanému
záujmu divákov. Znova otvoril diskusiu – aj medzi kresťanmi –
o význame a rizikách príbehov z mýtických svetov.
O židovsko-kresťanskej kultúre sa dá povedať, že to nie je
argumentačná, ale príbehová kultúra. Starý zákon je jeden veľký
príbeh, ktorý má pokračovanie v Novom zákone a umocňuje sa
príbehom života dnešných kresťanov. V minulých desaťročiach
vznikla značná pochybnosť či nedôvera voči noetickej hodnote
metaforickej reči všeobecne, ale i kresťanského Písma. Zdalo
sa, že substantívne vyjadrovanie – prevzaté najmä z technických vedných disciplín a vnesené aj do filozofie či religionistiky
– bude dostatočné. Avšak ukazuje sa, že to nie je tak. Na vyjadrenie dynamiky a rozmanitosti života pri zachovaní určitej
konzistencie je najvhodnejšie práve obrazné vyjadrovanie.
Metafora objasňuje nielen svet okolo nás, ale i v nás samých.
Nadčasové a nadkultúrne princípy evanjelia sa pomocou metaforického vyjadrovania stávajú nadčasovo i nadkultúrne jasné.
Aj ľudia zisťujú príťažlivosť príhod, najmä mýtických.
Väčšinu mediálnej ponuky tvoria takéto televízne epizódy,
s ktorými sa ľudia viac či menej identifikujú. Nesú v sebe posolstvo, pochopenie života. Žiaden príbeh však nie je hodnotovo
neutrálny. Preto nie je jedno, v akých udalostiach ľudia nachádzajú svoju identitu. Potrebné je kritické myslenie, svetlo na
posúdenie príbehov, ktoré sa nám páčia, v ktorých nachádzame samých seba.
Spomedzi všetkých udalostí je najdôležitejší príbeh Ježiša
Krista, ktorý nie je vymyslený, ale historický. I dnes sa môže stať
inkarnovaným príbehom, čím spustí proces najdramatickejšej
zmeny v človeku: smrť starého egoistu a zrod človeka
nového, schopného milovať, a teda žiť. Touto životodarnou
schopnosťou Ježiš potvrdzuje svoju jedinečnosť a zvláštnu
schopnosť dať dnešnému človeku novú kvalitu života. Preto
nie je jedno, ktoré príbehy sú i našimi príbehmi…
ONDREJ GARAJ
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Európsky parlament proti cirkvám a náboženstvu!
Veľmi tesnou väčšinou schválil Európsky parlament
(EP) správu s ostrou kritikou cirkví a náboženských
spoločenstiev. V správe, ktorú prijali v Štrasburgu 13. marca 242 proti 240 hlasom a so 42 zdržaniami v hlasovaní, sa
okrem iného pranieruje „miešanie sa cirkví a náboženských
spoločenstiev do verejného a politického života štátov“.
Poslanci EP vyškrtli formuláciu, v ktorej sa malo odmietnuť
preberanie verejných úloh – ošetrovanie chorých a vzdelávanie náboženskými spoločenstvami – ako „celkom objektívne v protiklade s demokratickým právnym poriadkom
Európskej únie“. Zavrhli aj formuláciu, podľa ktorej by pápež
a rumunský pravoslávny patriarcha mali zmeniť svoj postoj
k lesbickým ženám. Proti návrhu správy sa vyslovili takmer
výlučne poslanci kresťansko-demokratickej frakcie EP. Belgická kresťanská demokratka Miet Smetsová v diskusii kritizovala, že návrh si neprípustným spôsobom pletie miesto
cirkví v spoločnosti s náboženským fundamentalizmom.
Veriaci všetkých vyznaní sa v správe vyzývajú, aby podporovali rovnoprávnosť žien. V súvislosti s diskusiou o antikoncepcii a potrate sa tu píše, že ženy musia mať právo
samy rozhodovať o svojom tele. Majú sa samy rozhodovať,
kedy si chcú založiť rodinu, aký životný štýl a aké vzťahy
chcú mať. Oddelenie cirkvi a štátu sa označuje za
najprijateľnejšiu formu systému vládnutia v demokratickej
spoločnosti. Štáty Európskej únie (EÚ) by podľa správy
mali mať voči rôznym náboženským vyznaniam „neutrálny postoj“. Krajiny, v ktorých ženy nemôžu dosiahnuť plné
občianske práva, alebo nemôžu vládnuť, by štáty EÚ nemali uznávať. Správa španielskej sociálnej demokratky
Márie Izquierdo Rojovej sa súčasne obracia aj proti diskriminácii žien náboženským fundamentalizmom mimo
EÚ. Menovite kritizuje Irán a Saudskú Arábiu. Práva žien sa
majú viac zohľadňovať aj pri vonkajších vzťahoch EÚ. Na
EÚ a jej členské štáty správa apeluje, aby sa pri azylovom
konaní uznávali dôvody prenasledovania istého pohlavia.
Porušovanie práv žien by sa malo trestať sankciami proti príslušným štátom. V správe sa tiež žiada preskúmanie,
či ženy z prisťahovaleckých rodín v EÚ trpia náboženským
fundamentalizmom.
KP/TK KBS, 15. 3. 2002
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rozhovor

Oslobodil ma Ježiš Kristus
GRZEGORZ FELS

Môže satan v dnešných časoch úplne ovládnuť človeka, zmocniť sa jeho tela? Ukazuje sa, že áno.
V jednej z farností Rudy Ślaskiej (neďaleko Katovíc v Poľsku) je taký prípad známy. Mladý človek
s pomocou kňaza a veriacich z charizmatického spoločenstva, ktorí sa modlia na jeho úmysel, sa
usiluje z toho jarma oslobodiť. On (Gregor) a kňaz Leszek (hlava spoločenstva) súhlasili, že o tom
poskytnú rozhovor pre náš časopis. Nech sú ich slová výstrahou pre ľudí, ktorí hľadajú novinky
v súčasnom „módnom“ prúde New Age a vo východných meditáciách.
Sekty i fakty: Gregor, môžeš povedať
našim čitateľom, aký bol začiatok
tvojho jarma?
Gregor: Istý lekár naturálnej medicíny
pôsobiaci v Zabrze, ktorý údajne prišiel
z Tibetu, mi odporučil praktizovať jednu z foriem jogy. Začal som cvičiť
a načisto ma to vtiahlo do seba. Vydržal
som asi päť rokov, ale potom som pochopil, že mi to už nestačí. Siahol som
po časopisoch spadajúcich do okruhu
New Age: Štvrtý rozmer, Veštkyňa.
V jednom čísle Štvrtého rozmeru som
sa dočítal, že v Katoviciach sa bude
organizovať seminár krijájogy. Rozhodol som sa, že tam pôjdem, lebo
som si chcel prehĺbiť svoj duchovný obzor. V tom čase sa mi zdalo, že krijájoga
(„činnosť duše“) je to, čo naozaj hľadám.
Pamätám sa, že tam bol prítomný istý
guru z Indie, ktorý nás zasväcoval do
jogínskej praxe. Po iniciácii sme jedli
obetu pripravenú z ovocia.
Kňaz Leszek: Na čo kládli dôraz? Čo
z toho všetkého bolo najpodstatnejšie?
Gregor: Išlo im o to, aby sme vyznávali kult bohyne Kálí. Dnes viem, že to bola
úcta vzdávaná satanovi.
Sekty i fakty: V čom konkrétne
spočívalo praktizovanie krijájogy?

Gregor: Išlo o skoncentrovanie sa na
vybrané body tela, aby sme sa nechali ovládnuť božstvom. Cieľom týchto praktík bolo dospieť do nirvány –
tak nás uisťoval guru. Osobitne som
nevnikol do toho, čo sa označuje ako
nirvána. Jednoducho som cvičil a veril som učeniu guru. On však uvádzal
ľudí do omylu. Hlásal, že vďaka praktizovaniu tejto meditácie zmiznú naše
choroby. Samotná krijájoga mala byť
uvoľňujúca a zároveň najlepšia zo
všetkých známych druhov jogy. Hovoril
síce, že ostatné sú tiež dobré, ale táto
mala byť najlepšia. Podľa jeho uistenia
nás praktizovanie krijájogy malo chrániť
pred vplyvom zlej konštelácie planét.
Po úvodnom seminári som chodieval
na rôzne stretnutia. Schádzali sme sa
prevažne v Katoviciach, v tej istej budove ako budhisti. Meditovali sme pred
fotografiami zväčša už nežijúcich hinduistických mudrcov. Uprostred fotografií bol obďaleč umiestnený
aj Ježišov obraz. V našej meditácii bola reč aj o Ježišovi, ale
najdôležitejším v hierarchii bol
ešte žijúci hinduistický guru na veľkej fotografii stojacej v strede. Myslím si, že
Ježišova osoba tu bola iba ako
kamufláž na podoprenie ich
takzvanej tolerancie voči iným
názorom.

Sekty i fakty: Keď si cvičil krijájogu,
vedome si vzdával úctu bôžikom.
Uvedomoval si si to vôbec?
Gregor: Nie, nevedel som to – myslel som si, že je všetko v najlepšom
poriadku. Vtedy som sa nad tým ani
hlbšie nezamýšľal. Chodil som na seminár v dobrej viere. Hovorili nám: „Milujte Boha, Ježiša a majstrov.“ Rovnaké
myšlienky odznievali aj počas meditácie.
K svojmu duchovnému vodcovi sa
správali ako
k bohu.
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Sekty i fakty: Čo bolo pre teba prvou
výstrahou, že nie je všetko v poriadku?

načas prestal praktizovať krijájogu, ale
veľmi rýchlo som sa k nej opäť vrátil.

Gregor: Guru nás učil, že vďaka tejto meditácii v sebe ucítime Božie vibrácie a ja som skutočne začal čosi
pociťovať. A tak som sa stal sluhom
dvoch pánov – na jednej strane som
sa modlil k Ježišovi a na druhej som

Sekty i fakty: Potreboval si to?
Gregor: Áno. Bol som v takom štádiu,
že som sa už bez nej nemohol zaobísť.
Cítil som, že padám na dno a že vlastnými silami sa z toho nedokážem dostať.

Príčinou vo mne pociťovaných vibrácií bola nepochybne
meditácia, ktorú som dlhý čas praktizoval.
cvičil krijájogu a meditoval. Ďalšia vec,
ktorá ma prinútila zamyslieť sa, bolo
pozvanie do Rakúska na oslavu 91. narodenín guru so zvučným menom Baba Paramahansa Hariharanda. On bol
naším hlavným duchovným vodcom, ku
ktorému sme sa pri meditácii utiekali.
Pri tejto príležitosti sa mal konať seminár, na ktorom nás chceli oboznámiť
s ďalšími technikami meditácií a vyššími
stupňami zasvätenia. Ja som v Poľsku
prijal iba prvý stupeň zo siedmich.
Na oslavu som však nakoniec nešiel,
pretože na pozvánke, ktorú som dostal,
boli nakreslené pentagramy, čo vo mne
vzbudilo podozrenie. Cestoval som
s tým do Katovickej KANY (katolícke
centrum informácií o sektách a nových
náboženských hnutiach – pozn. red.),
kde sa p. Dariusz Pietrek dlho so mnou
rozprával a dal mi kontakt na jedného
kňaza – exorcistu z Poznane.
Sekty i fakty: Po celý čas si ostával
členom Cirkvi a zúčastňoval sa na
svätých omšiach?
Gregor: Áno, do kostola som chodieval, ale nepristupoval som k sviatostiam. Po nejakom čase som si všimol,
že pri pokusoch o modlitbu vychádzajú zo mňa zvláštne slová, ktoré som nemal pod kontrolou a toho som sa zľakol.
Raz som sa teda vybral na spoveď
a vyznal som kňazovi, že cvičím jogu.
Vystríhal ma, že k ničomu dobrému
ma to neprivedie, lebo je to istá forma sebazbožšťovania. Po spovedi som
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Dovtedy som cvičil a meditoval tri
hodiny denne. Keď som pochopil svoju bezmocnosť, zašiel som na faru za
kňazom Andrejom, ktorý ma okrem
iného pozval na modlitbové stretnutie farskej charizmatickej skupiny. Urobil som podľa jeho rady a začal som na
tieto stretnutia pravidelne chodievať.
Charakteristické však bolo, že počas
ich modlitieb všetky prejavy, ktoré ma
trápili, ešte zosilneli.
Sekty i fakty: Keď som pred
niekoľkými mesiacmi prišiel do tohto
spoločenstva, ihneď si upútal moju
pozornosť. Keďže ľudia v sále boli
pohrúžení do modlitby, tvoje vtedajšie
správanie ma o to viac rozladilo. Stál
si vzadu, dosť charakteristicky si
sa prehýbal či skôr skrúcal a z úst ti
vychádzal hlboký zvuk prerušovaný
tichým, ale posmievačným hlasom.
Nehovoril si po poľsky, ale nejakým
čudným jazykom. Spájal som ho
s pseudolatinskými nápismi z bunkra,
v ktorom satanisti páchali rituálne
vraždy. Rozumel si ty sám tej čudnej
reči? Bolo možné ten hlas vôbec
potlačiť?
Gregor: Uvedomujem si svoje reakcie
z toho obdobia, ale nechcem sa na to
sústrediť. Keď sa so mnou dnes niečo
také deje, snažím sa čo najskôr vzývať
meno Pána Ježiša. Vtedy som to neovládal, nedokázal som to zadržať.
Áno, do toho času, hoci oveľa zriedkavejšie ako kedysi, také hlasy zo mňa

vychádzali. Keď sa dnes začnem modliť
k Ježišovi, k Duchu Svätému, všetko to
pominie. Žiadne rušivé vplyvy sa už neobjavujú.
Sekty i fakty: Všetko, čo sa s tebou
vtedy dialo, zbehlo sa viac-menej
v čase satanistickej vraždy, ktorá
sa odohrala v jednom z neďalekých
bunkrov. Ako to teraz vnímaš?
Môžeme tu hovoriť o pôsobení zlého
ducha?
Gregor: Zdá sa mi, že satan všetkých
ovládal a riadil, najmä vtedy, keď
vraždili svojich priateľov. Dali sa zviesť.
Boli vo svojom správaní zatvrdení. Pán
Ježiš pomáha tým, ktorí k nemu urobia hoci len malý krok. Ale keď niekto
tvrdošijne trvá na svojom, Pán Ježiš sa
mu nevnucuje. Dáva človeku slobodnú vôľu.
Sekty i fakty: Môžeš nám povedať
podrobnejšie o svojom vymaňovaní
sa spod vplyvu zlého ducha?
Spomenul si svätú spoveď, stretnutie
s kňazom, centrum KANA, modlitbové
spoločenstvo. Z tvojich slov vyplýva,
že u teba sa stav značne zlepšil. Ako ti
pomohlo tvoje spoločenstvo?
Gregor: Spoločenstvo sa po celý čas
v tejto veci angažovalo. Modlili sa k Bohu za moje oslobodenie – kňaz Leszek,
vedúci tohto kolektívu, i dve animátorky, ktoré boli so mnou u kňaza-exorcistu v Poznani.
Sekty i fakty: Pomohol ti exorcista?
Gregor: Veľmi mi pomohol. Po návšteve
uňho som pocítil veľkú slobodu. Lenže
aj po tomto stretnutí sa moje trápenie
ešte vracalo.
Sekty i fakty: Ako na tvoje správanie
reagovali ľudia, ktorí do veci neboli
zasvätení, nevedeli, čo sa s tebou deje
– napríklad v zamestnaní či doma?
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2/2002
Gregor: Mama bola z môjho správania
veľmi vystrašená. Radila mi, aby som
hľadal pomoc u psychiatra. Čo sa
týka práce, cítil som, že strácam fyzickú
silu. Nedokázal som zdvihnúť to, čo sa
mi predtým bez väčšej námahy darilo.
Napriek tomu kolegom moje správanie
nebolo podozrivé. Možno preto, že som
baník, pracujem v hĺbke, pri tzv. obsluhe, kde som väčšinou sám. Nie, v mojom okolí som, vďaka Bohu, senzáciu
nevzbudil.
Sekty i fakty: Ako tá nepríjemná
skúsenosť ovplyvnila tvoj duchovný
život?
Gregor: Moja nábožnosť od toho času
vzrástla. Je neporovnateľne silnejšia
ako predtým. Chvála za to Pánu Ježišovi!
Cítim, že Boh ma cez túto nepríjemnú skúsenosť nasmeroval do tunajšieho
modlitbového spoločenstva. Pán Ježiš
ma vytrhol z mojej duchovnej letargie
a ja mu za to ďakujem.
Sekty i fakty: Teraz sa s otázkou
obrátim na kňaza. Aké bolo vaše prvé
stretnutie s Gregorom?
Kňaz Leszek: V kostole hneď upútal moju pozornosť predovšetkým tým, čo robil v lavici.
Sekty i fakty: Čo to bolo?

o ňom podrobnosti. S tým, že riešenie
tohto prípadu nemôžem nechať na
seba samého, začal som nadväzovať
na prácu kňaza, ktorý viedol skupinu
predo mnou a spomenul mi tento zložitý prípad. Po nástupe do farnosti som prevzal jeho povinnosti aj
s vedením modlitbovej skupiny, čo
zase nejako súviselo s Gregorovým
prípadom.
Sekty i fakty: Podľa výsledkov ankiet
veľa ľudí považujúcich sa za katolíkov
neverí v existenciu satana ako osoby.
Napokon len zriedkavo sa stáva, že
satan by kohosi úplne opantal. Ktosi
raz povedal, že najväčším diablovým
víťazstvom v našich časoch je, že
ľudia prestávajú v neho veriť. Prečo
teda v tomto prípade tak zreteľne
manifestuje svoju prítomnosť?
Kňaz Leszek: Zdá sa mi, že najskôr sa
treba opýtať Gregora, či si myslí, že to
všetko, čo sa s ním dialo, spôsobil vplyv
zlého ducha, alebo je to následok meditatívnych techník. Považujem to za
veľmi dôležitú otázku, na ktorú sa ešte
nikto neopýtal.
Gregor: Príčinou vo mne pociťovaných vibrácií bola nepochybne meditácia, ktorú som dlhý čas praktizoval.
V skutočnosti som ňou bol vnútorne
zotročený a slúžil som diablovi.

Cítil som sa duchovne oslabený
a pociťoval som silnú bolesť v hrudníku.
Kňaz Leszek: Boli to najmä jeho pohyby, tzv. „vibrácie“. Myslel som si, že je
psychicky chorý. Na začiatku som to
tak vnímal. Jedného dňa prišiel na naše
modlitbové stretnutie. Bolo to pre mňa
znamenie, že niečo hľadá. Keďže sa vtedy ešte s Gregorom nedalo rozprávať
– prežíval hlbokú krízu a bol vo veľmi
kritickom stave – od dvoch animátoriek a iných osôb z komunity, ktorí ho
už predtým poznali, som sa dozvedel

Ovládala ma energia, ktorej prameňom bol satan. Je to všetko tak tesne
zviazané, že ťažko v tomto okamihu
povedať, čo bezprostredne vplývalo
na moje správanie. Faktom však je,
že som takmer nedokázal ovládať
svoje podvedomé pohyby tela,
vyskytovalo sa i mantrovanie (odriekavanie určitej mantry, slovnej formulky – pozn. red.). Ba čo viac,
v kostole som pohyboval palcami,
ako keby som mantroval.

Sekty i fakty: Povedz nám, čo si cítil,
keď si začal pravidelne pristupovať
k sviatosti zmierenia?
Gregor: Chodieval som na spoveď, ale
bolo mi veľmi ťažko. Cítil som sa duchovne oslabený a pociťoval som silnú
bolesť v hrudníku.
Kňaz Leszek: Chcem k tomu podotknúť,
ako to vyzeralo z pohľadu kňaza, ktorý
rozdával sväté prijímanie. Gregorovo
správanie – napokon to nie je nijaké tajomstvo, všetci farníci to videli
– pripomínalo reakcie opitého. Tackal
sa po kostole a v jeho správaní bolo
vidieť silný vzdor voči prijatiu Eucharistie. Skôr ako prišiel k oltáru, diali
sa s ním neskutočné veci. Akoby ho
niečo zdržiavalo a musel to v sebe
prekonávať. Myslím si, že práve takto možno opísať jeho reakcie. (Gregor
prikyvuje.)
Sekty i fakty: Keď sa ti už podarilo
prijať sväté prijímanie, čo si cítil?
Gregor: Cítil som v sebe silnú zlosť, že
som prijal sviatosť. Vlastne to bol akýsi
psychický odpor spojený so zlosťou.
Kňaz Leszek: Myslím si, že vo všetkom,
čo Gregor povedal, tkvie odpoveď
na otázku, ktorú sme už položili. Nikto z tých, ktorí Gregora poznali, ale
nevedeli, čo predtým prežil, nespájal jeho správanie s pôsobením zlého ducha.
Hovorilo sa, že je psychicky chorý, opilec, alebo je v sekte, že nie je s ním
všetko v poriadku. Dokonca nikto nepredpokladal, že by jeho stav bol úzko
spätý s vierou.
Sekty i fakty: Dá sa to teda chápať
tak, že ľudia boli skôr ochotní prijať
hocaké iné vysvetlenia, ako to, že išlo
o bezprostredné pôsobenie satana?
Kňaz Leszek: Samozrejme! A v tom je
podstata veci. Nebolo to tak, že sa
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satan zjavil všetkým odrazu. Ako som
už spomenul, ľudia nespájali túto vec
s náboženstvom a už vôbec nie s pôsobením zlého ducha. Ja som tiež nedával jasnú odpoveď, či a nakoľko ide
o posadnutie diablom. Naša návšteva
u exorcistu mala byť v určitom zmysle
akýmsi prieskumom situácie, lebo sme
chceli spoznať, o čo tu ide. Sami
sa v tom ťažko orientujeme.
Sekty i fakty: Ako ho prijal exorcista?
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Takéto správanie sa vyskytlo uňho ešte
niekoľkokrát.
Sekty i fakty: Možno jeho reakcie
prirovnať napríklad k epileptickému
záchvatu?
Kňaz Leszek: Nechcem to prirovnávať
k scénam z filmov Exorcista, alebo
Omen, ale azda môžem povedať, že jeho správanie sa na to viac-menej podobalo. Gregor, neviem, či môžem tvoje
príznaky presnejšie opísať…

Sekty i fakty: Stačilo?
Kňaz Leszek (usmieva sa): Nie som si
istý, či to stačilo. Len Boh vie, čo sa
v tom čase stalo. Exorcista odriekal
modlitbu po latinsky. Ja a dve osoby zo
spoločenstva sme sa modlili ruženec.
Nebolo to tak, že v momente, keď
sme opúšťali Poznaň, okamžite zmizli
všetky Gregorove trápenia a záchvaty. Nikto by to ani nečakal. Pred odchodom ma exorcista poveril, aby som
odriekal modlitby prislúchajúce sviatosti kňazstva. Každý kňaz vlastne môže
do určitej miery odriekať modlitbu
exorcizmu. S Gregorom sme sa potom
stretávali dvakrát do týždňa modliac sa
nad ním označené modlitby.

Kňaz Leszek: Ako nám povedal, takýchto prípadov prijme za deň niekoľko. Sú
to ľudia, s ktorými pracuje niekoľko mesiacov. Stretáva sa s nimi a modlí sa
modlitbu exorcizmu. O Gregorovi mi
povedal, že jeho správanie je typickým
a jednoznačným prejavom pôsobenia
zlého ducha v človekovi.

Gregor: Áno. Poviem len toľko, že jazyk
sa mi vysúval z úst na veľkú vzdialenosť.
Dodnes s tým ešte mám problém.
Napríklad keď pristupujem k sv. prijímaniu, mám strach vyplaziť jazyk a radšej
by som ho nechal za zubami.

Sekty i fakty: Aký priebeh mala
návšteva? Bola pokojná, bez neistoty
a nervozity?

Kňaz Leszek: Jazykom pohyboval na
všetky strany. Buľvy sa mu prevracali,
až mu bolo vidieť iba očné bielka. Telom
robil najrôznejšie pohyby, charakteristické boli najmä pohyby prstov.

Kňaz Leszek: Nejaký čas to ešte trvalo,
ale už to netreba. Gregor v súčasnosti
pravidelne prichádza na stretnutia
spoločenstva a zapája sa aj do spoločných modlitieb.

Gregor: Také pohyby, ako keď som
mantroval.

Gregor: Cítim, že ma Pán Ježiš uzdravil
zo všetkých vnútorných zranení.

Kňaz Leszek: Bol vtedy nevypočítateľný.
Hádzalo to s ním na všetky strany. Váľal
sa po dlážke či tráve.

Sekty i fakty: Akú môžeme mať
záruku, že satan nás neovládne?
Ako sa máme brániť pred takouto
možnosťou?

Gregor: Z toho, čo si pamätám, nedokázal som vtedy vôbec ovládať svoje telo. Ba ani neviem, ako som tam
vošiel. Nevedel som povedať ani slovo
po poľsky, ale vety v cudzích jazykoch
mi samy od seba vychádzali z úst. Cítil
som v sebe obrovský odpor a správal
som sa ako akési zviera. Akoby som
ani nebol z tohto sveta. Chytala ma
zúrivosť voči exorcistovi, ktorý ma
čakal.
Kňaz Leszek: Ako vodič môžem
povedať, že už cesta do Poznane bola
pre mňa silným zážitkom. Ako sme sa
blížili k cieľu, Gregor bol v aute čoraz
nepokojnejší. Keď sme docestovali
a čakali v sakristii na prijatie, naozaj
to vyzeralo tak, ako povedal Gregor,
že sa správal „ako zver“. Dve ženy, ktoré vtedy náhodou vošli do sakristie,
so zdesením v očiach ustúpili. Gregor
bol nevypočítateľný. Nevedeli sme,
do akej miery môže byť nebezpečný.
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Sekty i fakty: Gregor, odkedy cítiš
nápravu, väčší vnútorný pokoj?
Gregor: Takéto správanie pominulo a dúfam, že nenávratne. Vnútorné upokojenie cítim asi pol roka, možno i dlhšie.
Sekty i fakty: Ako dlho trvala vaša
návšteva u exorcistu?
Kňaz Leszek: Návšteva bola veľmi krátka, až ma to vtedy trochu vydesilo.
Pricestovali sme poobede a on nám
povedal, že onedlho má náboženstvo,
takže nám ostalo asi jeden a pol
hodiny času.

Sekty i fakty: Ešte v tom pokračujete?

Kňaz Leszek: Určite sa netreba tlačiť
tam, kde je čosi budiace zdanie nevinného, čo však má v sebe príchuť zla, nebezpečenstva, New Age, okultizmu, veštenia
alebo mágie. Mágiu niektorí rozdeľujú
na čiernu a bielu, ale hranica medzi
nimi je veľmi plynulá. Gregor tvrdí, že
všetko nakoniec vedie k čiernej mágii.
On prijal iba prvý stupeň zasvätenia, hoci tých stupňov je až sedem! Neviem si
predstaviť, čo sa s ním mohlo diať ďalej.
Je to pre mňa nepochopiteľné…
Sekty i fakty: Spomínali ste, že od
exorcistu ste dostali určité modlitby
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za oslobodenie. Môže exorcizmus
vykonávať aj obyčajný človek?
Kňaz Leszek: Rozhodne nie! Ani ja sám
túto činnosť nemôžem vykonávať, lebo som na ňu nedostal poverenie od
biskupa. Všetko sa musí diať v spojení
s Cirkvou. Nikto na tomto poli nemá
právo pestovať „voľnú amerikánku“,
lebo je to nezodpovedné. Vysluhovanie
sviatostí a určité služby sú stanovené
Cirkvou. Ani ja, hoci som kňaz, nemôžem
svojvoľne konať. V opačnom prípade by
som sa dostal do slepej uličky.
Sekty i fakty: Čo taký postoj môže
ohroziť?
Kňaz Leszek: Človeku hrozí, že začne
zvelebovať sám seba, mysliac si, že sa
stal vlastníkom moci. Mnohí už prišli do
záhuby, keď nadobudli presvedčenie,
že sami uzdravujú či oslobodzujú. Aj
tzv. „uzdravovatelia“ hovoria o svojej moci alebo energii. Slovo „energia“ však používajú len ako kamufláž.
V skutočnosti ide o ich ego, pretože za
najdôležitejších považujú samých seba.

na Gregora, nemám pochybnosti
o možnosti pôsobenia zlého ducha.
Už takmer v prvej etape sa s ním
diali také veci…
Sekty i fakty: Pán Leszek, chceli by
ste na záver niečo odkázať našim
čitateľom?
Kňaz Leszek: Myslím si, že je namieste,
aby sme náš rozhovor ukončili dôležitým
varovaním. Všade dnes vládne veľký
chaos, lebo sa tu vzmáhajú rôzne
druhy organizácií, skupín, združení
a pod. Často sú to malé skupiny ľudí,
ktoré ponúkajú, povedzme, recept na
zdvihnutie sebavedomia. Spočiatku sa
oháňajú miernymi a slušnými heslami.
Jednako musíme byť opatrní. Netvrdím,
že všetko treba ihneď zavrhnúť, že to,
čo je nové, musí byť zlé. Nie. Treba však
zachovať ostražitosť a spýtať sa na
mienku zodpovednej osoby. Môže to byť
kňaz alebo rôzne odborné informačnoporadenské centrá, ktoré v prvom rade
zhromažďujú údaje o pôsobení rôznych
skupín. Keď sa pýtame, ľahšie rozoznávame. Neostávajme v neistote. Ak

Nazdávam sa, že ak veríme v osobnú existenciu satana,
veríme, že pôsobí, musíme tiež prijať, že je mocný.
Sekty i fakty: Je možné, že osoby,
ktoré dosiahli vyšší stupeň zasvätenia,
dokázali povedzme čítať myšlienky,
vznášať sa či konať iné nezvyčajné
znamenia?
Gregor: Vraveli nám, že náš duchovný
vodca často praktizuje bilokáciu. Ktosi to
mal dokonca i vidieť. Povedzme, že teraz
medituje v Rakúsku a u nás je viditeľný.
Kňaz Leszek: Nazdávam sa, že ak veríme
v osobnú existenciu satana, veríme, že
pôsobí, musíme tiež prijať, že je mocný. Preto všetky pre nás nezrozumiteľné
veci je schopný aj urobiť. Keď je niekto mocne posadnutý duchom, dokáže
veľa vykonať. Napokon, hľadiac napríklad

máme čo i len minimálne pochybnosti, nevstupujme do tých skupín! Neskôr
sa pred nami totiž otvoria perspektívy,
ktoré by sme nemuseli uniesť.
Sekty i fakty: Gregor, čo by si ty chcel
odporučiť našim čitateľom?
Gregor: Azda predovšetkým to, že hoci
sa to nezdá, joga je satanistická. Každá
joga. Kto ju praktizuje, vystavuje sa démonickému pôsobeniu. Pamätajte: iba
Ježiš je jediným a najlepším Pánom!
Sekty i fakty: Ďakujem za rozhovor.
Z časopisu Sekty i fakty preložil:
MATEJ DZIAMBOR

R E P O R T
Scientológovia
rozširujú svoje pôsobenie
BRATISLAVA – U nás neregistrovaná
Scientologická cirkev (SC) založila v Leviciach svoju prvú misiu. Ešte do konca roka chce vybudovať aj strešnú
celoštátnu štruktúru s rozsiahlejším
aparátom. Konferencia biskupov Slovenska na celú záležitosť zatiaľ nereaguje.
Už v najbližšom čase požiadajú slovenskí scientológovia o registráciu – nie
však ako náboženská spoločnosť, lebo
príslušný zákon to neumožňuje, ale ako
nezisková organizácia. Uviedol to hovorca SC pre ČR a SR Jiří Voráček.
Na Slovensku doteraz pôsobili iba
skupiny scientológov ako najnižšie organizačné jednotky tejto spoločnosti.
Už čoskoro by sa mala na misiu
transformovať aj bratislavská skupina
a pripravuje sa i vznik prvej misie na východnom Slovensku. Voráček zároveň
priznal rozpad martinskej skupiny, ktorej
členovia sa vraj „odsťahovali do rôznych
kútov Slovenska“. Po vzniku celoštátnej
organizácie sa hovorcom scientológov na
Slovensku stane Ladislav Hajdamár, ktorý
pracuje ako obchodný manažér a už teraz zodpovedá za styk s verejnosťou
v levickej misii. „Mediálna kampaň proti scientológom spôsobila našej cirkvi
isté straty, ale v polovici augusta prechádzame do ofenzívy a spolu so scientológmi z ďalších krajín višegrádskej štvorky
(V4) sa zúčastníme na veľkej akcii zameranej proti drogám“ – uviedol Hajdamár.
Spomedzi štátov V4 zatiaľ scientológov ako cirkev zaregistrovali iba v Maďarsku, kde pôsobí už takmer tridsať
misií. Práve v Budapešti sa nachádza
centrum SC pre celú strednú Európu.
V iných krajinách však najmä ekonomické
aktivity jej členov vyvolávajú opatrný až
negatívny postoj štátnych orgánov.
(Pokračovanie q10)
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Joga a kresťanstvo
Andrzej Zwoliński

Medzi mnohé v súčasnosti propagované
psychotechniky, ktoré majú „slúžiť na
zmenu vedomia“, patria: meditácia, autohypnóza, koncentrácia, vizualizácia,
transcendentálna meditácia, dianetika,
Silvova metóda a iné. Medzi ne sa veľmi
často ako element „humanistickej osvety“, „vyššia tvorivosť“, „posilnená
pamäť”, technika zrýchleného učenia
či dokonca ako „ekonomika stresu“
zaraďuje aj joga.
Propagátori jogy ju najčastejšie opisujú ako akýsi nadnáboženský systém
meditácií nemajúci nič spoločné s konkrétnym náboženstvom, ktorý na nižšej
úrovni má meditujúceho uviesť do stavu
nezvyčajného uspokojenia a pozitívne
vplývať na jeho postoj k životu. Vyšší,
pokročilejší stupeň dokonca umožňuje
levitovanie a „lietanie”. Okrem toho joga
údajne zlepšuje zdravotný stav, dodáva
energiu, umožňuje prístup do vyšších
energetických úrovní a taktiež rozvíja inteligenciu.
Priemerný adept jogy v Európe či
Amerike nemá zvyčajne ani poňatia
o tom, že joga tvorí jeden zo stupňov
hinduizmu, ba ani to, že „kupujúc si

zdravie“ krok za krokom – bez toho, aby
to pôvodne zamýšľal – sa angažuje v hinduizme. Mnohí, siahajúc po „vzdelávacích
metódach na dosiahnutie plného potenciálu“, sa nechajú nevedome vtiahnuť
do učení a praktík náboženského charakteru.
Na stránkach Bhagavadgíty (Pieseň
Vznešeného, 6. časť knihy Mahábhárata
pochádzajúca pravdepodobne z obdobia prvých storočí po Kr.) jogu objasňuje
Ardžunovi samotný boh Krišna ako
spoľahlivý spôsob vstúpenia do hinduistického neba. Šiva (Ničiteľ), jeden
z najmocnejších a najstrašnejších hinduistických božstiev, je nazývaný aj ako
Jogešvara – Pán jogy.
Joga praktizovaná na pôde západnej
kultúry je veľmi často „vyrozprávaná”
jazykom blízkym kresťanskému poňatiu.
Werner Erhard, jeden z popredných
predstaviteľov hnutia New Age, poukazujúc na jogu povedal: „Človek je vynárajúci sa boh. (…) Mojím úmyslom a mojou povinnosťou je ukázať vám novú
cestu, ktorá dovolí zaskvieť sa tomu,
čo je v človeku božské.” Mahariši Maheš
Jogi, tvorca Transcendentálnej medi-

tácie, učí, že ľudia sa majú pomocou
meditácie „zastaviť a v sebe samom
uznať boha”. Avšak nemnohí z guru
dodávajú, že slovo „Boh” tu označuje
Kozmos, Brahmu či JA v hinduistickom
poňatí a že má iba máločo spoločné
s Bohom zjavujúcim sa v Biblii.
Psychológ Carl Gustav Jung, ktorý
sa zaoberal záhadami psychológie východnej meditácie, postrehol mnohé
rozdiely medzi kresťanskou a východnou meditáciou. V knihe s názvom Cesta na východ (Podróż na Wschód, vyd.
Pusty Obłok, Varšava 1989, s. 166)
konštatuje: „Kresťan pohrúžený do kontemplácie nikdy nepovie: »Ja som Kristom«, ale spolu so sv. Pavlom vyzná:
»Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus«
(Gal 2, 20). (...) Naproti tomu sútra (budhistické Písmo) hovorí: »Poznáš, že ty si
Budha«“.
Sv. Peter, poukazujúc na kresťanov,
konštatuje, že „sa stali účastníkmi
božskej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4). To
však znamená len toľko, že hriešnikovi
sa udelia atribúty dobra a svätosti, ktoré pôvodne vlastnil vo svojej prirodzenosti zhodnej s Božou, no pre hriech

Kresťan pohrúžený do kontemplácie nikdy nepovie: »Ja som Kristom«, ale spolu so
sv. Pavlom vyzná: »Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus« (Gal 2, 20).
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ich stratil. Nemožno to však chápať
ako zotrenie hranice medzi ľudskou
a božskou prirodzenosťou. Spasenie
nie je zbožštenie a vykúpenú ľudskosť
si nemožno mýliť s božskosťou. Boh
je Stvoriteľ a podstata našej individuality. Sme stvorení na Boží obraz (por.
1 M 1, 26) ako jedinečné bytosti. Ľudská
individualita je darom od Boha a nie
akousi prekážkou na ceste k osvieteniu.
Kresťanstvo odmieta egocentrizmus, nie
však samotné ego…

okultnej techniky zvanej aj joga pre Západ, ktorú zanechal roku 1987, spomínajúc na minulosť hovorí: „Po piatich
rokoch môjho odchodu z hnutia stále
bojujem za prinavrátenie jasného myslenia a zbavenie sa strachu. Poznám aj
takých, ktorí sú ako ja už roky úplne
„vypálení“ a majú zatemnenú myseľ, hoci sa už rebirthingu nevenujú. Už dlhší
čas pozorujem hnutie New Age a som
presvedčený, že techniky, aké používa
(rebirthing, joga, Transcendentálna me-

Po piatich rokoch môjho odchodu z hnutia stále bojujem
za prinavrátenie jasného myslenia a zbavenie sa strachu.
Už starobylé texty o joge obsahujú množstvo výstrah. Napríklad taká
hathajoga – čiže tzv. joga čisto fyzická – je nebezpečný nástroj. Dokonca
i niektorí indickí mudrci svojich žiakov
upozorňujú na riziká možných psychických porúch, ba až šialenstva.
M. Leon-Noel, predstaviteľ laického
apoštolátu propagujúci používanie jogy
na kresťanskej pôde, ktorý začal samostatne používať systém jogových
cvičení a to neúmerným spôsobom, bezmála sa sám pripravil o zmysly.
U pokročilých v meditácii sa často
vyskytujú javy, ktoré kresťanská tradícia pokladá za známky démonického
posadnutia. Samotní učitelia jogy tvrdia,
že majú moc odovzdávať ľuďom okultné sily, medzi iným jasnovidectvo, levitáciu, astrálne putovanie atď. Všeobecne
je známe – už roku 1936 o tom písal
A. C. Gleic –, „že s jogou sa vždy nepochybne spája špekulovanie s okultnými
vecami” (Glosár okultizmu, Lotos, Krakov 1936, s. 62). Už za čias Patandžaliho,
autora Jogasútry, bolo toto spojenie
úplne otvorene potvrdené. V tretej
časti svojho diela sa zaoberá okultistickými schopnosťami jogínov (siddhami),
ktoré sú zákonitým výsledkom aplikácie
šiesteho, siedmeho a ôsmeho stupňa
radžajogy (kráľovskej jogy).
Doug Glover, jeden z popredných
praktikov rebirthingu (znovuzrodenia),

ditácia, vizualizácia duchovných vodcov atď.) majú špecifickú moc. Spôsobujú následky, lebo sú vymyslené špeciálne
na to, aby silou vyrážali dvere a borili
bariéry, ktoré Boh umiestnil do duše
človeka, aby tým zabránil jeho ovládaniu démonickými bytosťami, ktoré – ako
som stihol zistiť – sú reálne a živia v sebe
úmysel ničenia.”
Veľa bývalých jogínov potvrdzuje,
že energie, ktoré joga podnecuje, majú prirodzený charakter, ale od určitého momentu nemožno vylúčiť prítomnosť nečistých síl. Ba ak nedôjde
k „osvieteniu“, tak cvičenia neostanú
bez vplyvu na metabolizmus a psychickú
rovnováhu cvičiteľa. Ani jeden druh jogy,
bez ohľadu na deklarovaný cieľ, nie je nikdy neutrálny. Takisto v joge, v ktorej sa
opakujú mantry, je vyvolaný určitý druh
autohypnózy, ktorej cieľom je priviesť
zmysly a myseľ k odpútaniu sa od reality,
aby sa zjednotili s kozmickým „Ja“. Mnohé z mantier sú založené na opakovaní
mien či na vzdávaní úcty rôznym hinduistickým božstvám.
Páter Jaques Verlinde, ktorý niekoľko
rokov praktizoval Transcendentálnu meditáciu, spomína: „Keď som začal praktizovať TM, bol som nadšený toleranciou
guru Maharišiho, ktorý opakoval: »Nech
každý vyznáva svoje náboženstvo«. Z našej skupiny však nikto pri kresťanstve neostal. Strom súdime podľa jeho ovocia…“

Emillie Gailiotová, bývalá ateistka „poučená praktizovaním jogy“, upozorňuje: „život alebo bude v súlade
s Božím slovom, alebo sa duchovnosť
človeka obmedzí na skúsenosť zvodných parapsychických pocitov, dynamizmu prírody, prenášajúceho svoj výraz
do duše“.
Niektorí myslitelia sa nazdávajú,
že stavy mysle, dosiahnuté pomocou
jogovej meditácie, nie sú v skutočnosti
vyššími, ale naopak nižšími stavmi v porovnaní s normálnym ľudským vedomím,
lebo schopnosť rozoznávať pojmy a predmety je v nej zredukovaná na všeobecnú
zásadu jednorodovosti a existencie.
O skúsenosti „stavu jedného prvotného bytia, ktorému neodporuje žiadny
iný stav“, písal okrem iných aj židovský
filozof Martin Buber (Ja a ty; vyd. Pax,
Varšava 1992, s. 231 – 232). Opierajúc sa
o svoj nezabudnuteľný zážitok sa pokúšal
pochopiť „stavy, ktoré nás zbavujú pút
našej osobnosti a prežívame nerozlučnú
jednotu“. Buber svoj zážitok klasifikoval do nižšej, nie vyššej kategórie radosti
z dialógu a zodpovednosti zaň (stretnutie dvoch osôb) považujúc ho skôr za
vzdialenejší ako bližší Bohu. Stretol sa s takouto jednotou a obvinil ju z klamstva.
G. K. Chesterton v knihe Orthodoxy (vyd. Image Books, Garden´s City,
New York 1959, s. 131) hovorí: „Chcem
milovať svojho blížneho nie preto, že
ON je JA, ale práve preto, že ON nie je
JA. Túžim milovať svet nie ako ten, kto
rád hľadí do zrkadla, pretože v ňom vidí
seba, vlastné JA, ale ako ten, kto miluje ženu práve preto, lebo je úplne iná.
Keď sú duše odlišné, láska je možná, keď
duše sú len jedno univerzálne JA, láska
sa stáva očividne nemožná. Pokým je
svet plný reálnych subjektov, môže byť
ona reálnosť neegoistická. No podľa názoru pani Besantovej (Annie Besantová
– líderka hnutia New Age – pozn. autora)
je celý vesmír iba jednou ohromne egoistickou osobou.“
Svätý Otec Ján Pavol II. sa v knihe
Prekročiť prah nádeje v odpovedi na
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R E P O R T
(Dokončenie zo p7)
Na Slovensku spôsobila značný rozruch vlaňajšia správa riaditeľa SIS, ktorý
upozornil Národnú radu SR na prepojenie
scientológov na slovenské softvérové
firmy. V tejto súvislosti sa medializovali
najmä obavy z pokusov scientológov
získať prístup do vládnej informačnej
siete Govnet. Voráček však označuje
všetky tieto informácie za zavádzajúce.
Odborníci z Centra pre štúdium
siekt zaraďujú Scientologickú cirkev medzi tzv. deštruktívne psychokulty. Podľa
hrubých odhadov pôsobí dnes na slovenskom území približne 200 jej aktívnych členov a asi 2 000 sympatizantov.
Počet duchovných, ktorí vedú kurzy
s využitím psychotechnických praktík,
sa pohybuje od desať do dvadsať osôb.
PRAVDA, 22. 5. 2002
Obmedzenie slobody názoru
na internete
Médiá vo švajčiarskom Freiburgu
v marci informovali o hrubom porušení
slobody názoru na internete. Často
používaný program vyhľadávania Google na nátlak Scientologickej cirkvi
cenzuroval kritikov tejto organizácie.
Nórsky kritik scientológie A. HedalLundsa sa radil s právnikmi, či má
proti Google podať žalobu. Agentúra
Reuters hlásila, že prevádzkovatelia
známeho vyhľadávača na internete
Hedalovi oznámili, že ho zo svojho zoznamu vyčiarkli. Sporná Scientologická
cirkev s odvolaním sa na zákon o internete Digital Millennium Copyright Act
žiadala od prevádzkovateľov Google,
aby webové stránky, ktoré sa o nej vyjadrovali kriticky, z katalógu odstránila.
Scientológovia obviňujú tieto stránky,
že porušujú jej autorské práva. Google
im, ako sa zdá, vyhovel. Sloboda vyjadrenia názoru na internete sa tým vážne
porušila.
KIPA/TK KBS, 24. 4. 2002
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otázky Vittoria Messorieho zmieňuje aj
o probléme východnej meditácie. Okrem
iného povedal: „Karmelitánska mystika sa začína tam, kde sa končia Budhove úvahy a jeho pokyny pre duchovný
život. (…) Medzi náboženstvami Ďalekého
východu, zvlášť medzi budhizmom
a kresťanstvom, existuje zásadný rozdiel
v chápaní sveta. (…) Ukazuje sa, že treba
varovať kresťanov, ktorí sa s entuziazmom otvárajú rozmanitým ponukám
pochádzajúcim z náboženských tradícií
Ďalekého východu či súvisiacim napríklad s technikami a metódami meditácie a askézy. V určitých strediskách sa
to stalo až istým druhom módy, ktorá
sa nekriticky preberá. Je potrebné najskôr dobre poznať vlastné duchovné
dedičstvo, aby sme tak mohli zvážiť,
či sa ho možno s pokojným svedomím
vzdať.“
Stručný dokument Kongregácie pre
vieroučné otázky O niektorých aspektoch kresťanskej meditácie z 15. októbra 1989 poukázal okrem iného aj na
problém rozširovania východných meditácií v kresťanskom svete. Ako poznamenáva: „Ponuky tohto druhu sú
početné a viac či menej radikálne – jedni považujú východné metódy iba za
psychologickú prípravu na opravdivú
kresťanskú kontempláciu, iní zachádzajú ešte ďalej a pomocou rôznych tech-

Boha, ktorý je láskou, k „ponoreniu sa
do neurčitej priepasti božskosti.“
Ak nemajú takéto a im podobné metódy
spájania kresťanskej meditácie s východnými technikami viesť k zhubnému
synkretizmu, musia sa ustavične podrobovať kontrole, v ktorej sa bude samotná metóda dôkladne odlišovať od jej
obsahu.“
Kongregácia ďalej varuje, že „niektoré
fyzické cvičenia vyvolávajú pocity pokoja a uvoľnenia, pocity krásy či dokonca
svetla a tepla pripomínajúce duchovnú
radosť. Považovať ich však za akési autentické útechy Ducha Svätého by znamenalo úplne nesprávne pochopenie
duchovnej cesty. Prisudzovanie im symbolických významov typických pre mystické zážitky, ak tomu nezodpovedá
morálny postoj zainteresovaného, by
sa javilo ako určitá myšlienková schizofrénia, ktorá dokonca môže viesť
k psychickým poruchám a niekedy aj
k morálnym deviáciám. (…) V skutočnosti
autentická modlitba – ako to tvrdia veľkí
majstri duchovného života – vzbudzuje v modliacich vrelú lásku, ktorá ich povzbudzuje zúčastniť sa na misijnej práci Cirkvi a do služby bratom na väčšiu
chválu Boha.“
Okrem toho sa v liste kardinála
Josepha Ratzingera, predsedu Kongregácie, priloženom k spomenutému doku-

Žiadna technika nie je schopná nahradiť túžby slobody,
ktoré sa rodia pri smerovaní k Bohu.
ník sa pokúšajú dosiahnuť duchovné zážitky podobné zážitkom známym z opisov niektorých katolíckych mystikov. Sú
aj takí, ktorí neváhajú klásť Absolútno,
prezentované v budhistickej teórii bez
obrazov a pojmov, na tú istú rovinu ako
majestát Boha zjaveného v Kristovi, ktorý
je väčší než všetko obsahujúca realita.
(...) Takéto metódy navádzajú nielen na
zanechanie meditácií nad spasiteľskými
dielami Boha Starého a Nového zákona, ktoré sa udiali v histórii, ale taktiež
odvádzajú od samej idey Trojjediného

mentu, dočítame: „Možno prijať všetko,
ale iba to, čo je zlučiteľné so základnou
štruktúrou kresťanskej modlitby: s jej
osobnostným a historickým charakterom, s jej spoločenským rozmerom, to
znamená s jej základným nasmerovaním
na lásku a každodennú kresťanskú službu
vo svete. Predovšetkým to však znamená zamedziť vplyvu každého druhu
psychotechník: žiadna technika nie je
schopná nahradiť túžby slobody, ktoré
sa rodia pri smerovaní k Bohu.”
n
Preložil: FILIP HOCHEL
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Hinduizmus
– korene a súčasnosť (2)
Boris Rakovský

Rád by som sa ešte aspoň v náznakoch
zmienil o vplyve hinduizmu na našu západnú kultúru. Začal sa už na prelome
19. a 20. storočia a najznámejším misionárom z tohto obdobia bol svámi Vivékanánanda, ktorý už roku 1893
predstavil hinduizmus na Svetovom
parlamente náboženstiev v Chicagu. Od
toho okamihu sa Amerika, ale i Európa
začínali hlbšie oboznamovať a inšpirovať
myšlienkami Východu. Najmä teória
reinkarnácie, špekulatívne filozofické
teórie o rôznych úrovniach materiálnych či duchovných tiel, farbisté popisy
vyšších duchovných svetov, ríš a mocností, ale i jednotlivé okultné techniky jogy nadchli najmä intelektuálov
a voľnomyšlienkarov zaoberajúcich sa
filozofiou i mystikou. V takomto ovzduší
začali vznikať rôzne filozofické smery,
ako aj nové náboženské spoločnosti
a kulty.
Ešte roku 1875 vznikla v New Yorku
Teozofická spoločnosť. Na jej čele
spočiatku stála ruská emigrantka žijúca
v USA Helena Blavatská. Mnohí znalci
práve vo formovaní tejto spoločnosti
vidia počiatok širokého duchovného
prúdu, ktorý svoju inšpiráciu nachádza v gnóze prvých troch storočí, ale
i kabale a stredovekej alchýmii, ezoterike
či vo východných okultných mystériách
a náukách – hnutia New Age.

Jedným z ďalších inšpiračných zdrojov tohto hnutia bola i Antropozofická spoločnosť R. Steinera, ktorá
vznikla odštiepením sa od Teozofickej
spoločnosti. Na rozdiel od svojej predchodkyne zdôrazňovala určitú formu
Kristocentrizmu, avšak treba zároveň
dodať, že chápanie Krista, ako aj jeho učenia, bolo a dodnes stále je silne
poznačené práve spomenutým príklonom k náukám Východu, ezoterike
a starovekej gnóze (pozri článok Pramene waldorfského školstva, Rozmer
1–2/2002).
Podobné paralely by sme mohli nájsť
aj u ďalších skupín, ako Kresťanská veda M. B. Eddyovej, Swedenborgiáni, ale
i hnutie unitárov, ktoré od prvej svetovej vojny aktívne pôsobí aj v ČR pod
názvom Náboženská společnost československých unitářů. Väčšina z týchto
spoločenstiev vychádza z kresťanstva,
avšak neprijíma učenie o Trojici, neuznáva božstvo Ježiša Krista, resp. oddeľuje
jeho ľudskú prirodzenosť (Ježiš) od
božskej (Kristus), pričom ho pokladá iba
za jedného z božských avátarov rovných
Budhovi, Krišnovi, Konfuciovi, Mohamedovi a pod. Ich členovia sa považujú
za lepších kresťanov vlastniacich ezoterické poznanie, ktoré Cirkev údajne vedome zamlčuje. Neviem ako dnes, ale
v minulosti pražské centrum unitárov

pravidelne organizovalo prednášky zamerané na mnohé témy východnej spirituality.
Syntézou kresťanstva, gnózy a východných náuk sa vyznačuje aj na
Slovensku pomerne aktívne Hnutie Grálu (pozri Rozmer 3–4/1999 a 3/2001),
ktorého zakladateľom bol „Syn Svetla“,
charizmatický Oscar Bernhardt alias
Abd-ru-shin. Týmto hnutím sa inšpirovala aj slovenská „prorokyňa“, tragicky
zosnulá pani N. L. Makedonová, ktorá
o sebe vyhlasovala, že je Prakráľovná –
Božia matka – a v novembri 1998 mala údajne vo vyvolenom slovenskom
národe porodiť syna Stvoriteľa – Imanuela. Z tohto dôvodu sa vraj do nej vtelila praduchovná bytosť Svanhilda (labutia
panna). O slovenskom národe pani Makedonová tvrdila, že „Slováci sú pôvodný
židovský národ a do nich sa inkarnovali
mnohí starovekí proroci a apoštolovia.“
Iným spoločenstvom, začleňujúcim
do svojej vierouky teórie východných učení, je i Univerzálny život. Táto
kresťanská sekta, ktorá sa pravidelne
zúčastňuje na ezoterických festivaloch v Bratislave, prezentuje svojské
chápanie reinkarnácie v jednej zo svojich brožúrok slovami: „Ak duša napríklad spozná, že je hriechmi pripútaná
k svojim príbuzným, potom často
rezignuje a pripustí prianie prijať nové

11

Hinduizmus – korene a súčasnosť
telo. (…) K vteleniu pristupuje vtedy,
keď súhvezdia, v ktorých je uložené jej
pre a proti – a tým tiež jej pozemská
cesta –, ukazujú cestu k matérii a keď je
na Zemi splodené jej pozemské telo,
ktoré zodpovedá jej duševnému stavu. Do tohto ľudského obalu potom pri
pôrode skĺzne.“
V 60. rokoch minulého storočia boli
myšlienkami Východu očarené aj „deti
kvetov“ – hippies. Mnohí mladí ľudia
z dobre situovaných rodín odchádzali
za svojou novou nádejou do vzdialeného
sveta Indie, v ktorej videli únik z prázdnoty všedných a bezmyšlienkovitých
predošlých dní. Namiesto očakávanej
slobody a duchovného naplnenia sa
však často stávali bezmennými otrokmi
bohorovných guru a neraz stratili nielen
svoju identitu, ale i schopnosť vnímať
realitu. Pre ich rodičov či známych to
v praxi znamenalo, že ich stopa zmizla
v nekonečne.
Preto je logické, že pre koniec
60. rokov dvadsiateho storočia je príznačný nástup mnohých náboženských
hinduistických kultov exportujúcich
na Západ odkaz starobylej védskej civi-
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– Osha (Rozmer 3/1998), spoločnosť
Joga v dennom živote zakladateľa svámi Mahéšvaránandu (Rozmer 4/2000,
2/2001), ale i mnoho ďalších – Ánanga
márga, hnutie Brahma Kumárí, Misia Šrí
Čajtanju, Eckankar a i., z ktorých väčšina
aktívne pôsobí aj na Slovensku.
Dnes však v miere omnoho
väčšej ako pred dvoma desaťročiami
pozorujeme, že myšlienky Východu –
hoci v rôzne deformovanej a prispôsobenej podobe – sú súčasťou nielen
náboženských kultov, ale svojským spôsobom sa transformujú i do mnohých
ufologických či ezoterických skupín
a udomácňujú sa aj v najrozličnejších
alternatívnych metódach, či dokonca
v tzv. psychoterapeutických praktikách.
Teória reinkarnácie tvorí základ rôznych experimentálnych regresívnych
metód, ktoré počas psychoterapeutických sedení vracajú človeka do niektorého z jeho minulých životov, aby objavil príčinu i korene svojich súčasných
problémov a narušených vzťahov. Psychoanalýza už dávnejšie odvodzovala duševné konflikty z raných detských
zážitkov. Dokonca niektoré terapie išli

Ešte roku 1875 vznikla v New Yorku
Teozofická spoločnosť.
Na jej čele spočiatku stála
ruská emigrantka žijúca v USA
Helena Blavatská.

lizácie. Pre nedostatok miesta vymenujem iba tie najznámejšie, o ktorých
sme väčšinou už v Rozmere písali. Sú
to Transcendentálna meditácia zakladateľa Maharišiho Maheša Jogiho (pozri
Rozmer 1–2/1999), hnutie Hare Krišna
– ISKCON (Rozmer 1/1999, 2/2001),
Sahadža joga zakladateľky Šrí Matadží
Nirmala Déví (Rozmer 4/1999), kult exhibicionistických guru Šrí Činmoja (Rozmer 1–2/1999) a Bhagwana Šrí Radžníša
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až k pôrodnej traume a do prenatálneho obdobia. Reinkarnačná terapia však
toto obdobie posunula ešte ďalej, späť
do minulých životov a na bežné otázky
hľadá odpovede v negatívnych zážitkoch
realizovaných v minulých životoch.
Nakoniec o popularite náuky o prevteľovaní svedčia aj výsledky rôznych
medzinárodných sociologických prieskumov. Jeden z nich – prieskum hodnotových orientácií v 25 európskych

foto: B. RAKOVSKÝ
krajinách, ktorého výsledky boli
publikované ešte roku 1993 – ukázal,
že napríklad v Poľsku verí v reinkarnáciu
32 % opýtaných. Iný prieskum, ktorý
sa konal v štyroch stredoeurópskych
krajinách roku 1992 odhalil, že na
Slovensku je to 16 %, avšak z tých,
ktorí pravidelne aspoň raz za mesiac
navštevujú kostol, je to už takmer
30 %. Dnes tie čísla budú zaiste ešte
vyššie. Ak by ste sa napríklad na ezoterickom festivale v Bratislave započúvali do jednotlivých prednášok, takmer v každej by ste objavili „vedecké“
dôkazy o existencii minulých životov.
A, samozrejme, nielen tam – verejnoprávne médiá nevynímajúc. Je to niečo,
čo sa postupne vkráda do nášho vedomia a stáva sa komerčným tovarom.
Zdá sa, že pragmatický človek Západu na reinkarnáciu hľadí s istou
nádejou i očakávaním a ako vidíme,
využíva ju aj na „liečebné účely“. Nie je
pre neho už takým traumatizujúcim
ohniskom skepsy ako pre hinduistu.
Kam ho však toto experimentovanie
privedie, to dnes možno len ťažko
odhadnúť. Jedno je isté – nekritickým
a niekedy až emotívne ladeným či pudovým prijímaním týchto vplyvov sa
čoraz väčšmi vzďaľuje od svojich vlastných tradícií a koreňov, hoci sa nemalou mierou podieľali na vytvorení civilizácie, ktorej je súčasťou. Možno tak
robí v nádeji, že za sebou necháva realitu a všednosť dneška a kráča v ústrety
Novému veku…
n
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Náboženstvo
starých Grékov
a Rimanov (2)
Antické náboženstvo je vo svojej podstate
konkrétne, triezve a racionálne. To však nevylučuje mystické a iracionálne prvky, ktoré síce existovali vždy, ale skôr len na okraji
oficiálnych kultov. Ich rozkvet nastal až v poslednom období antiky, keď sa silne tlačili na
povrch a spájali do jedného prúdu s mystickými filozofickými špekuláciami. Už oddávna existovali eleuzínske mystériá, prijaté i do
štátneho aténskeho kultu, ale zasvätenie,
ktoré pôvodne malo iba význam rituálneho
očistenia, sa dialo iba raz alebo dvakrát do
roka. Okrem tohto času nimi ľudia nežili. Bol to
výnimočný bezprostredný styk s božstvom.
Rôzne vyslovene mystické sekty (napr. orfici) boli obmedzené iba na úzky okruh ľudí,
ktorí sa oddeľovali od ostatného spoločenstva
spojeného spoločným kultom obce. Iracionálnym prvkom boli extatické stavy, do ktorých
sa ľudia dostávali pôsobením božstva, či už to
boli rôzni veštci, alebo bakchantky v kulte boha Dionýza – Bakcha, ktoré sa v tanci dostávali do posvätného šialenstva. Avšak bežné
veštenie bolo zvyčajne triezve a aj bakchantské opojenie zostávalo pomerne zriedkavým
zjavom. Normálny antický človek nemohol žiť
v ustavičnom mystickom vytržení. Niekedy
však potreboval nadviazať s božstvom priamy
emocionálny kontakt. Toho sa mu dostávalo
pri mystériách a vo veštiarňach, niekedy aj pri
orgiastických slávnostiach.
Pre Grékov a Rimanov bola úplne samozrejmá predstava duše, ktorá po smrti tela ostáva
a žije samostatným životom. Je to predstava vlastná každému náboženstvu, v ktorej
niet nič iracionálneho, pokiaľ sa však nezmení
v okultizmus alebo špiritizmus. Ten sa však
objavuje až v neskorej antike. Mŕtveho bolo
treba riadne pochovať a vzdávať mu patričnú
úctu aj preto, aby živým pomáhal a neškodil.

Úcta k zosnulým predkom bola typická pre
Grékov i Rimanov. Prejavovala sa najmä obetami na ich hroboch a u Grékov viedla často
až k heroizácii mŕtvych. U Rimanov sa táto
úcta prejavovala uctievaním podobizní predkov umiestnených na čelnom mieste v átriu.
Predstavy o posmrtnom živote však neboli
v starších časoch príliš jasné. Podsvetie bolo
len neurčitou ríšou tieňov, ktorá až postupne
nadobúdala zreteľnejšie formy posmrtného
súdu a odplaty.
Omnoho konkrétnejšie bolo konanie ľudí
voči bohom. Z dnešného pohľadu bolo dosť
utilitaristické. Ľudia prejavovali bohom úctu
tým, že ich vzývali a prinášali im obety a dary.
Tieto boli sľúbené za predpokladu, že boh
vypočuje príslušnú prosbu. Všetky votívne
dary – tzv. exvotá – sú splnením určitého
sľubu (ex voto – podľa sľubu). V tomto smere
malo antické náboženstvo charakter akéhosi
výmenného obchodu. Známe vyjadrenie tejto
skutočnosti latinským do ut des (dávam, aby
si dal) sa stalo už takmer frázou, ktorá však
stále platí. Antické náboženstvo sa nikdy neodpútalo od tohto utilitaristického poňatia,
akokoľvek ho filozofi potierali.
Náboženstvo starých Grékov a Rimanov
nie je totožné s filozofiou, hoci ho práve
grécki filozofi nielen kritizovali, ale i ďalej rozvíjali. Nie je totožné ani s mytológiou či
bájoslovím, hoci práve s bájami je späté
nespočetnými jemnými nitkami, ktoré treba
ustavične trpezlivo rozväzovať. Náboženstvo
sa prelína s mytológiou zvlášť u Homéra.
Už bolo povedané, že antické náboženstvo
nebolo ani primitívne ani mystické. Zostáva
však stanoviť, aké vlastne bolo a vôbec, čo je
to náboženstvo.
PETER GAŽÍK
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Scientológovia platia za ublíženie
na zdraví
Scientologická cirkev (SC) prehrala
8,7 milióna dolárov (asi 400 miliónov korún) v súdnom spore so svojím bývalým
prívržencom. Lawrence Wollersheim
zažaloval roku 1988 svojich vtedajších
duchovných vodcov za ublíženie na
zdraví. Tvrdil, že tzv. tréningy dosiahnutia úspechu, ktoré u scientológov
absolvoval, podlomili jeho duševné zdravie a priviedli ho na pokraj samovraždy.
Napriek dlhým rokom terapie a užívania
liekov trpí pravidelnými návalmi úzkosti, ktoré údajne vyvolali konzultácie
u scientológov (auditingy). „Používali
taktiku na dosiahnutie vlády nad mojou
mysľou“ – povedal Wollersheim pre denník New York Times. „Takzvané poradenské techniky sú vytvorené tak, že vás
buď zlomia, alebo urobia otrokom. Bol
som na pokraji šialenstva“ – vypovedal
53-ročný Američan. V sobotu mu kalifornský súd po 22 rokoch právnych
ťahaníc priznal nárok na náhradu škody
a urobil z neho milionára. „Tento súdny
spor sa týka udalostí spred tridsiatich
rokov. Chceli sme vec konečne vybaviť“
– vyjadril sa k rozhodnutiu súdu Neil
Levin, predstaviteľ sekty z Kalifornie.
Podľa Wollersheima to nie je prvýkrát, čo SC finančne kompenzovala poškodenie zdravia, ale doteraz to vraj
robila neverejnými platbami. Samotní
scientológovia sú nadšenými iniciátormi súdnych sporov. Zažalovali už mnoho jednotlivcov aj spoločností, ak sa
odvážili kritizovať ich cirkev. Očakáva sa,
že rozhodnutie súdu spustí lavínu žalôb.
Vodcovia siekt, „liečitelia duše“ a autori „zaručených receptov na úspech“
sa majú v USA na čo tešiť. V SR pôsobí
asi 200 členov SC. V inzerátoch ponúkajú „tréningy“ pod záhadnými názvami
ako Motivácia vedúceho pracovníka
a iné.
SME, 13. 5. 2002
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antropozofia

Pramene waldorfského školstva (2)
EVA ORBANOVÁ

Súčasná, pomerne široko dostupná literatúra, ktorej obsahom je waldorfská
pedagogika, sa k svojmu ideovému
východisku – antropozofii – vyjadruje
veľmi rezervovane. Dokumentujú to
aj slová Milana Pola v diele Waldorfské
školy – izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy: „Veľmi
často sa v literatúre diskutuje o vzťahu
medzi antropozofiou a waldorfskými
školami, najmä v otázke indoktrinácie
vo waldorfských školách. Antropozofia tu nie je obsahom výučby (za
nevyhnutný základ sa však považuje
v príprave učiteľov). Z antropozofie vychádzajú výchovné postupy.“
Na ďalších stránkach sa uvádza, že
z antropozofie sú odvodené, ako už bolo
naznačené, mnohé špecifiká waldorfskej
školy. O niektorých aspektoch výchovy,
vzhľadom na vývojové etapy dospievania žiaka, sme sa zmienili už v predchádzajúcom čísle. Spoločne i v tomto
článku budeme vidieť, že jednotlivé
pedagogické metódy môžu efektívnym
spôsobom sprostredkovať adeptovi
waldorfskej školy Steinerovu duchovnú
vedu o človeku – antropozofiu.
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Waldorfská škola
- antropozofia v praxi
Vieme, že antropozofia vyrástla na autorových od detstva dlhodobo praktizovaných jasnozrivých schopnostiach. Sám
sa o ich počiatkoch zmieňuje na jednej zo
svojich prednášok v Berlíne roku 1913.
Uviedol, že akýmsi zasvätením do sveta
okultných (skrytých a duchovných) síl
bola pre neho udalosť, ktorá sa odohrala
r. 1868 v mestečku Pottschach. Jedného dňa sedel v čakárni staničnej budovy.
Zrazu sa otvorili dvere a dovnútra vstúpila ženská postava. Vošla doprostred
miestnosti a robila posunky, pri ktorých
vyslovovala nasledujúce slová: „Pokús sa
teraz aj neskôr urobiť pre mňa, čo len
môžeš.“ Potom bola ešte chvíľu prítomná,
avšak pohyby, ktoré robila (ako sám
Steiner hovorí), nemohli vymiznúť z jeho
duše. Vtedy už ako dieťa (mal iba 8 rokov)
vedel, že nejde o telesného človeka.
V prednáškach ďalej uvádzal, že
vďaka tejto schopnosti „jasnozrivosti“
nadväzoval kontakty s obyvateľmi
duchovného sveta. Avšak dlho o nich
musel mlčať, pretože by mu údajne

nikto nerozumel. Časom pochopil: „Vtedy
som sa cítil byť zaviazaný hľadať pravdu
prostredníctvom filozofie (…) sprevádzal som mŕtvych na ich cestách do
duchovného sveta.“ Ako 19-ročný stretol
„neznámeho majstra“ a tiež rad ďalších
duchovných postáv, ktoré boli širším
kruhom neznáme. A práve tie ho podľa
jeho slov správne nasmerovali. Po týchto
skúsenostiach si veľmi jasne uvedomil
svoje poslanie: „opätovné zlúčenie vedy
a náboženstva; vovedenie Boha do vedy
a prírody do náboženstva.“
Vieme, že v histórii náboženstiev sa
vyskytovali rôzne varianty filozofickej
špekulácie, prostredníctvom ktorej mal
človek dosiahnuť spásu. Podobne i vovedenie božstva do prírody nám potvrdzujú takmer v každom období sa vyskytujúce panteistické, či panenteistické
náboženské prúdy. Z hľadiska kresťanstva
však Steinerov takto infiltrovaný „boh“
nemá nič spoločné s Bohom Biblie.

Je antropozofia vedou?
Rudolf Steiner i jeho nasledovníci
zdôrazňujú, že antropozofia je veda
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– duchovná veda. Na margo tohto
tvrdenia uvádza John W. Morehead:
„Zaujímavé je, že aj zakladateľ a tvorca
Transcendentálnej meditácie, Mahariši
Maheš Jogi, zaznamenal na Západe veľký
úspech s hinduistickou meditáciou vtedy,
keď ju premenoval na „vedu tvorivej
inteligencie“ – The science of creative
intelligence.“ Preto použijeme dve kritériá
(akceptované i Steinerom), ktoré nám dovoľujú posúdiť, či antropozofia je alebo
nie je vedou v klasickom zmysle slova:
1. intersubjektivita; 2. potvrdenie empirickou vedou.
V prvom rade objasnime antropozofickú cestu poznania. Zo slov Rudolfa
Steinera vieme, že antropozofia je
náuka o skrytých duchovných skutočnostiach. Keďže je založená výlučne na
učení zakladateľa, neboli jeho vyhlásenia nikdy, dokonca ani po jeho smrti,
spochybňované. Steinerovu cestu k poznaniu možno podrobiť kritike predovšetkým v dvoch bodoch: a) jeho metóda
odporuje intersubjektivite; b) výsledky
odporujú poznatkom konvenčných vied.

Intersubjektivita
Steiner nielenže bol presvedčený, že
skutoční jasnovidci musia vo svojom
okultne konanom poznaní dospieť k rovnakým záverom, ale taktiež tieto výsledky budú postupne potvrdené konvenčnými vedami. Intersubjektivita by
tak bola potvrdená, môžeme povedať
z dvoch strán. Záver tohto tvrdenia by
znel: Všetky okultné školy učia rovnakej
histórii, prehistórii, rovnakým pravdám.
Toto stanovisko vyzerá zjavne prekvapujúce, pretože v každej historickej epoche
sa vyskytovali rôznorodé okultné praktiky, ktoré chceli získať ľudské duše práve
na svoju stranu. Steiner taktiež vníma
túto rôznorodosť a rozlišuje medzi pravdivým a nepravdivým poznaním v tejto oblasti. Nepravdivé poznanie pramení
z mylných a svojvoľných ciest poznávajúcich jasnovidcov. Preto sa snažil vyvarovať takýchto chýb nasledujúcou radou:

„Jedine váš učiteľ nech vás poučuje, aké
poznanie pre ľudstvo získali inšpirovaní
predchodcovia.“ Povedané inými slovami,
profesionálny antropozofický vedec musí
porovnať svoje vízie s tými, ktoré mu
odovzdáva jeho učiteľ a ďalší „inšpirovaní
predchodcovia“. Platí, že jeho vlastné
vízie sú pravdivé výlučne vtedy, keď sa
zhodujú s víziami predchodcov.
Táto zásada nielenže sa stáva
podstatnou v procese antropozofického
poznania, ale nepriamo upúšťa od požiadavky intersubjektivity. Steiner ďalej
uvádza, že bezpečné vedenie skúseného
okultného učiteľa sa nemôže žiadnym spôsobom nahradiť. Predkladaná autoritatívna forma „intersubjektivity“ sa v tomto
prípade odvíja od jeho osoby, vyššej
autority, ktorej sa umožnilo preniknúť
do najvyššieho zdroja poznania.
V antropozofickej praxi sa tak stretávame s nasledujúcim paradoxom: od
smrti Rudolfa Steinera roku 1925 sa
už nikto nepriblížil k jeho jasnozrivým
schopnostiam. Vieme, že i napriek snahám stoviek antropozofov nebolo nikoho – okrem zakladateľa –, čo by bol
schopný čítať v kronike ľudstva Akashi.
Mohli by sme očakávať, že antropozofia, tak ako sa dnes praktizuje, sa zakladá na jasnozrivých schopnostiach
Rudolfa Steinera a zároveň na víziách
minulých i súčasných odborníkov, protagonistov waldorfského školstva. Avšak
vieme, že hlavný zdroj antropozofickej
náuky, z ktorej čerpá uvedená pedagogika, sú Steinerove knihy a početné stenografické prednášky. Tento fakt však
neodporuje Steinerovej metodológii, podľa ktorej nemať vízie neznamená neprijať učenie predchodcov, v tomto prípade
jeho učenie. Autor sám poskytuje
nasledujúcu radu pre tých, ktorí nie sú
schopní alebo si neprajú stúpať po ceste
k nadzmyslovému svetu. Pre nich platí
pravidlo predchodcovo učenie jednoducho prebrať.
V tejto súvislosti môžeme hovoriť
o jasnej paralele medzi touto stránkou
antropozofického učenia sa a bežnou

cestou osvojovania si poznatkov konvenčných vied na školách a univerzitách.
Napríklad preberáme poznatky, ku ktorým dospel Gregor Mendel svojimi dlhoročnými pokusmi bez toho, aby sme ich
sami opakovali. Podobne sa preberajú
kapitoly z egyptskej histórie a taktiež tu
nie je podmienka vedieť lúštiť hieroglyfy.
Vidíme, že i pri osvojovaní si poznatkov
konvenčných vied sa opierame o predchodcov, ktorých znalosti sú zaznamenané v školských učebniciach. Existuje
však zásadný rozdiel pri osvojovaní si
informácií, ktoré pochádzajú z odlišných
zdrojov. Znalosti, ktoré sú odvodené
z konvenčných vied, sa totiž žiakovi
podávajú pri jeho plnom nasadení kritického myslenia. Apel na tento aspekt je
nevyhnutnou podmienkou efektívnosti
vzdelávacieho procesu.
Naopak v antropozofii je snaha kritické myslenie detského recipienta potlačiť. To sa týka nielen prehĺbenia jasnozrivosti, ale aj postupného nadobúdania
okultných praktík. Rudolf Steiner o tom
píše: „Pokiaľ sú vám takého pravdy oznámené, potom ony samy vlastnou silou
vzbudzujú inšpiráciu vo vašej duši. Pokiaľ
sa však na takejto inšpirácii hodláte
podieľať, nesmiete sa pokúsiť získať toto poznanie triezvou a zrozumiteľnou
cestou, ale musíte pripustiť, aby vás ku
všetkým možným citovým skúsenostiam
priviedla exaltácia myšlienok.“
Podstatný rozdiel spočíva i v prístupe k vedomostiam pomocou antropozofickej a konvenčnej metódy. V rámci
konvenčných vied sa učiteľ bude usilovať
povzbudzovať i menej chápavé deti, aby
sa naučili čo najviac z daného odboru. Je
„bezpečné“, ak sa napríklad začínajúci
fyzici pokúšajú pochopiť zákonitosti
kvantovej fyziky, alebo ak sa začínajúci
lingvista pokúša študovať iba sčasti
vylúštené hexagramy z čínskej Knihy premien. Avšak podľa antropozofie fyzické
zmysly pred človekom „skrývajú veci,
ktoré ho vrhnú do úplného zmätku, ak
nebude pripravený, ich prosté videnie
bude pre neho niečo viac, než je schopný
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zniesť. Musí byť dopredu jasné, že adept
je pripravený zniesť tento pohľad. Medzi všetkými iniciovanými je prirodzený
zákon nepresadzovať žiadne informácie
tým, ktorí na to ešte nie sú pripravení.“
V tomto prípade informáciám z jednotlivých predmetov vo vyučovacom
procese musí nutne predchádzať duchovná príprava žiaka. Na nej sa podieľajú

a v ňom sa zmietajú atómy. Sú tým, čo je
v priestore najpevnejšie. Ale nie je to tak.
Všetko je len mámenie. Atómy sú bubliny
vymysleného poznania a skutočnosť je
tam, kde je prázdny priestor. Atómy sa
nachádzajú práve tam, kde sú nafúknuté
bubliny. Vnútri bublín, na rozdiel od ich
okolia, nie je vôbec nič. Poznáte perličky
vo fľaši minerálky, kde sú tieto perličky,

špecifické metódy waldorfskej pedagogiky. Podrobnejšie sa im budeme
venovať v jednej z nasledujúcich kapitol. Dodajme však, že táto duchovná
propedeutika je podmienená vývojovými
štádiami dospievania – formovania fyzického, éterického a astrálneho tela.

tam nie je vo vode vôbec nič, ale my tieto perličky vidíme. A rovnako sú atómy
púhe bubliny. Priestor v týchto miestach
je prázdny. Nie je v ňom vôbec nič.“ Podľa
Steinerových predpovedí sa tieto názory
mali postupne potvrdzovať exaktnými vedami. V tomto konkrétnom prípade mala
kvantová fyzika dospieť k poznaniu, že
atómy nie sú nič viac ako prázdne bubliny.
Validita Steinerovho tvrdenia je spochybnená a rovnako možno konštatovať,
že jeho okultné poznanie nie je neomylné. Kritik S. O. Hanson k danej problematike dodáva, že hoci antropozofia
nespĺňa podmienky fungovania ako vedy,
presne sa na ňu vzťahuje popis iného
spoločenského fenoménu:

Potvrdenie empirickou vedou
Podľa Rudolfa Steinera neexistuje rozpor
medzi poznatkami získanými antropozofickou a exaktne vedeckou cestou.
Výsledky duchovnej vedy v žiadnom
prípade neprotirečia vecnému skúmaniu exaktných vied. Dokonca platí, že
postupne získavané poznatky z nich po
čase dospejú k úplnej harmónii s tým,
čo predtým duchovná veda získala z tzv.
nadzmyslových zdrojov. Podľa tohto
tvrdenia transcendentálne zdroje preniknuté Steinerovou jasnozrivosťou obsahujú pravdy, ku ktorým konvenčné vedy
ešte len postupne prichádzajú.
Falzifikujme toto tvrdenie na nasledujúcom príklade. V roku 1917 Steiner
tvrdil: „Materialisti, tak ich budeme
stručne volať, si predstavujú, že svet
sa skladá z atómov. A čo nám ukazuje
duchovná veda? Zaiste, prírodné vedy nás
privádzajú k atómom. Čo však sú atómy?
Podľa materialistov je priestor prázdny
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Antropozofia je náboženstvo !

Širokospektrálny záber náboženstiev,
ktorý antropozofia eklekticky začleňuje
do svojho „učenia“, ju posúva do oblasti hnutí náboženského synkretizmu. Ako
také ho chápal i samotný Steiner. Na jednej zo svojich prednášok pre učiteľov
waldorfských škôl povedal: „Vy, ktorí
pracujete vo waldorfskom školstve, musíte pomáhať podporiť celé hnutie. Waldorfská škola musí byť vybudovaná na
širokej báze a stať sa pilierom celého antropozofického hnutia.“ O tom, že tento
názor je aktuálny dodnes, hovorí súčasný
antropozofický spisovateľ Gilbert Childs:
„Waldorfskí učitelia musia byť v prvom
rade antropozofmi a až potom učiteľmi.
Nikdy nesmieme zabudnúť, a to je potrebné ustavične zdôrazňovať, že zmyslom
všetkej učebnej látky a Steinerových škôl
je rozvinúť v každom dieťati vedomie,
že duch preniká všetkým vo svete.“
Taktiež historický vývoj nie je nič iné
ako postupný proces inkarnácií ľudského
ducha. Pedagogika tým, že akceptuje religiózny pojem reinkarnácie, ovplyvňuje
i samotnú metódu vyučovacieho procesu.
„Vracajme sa k Platónovi, definoval Steiner úlohu výchovy, skôr ako prebudenie
toho, čo už je v dieťati, než vštepovanie
faktov či pojmov do mysle žiaka“.
Pravdivo zodpovedať na otázku, či
je antropozofia náboženstvo, znamená objasniť jeho podstatu. Významný
slovenský religionista, prof. Ján Komorovský, uvádza nasledujúcu definíciu:
„Náboženstvo je psychický, spoločenskokultúrny a ontický jav.“ Každé náboženstvo má vo svojom obsahu pojem

Podobne ako maľovanie i eurytmia je podľa antropozofie duchovným, čiže terapeutickým cvičením.
Antropozofia počas svojho vývoja, ktorý
predznamenala Teozofická spoločnosť,
nevytvorila žiadnu cirkev či denomináciu v pravom zmysle slova. Ako istú alternatívu k týmto sociologickým organizáciám možno uviesť Spoločnosť kresťanov, ktorá bola založená samotným
Steinerom. Tá sa po jeho smrti pretransformovala do tzv. Jánskej cirkvi.

sacrum – posvätno. Taktiež v každej religiozite vystupuje tzv. sensus numinus,
ktorý je zmyslom pre posvätné, božské.
Sacrum sa však v kvázireligióznych útvaroch presúva z roviny transcendentnej
do roviny imanentnej. Antropozofiu
možno zaradiť medzi ne, lebo tento
vzťah vykazuje napríklad voči nižším
bytostiam (salamandry, sylfy, undiny…),
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bez ktorých je utváranie éterického
tela nemysliteľné. Podobne divinizácia
ľudského ja až na piedestál najvyššieho
a jediného božstva (antropoteizmus)
jednoznačne potvrdzuje religióznu podstatu antropozofie.
Napokon i v diele Výchova k slobode
sa waldorfská pedagogika hlási k náboženskému základu slovami: „Pre deti,
ktoré sa zúčastňujú na slobodnom vyučovaní náboženstva, sa raz za týždeň
koná náboženský obrad stanovený Rudolfom Steinerom.“
Jeden z bývalých učiteľov waldorfskej
školy hodnotí náboženskú výchovu takto:
„Možno povedať, že waldorfská škola
má skrytú agendu, hoci jej osnovy sú
písané tak ako v iných školách. Vyučuje
sa aritmetika, písanie, čítanie, dejepis,
biológia… Podľa Steinera sú však dimenzie
týchto predmetov trojaké: umelecké,
kognitívne a náboženské.“ Tento výrok
nám umožňuje prejsť k nasledujúcej
téme, ktorou je:

Antropozofia v študijnom pláne
Vo waldorfskej pedagogike registrujeme dva spôsoby prenikania antropo-

skutočností žiaci postupne prijímajú
antropozofický názor na svet, pretože
nemôžu objektívne posúdiť, resp. zistiť,
že zvyšok sveta myslí úplne inak (pozri
učenie o 12 zmysloch). Povedané slovami
Rudolfa Steinera: „Je vašou úlohou, aby si
deti uvedomili, že ich vyučujeme objektívnej pravde. A hoci antropozofia nie je
nanič, ale musí sa tak javiť, pretože sama
podstata (pravda) vedie k nej, lebo je
antropozofická.“
Implicitne všetky poznatky, ktoré
deti dostávajú v procese vyučovania, by
mali byť kompatibilné s jeho duchovnou
vedou. Z predchádzajúceho vyplýva, že
na tento súlad sa vo waldorfskej pedagogike kladie dôraz. Často však spôsob
odovzdávania poznatkov podlieha značnej dávke subjektivizácie, ktorá sa i pre
samotného učiteľa javí ako mystická nadstavba konvenčných vied. Zároveň práve
ona tlmí kritickosť recipienta a dostáva
ho vzhľadom na predmet na irelevantnú pôdu. V tejto súvislosti uveďme aspoň
niektoré metódy waldorfskej pedagogiky,
s ktorými sa stretávame pri vyučovaní
predmetov zemepis, maľovanie, eurytmia.
Špecifickou organizačnou jednotkou
je na waldorfských školách tzv. epocha.

Prorocké slovo zaznieva i z varovania pápeža
Benedikta XV. z roku 1919, v ktorom učenie antropozofie označil za nesprávne a protikresťanské.
zofie do učebného plánu. Prvý spočíva
v priamom vyučovaní originálnej doktríny.
Tento postup ilustrujeme na príklade
učenia o dvanástich zmysloch človeka.
V časopise Človek a výchova (časopis
pre pedagogiku Rudolfa Steinera) je
uvedených 12 zmyslov: „zmysly pre hmat,
pohyb, rovnováhu a životný zmysel patria
medzi základné a rozvíjajú sa hlavne v prvých troch rokoch života dieťaťa. Ďalšiu
skupinu tvoria čuch, chuť, zmysel pre
svetlo a tmu, zmysel pre teplo a chlad. Do
najvyššej skupiny patrí zmysel sluchový,
zmysel pre ja, pre myslenie a pre reč.“
Druhý spôsob spočíva vo vynechaní
informácií, ktoré sa nezhodujú s doktrínou. Stáva sa, že cestou ignorovania

Napríklad výučba botaniky a matematiky
prebieha v troch až štyroch týždňoch.
Po tomto časovom úseku sa predmety
striedajú. Účelom je zamerať žiakovu
pozornosť na jeden predmet počas
epochy a zároveň mu umožniť lepšie sa
koncentrovať a pochopiť látku.
Epochálne vyučovanie zahŕňa i hodiny zemepisu. Pre pedagóga nie je ľahké
splniť zámer, ktorý plynie z výučby predmetu. Úlohou učiteľa je preniesť žiaka do
celkovej kultúrnej atmosféry tej-ktorej
krajiny. Isteže, každý predmet má omnoho
širšie dimenzie, ako určuje jeho vzdelávací
rámec. Avšak vo waldorfských školách pri
ich výučbe sa práve tieto nadstavbové
dimenzie zvýrazňujú na úkor samotného

predmetu. Konkretizujme naše tvrdenie
na nasledujúcom prípade. V spomínanom
diele Výchova k slobode sa píše: „Človek,
ktorému sa zemepis podáva rozumne,
je voči blízkym omnoho láskavejší než
taký, čo sa žitiu v priestore neučil. Avšak
v rámci zemepisu sa pred uvádzaním zemepisných faktov uprednostňuje uvedenie do kultúrnej tradície a duchovného
života. Preto je potrebné hľadať vhod-

né charakteristiky a pútavé skutočnosti,
ktoré dokážu vrhnúť svetlo na kultúrne
ovzdušie celej zemskej oblasti.“
Takouto skutočnosťou môže byť
uvedený zážitok cestovateľa Marca Ribouda, ktorý opísal v diele The three banners
of China : „Raz vošiel do obchodu a vzápätí
počul od predavača nasledujúcu vetu:
»Milý pane, myslím si, že hľadáte dizajn
pre vykurovacie tyčinky z nefritu.« Podobne skoro denne som mal v Ázii rovnaké
skúsenosti ako tú, ktorú som práve opísal.
Záver – pre Čínu platí nasledujúca charakteristika – čítanie myšlienok.“
Vidíme, že výučba zemepisu opúšťa predkladanie dokázateľných faktov a dostáva sa do roviny subjektívnych zážitkov, ktoré sa interpretujú
ako objektívne skutočnosti. V niektorých
prípadoch uvádzanie týchto skutočností
môže vzbudiť i pocit nesympatie u žiaka,
ktorý si môže odniesť i do ďalšieho
života. Napríklad o Novoangličanoch sa
v danej publikácii píše: „Ak nie sú ich nohy v pohybe, musia mať ich prsty niečo,
čím sa môžu zaoberať, musia vyrezávať
kus dreva, robiť zárezy na operadlách
stoličiek, alebo robiť vrypy na hrane stola.“ Spomínané subjektívne skutočnosti evidentne potláčajú empirické fakty
a zanechávajú v podvedomí základy pre
ďalšie postoje.
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R E P O R T
Prenasledovanie kresťanov
na svete rastie
Prenasledovanie kresťanov na celom svete v minulých rokoch podľa nemeckej
Kresťansko-demokratickej únie (CDU)
nabralo rozmery vyvolávajúce starosti.
V správe Spolkovej pracovnej skupiny pre
ľudské práva nemeckých kresťanských
demokratov sa hovorí, že kresťania
všetkých vyznaní sú ešte stále diskriminovaní pre svoju vieru: „Strácajú pracovné miesta, byty, zatýkajú ich, unášajú,
mrzačia, vraždia, ich chrámy pália a domy ničia. Zasadzovanie sa za náboženskú
slobodu sa musí stať kľúčovou úlohou
nemeckej a európskej politiky, aby sa
zlepšila situácia kresťanov v krajinách ako
je Čína, Sudán a Nigéria“ – žiada CDU.
Diskriminácia kresťanov ustavične
rastie najmä v islamských krajinách.
V Sudáne, Iráne a Saudskej Arábii hrozí moslimom, ktorí sa obrátia na kresťanstvo, trest smrti zo zákona. V Saudskej Arábii prísne sleduje dodržiavanie
náboženských zákonov náboženská polícia. V Nigérii sa od zavedenia islamského
práva v severných provinciách vyskytujú násilné konflikty medzi kresťanmi
a moslimami. Aj v Turecku sú kresťania
znevýhodňovaní. V komunistických štátoch východnej Ázie, ako sú Čína, Severná Kórea a Vietnam, ale aj na Kube, sú
ešte stále početní kresťania nútení žiť
v podzemí. Hrozí im šikanovanie a zatýkanie. Ako príklad neštátneho prenasledovania uvádza správa CDU Indiu.
„Nemecko a EÚ by mali každoročne
vypracovať správu o náboženskej slobode a hospodársku podporu rozvojových krajín podmieniť dodržiavaním
ľudských práv, najmä náboženskej slobody“ – žiada CDU. Okrem štátneho prenasledovania kresťanov sa vyskytuje
i prenasledovanie militantnými fundamentalistami.
KP/TK KBS, 12. 4. 2002
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Medzi predmetmi waldorfského školstva dominujú dva, ktoré samotná antropozofia považuje za „duchovné cvičenia“.
Sú nimi maľovanie a eurytmia. Vyučovanie
maľovania prebieha kontinuálne v každom
ročníku. V rámci tohto predmetu sa
využíva iba jedna technika – maľovanie na
vlhkom podklade. Ostatné techniky žiaci
používajú na ilustrovanie v iných predmetoch, avšak akvarel má výnimočné
postavenie. Skrytým zámerom tejto metódy je ovplyvniť podvedomie žiaka meditáciou o „čistej farbe“ a symbolických
obrázkoch. Dosvedčuje to i nasledujúci
text: „Kto používa farby iba na to, aby sa
v nich vyžíval, neoslobodí sa nikdy od zakliatia vlastného ja. Kto sa však vžíva do
farby nesebecky, vstupuje do nového
neobmedzeného sveta. Jeho vnútro sa
rozšíri a zmení.“
V tejto meditácii dochádza k akejsi
personifikácii farieb. „Tak sa stáva každá
farba pre deti akousi osobnosťou,
bytosťou so špecifickými gestami a vlastnosťami.“ V prednáške, ktorá odznela
roku 1920 na jednej waldorfskej konferencii, sa R. Steiner vyjadril jednoznačne:
„Môžete hovoriť s deťmi rečou farieb.
Pomyslite si, ako ich inšpirujete, keď
umožníte deťom pochopiť, tu je koketná fialová a za krkom jej sedí drzá červeň.
Všetko však závisí od pokornej modrej.
Musíte ich urobiť predmetnými a iba
potom pôsobia tvorivo na dušu.“
Steiner bol skutočne geniálny, pretože
jeho zdanlivo nevinná metóda akvarelu
vovádza deti do duchovných skutočností,
na ktorých antropozofia vyrástla.

Eurytmia
Podobne ako maľovanie i eurytmia je
podľa antropozofie duchovným, čiže terapeutickým cvičením. V minulom čísle sme
ju vymedzili ako synestetické počúvanie
a počúvajúce videnie.
Eurytmiu majú žiaci dvakrát do týždňa. Jednotlivé gestá eurytmie reprezentujú spoluhlásky a samohlásky (hnevlivé F, oslobodzujúce A, chápajúce B).

V eurytmii tak „hlásky a zvuky slov majú
vlastnú hodnotu, ktorá žije mimo intelektuálne uchopiteľného obsahu a obracia sa na skrytú vrstvu v našom vnútri
pod prahom vedomia.“ Podľa antropozofie metóda eurytmie efektívne pôsobí
na duševné sily človeka, môže vyvolať
takú vôľu, že zostáva v človeku po celý
život, zatiaľ čo iná voľná kultúra má tú
vlastnosť, že sa vôľa počas života oslabuje
(Výchova k slobode).
V úvode tejto kapitoly sme uviedli,
že eurytmia je niečo viac ako telesné
cvičenie. Dodajme však, že nie je iba
terapeutickým cvičením, ale obsahuje
prvky samospasiteľnosti človeka. Antropozofia jej priznáva schopnosť darovať
nový život a nové sily tým, ktorí ju
praktizujú. Podľa antropozofie pôsobí
ako nevyčerpateľný prameň. Vidíme, že
pripisovanie duchovného obsahu tejto
metóde nevychádza iba z kritického pohľadu, ale že ten je taktiež deklarovaný
samotným autorom Rudolfom Steinerom. Preto by bolo chybou nevidieť ho,
alebo ho dokonca ignorovať.
Waldorfské školstvo, podobne ako
ďalšie typy alternatívneho školstva, má
v demokratickej spoločnosti právo konkurovať klasickému spôsobu výchovy
a vzdelávania. Preverí a vyhodnotí ho čas
a študijné výsledky žiakov. Rovnako však
do pluralitnej demokracie patrí zásada
zodpovedne informovať rodičov o cieľoch, metódach a duchovných základoch
výchovno-vzdelávacieho systému, do
ktorého v dobrej viere dieťa umiestňujú.
V prípade waldorfského školstva sa na
túto zásadu zvykne pozabudnúť.
Paradoxne sa rodičom počas dní
otvorených dverí argumentuje, že ide
o kresťansky orientovanú školu. Opak
je pravda, pretože vyššie uvedené
heretické prehrešky voči kresťanstvu
robia z neho okrajovú záležitosť Steinerovej okultnej náuky.
Prorocké slovo zaznieva i z varovania
pápeža Benedikta XV. z roku 1919,
v ktorom učenie antropozofie označil za
nesprávne a protikresťanské.
n
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satanizmus

Carlo Climati

Diabol medzi notami
Masovokomunikačné prostriedky v posledných rokoch často prinášali správy o vzťahu
medzi satanizmom, ezoterikou a modernou hudbou. Hovorilo sa o hudobných nahrávkach,
ktoré provokovali k násiliu, samovraždám, užívaniu drog, uctievaniu diabla. Aký je však
skutočný rozmer tohto javu? Naozaj existuje satanistický rock, alebo ide len o výmysel?

Na problém satanistickej rockovej hudby existujú názory, ktoré by sme mohli rozdeliť na dva protichodné postoje:
skeptický a katastrofický. Zástancami katastrofického postoja sú tí, ktorí vidia
diabla všade navôkol. Rockovú hudbu
považujú za čisto satanistickú a chceli
by potlačiť každý moderný prejav. Skeptici naopak obdivujú svoje hudobné idoly
až tak, že odmietajú o nich diskutovať.
Neprijímajú kritiku a majú tendenciu
ospravedlňovať každú rockovú výtržnosť
odvolávajúc sa na „slobodu prejavu“.
Oba protichodné postoje však majú čosi
spoločné: chýba im objektívny pohľad
a hĺbkový ponor do problému. Z tohto
dôvodu sa stáva, že často upadnú do
mylného nadsadenia problému alebo do
rebelantskej redukcie. Fenomén rockovej
hudby nemožno umelo nafukovať, ale ani
podceňovať. Potrebné je analyzovať ho
vo svetle skutkov, čím sa predíde povrchnému hodnoteniu alebo extrémizmu.

Prvý znak
Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa
objavil na obale jednej z najslávnejších

platní v histórii rockovej hudby Sergeant
Pepper‘s Lonely Hearts Club Band od
skupiny Beatles (1967). Na obale albumu
sa objavilo mnoho známych osobností –
Karl Marx, Stanley a Oliver, Marlon Brando, Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník
Ringo Starr povedal: „Chceli sme dať dohromady tváre osôb, ktoré máme radi
a ktoré obdivujeme.“ Spomedzi nich sa
vľavo hore vyníma podobizeň zhrbeného
muža. Je to anglický okultista Aleister
Crowley (1875 – 1947), otec moderného
satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných
ezoterických skupín.
Crowleyovo heslo „Rob, čo chceš“
vyzývalo užívať si život bez hraníc
a morálnych noriem, v ustavičnom hľadaní osobného uspokojenia a egoistického pôžitku. Podľa tohto anglického
okultistu má človek právo postaviť sa na
miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného života.
V rockovom prostredí 60. rokov,
s prebúdzajúcim sa záujmom o ezoteriku, považovali Crowleya za osobnosť,
ktorá bola „v móde“. Oceňovali ho
za jeho prirodzený sklon porušovať
a prestupovať zákony a všeobecné plat-

né normy a tiež za jeho výzvy odmietať
každú zhora danú normu. Pravdepodobne z týchto dôvodov ho Beatles zaradili
na obálku svojej najslávnejšej platne.

Nádych ezoteriky
V 70. rokoch sa rocková hudba, obohatená o ďalšie tóny, začala rýchlo rozmáhať. Zrodil sa hard rock (tvrdý rock),
charakteristický metalovými zvukmi,
elektrickými gitarami a mocnými hlasmi. K priekopníkom tohto štýlu patria
Angličania z kapely Led Zeppelin, ktorú
považujeme za prvú v histórii vzťahov
medzi hudbou a satanizmom.
Šéf skupiny Led Zeppelin, gitarista
Jimmy Page, bol húževnatým zástancom učenia Aleistera Crowleya. Jimmyho záujem o anglického okultistu prerástol do takej miery, že zbieral všetky
jeho predmety osobnej potreby: knihy,
rukopisy, klobúky, zošity, ba i tuniky,
ktoré Crowley používal počas rituálov.
Page dokonca býval v Crowleyovom
dome. Led Zeppelin sú prvou rockovou
kapelou, ktorá použila satanistické
symboly na obálku platne. Na ich
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albume s názvom IV. nachádzame magický prvok, ktorý sa všeobecne používal
pri satanistickom rituáli. Ďalší odkaz na
satanizmus obsahuje album III. Vedľa
názvu platne dal Jimmy Page napísať
spomenuté motto Alestera Crowleya
„Rob, čo chceš“. Na otázku novinára,
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si získané popáleniny bez ošetrenia. Kríž
zobrazený „hlavou dolu“, ktorý predstavuje Antikrista, je typickým satanistickým symbolom a objavuje sa na mnohých rockových platniach.
Spomedzi talianskych skupín treba
spomenúť skupinu Death SS, vedenú

agónia), turínska skupina Burn The Crucifix (Spáľ kríž) a newyorská Fallen Christ
(Úpadok Krista). Neuveriteľné však je, že
tieto skupiny namiesto toho, aby boli
cenzurované, tešia sa podpore mnohých
hudobných kritikov.

Hudba proti životu

ktorý si žiadal objasniť spomínané heslo, rocková hviezda odpovedala: „Bol
to môj nápad. Má to však príliš dlhú
históriu, o ktorej sa teraz nemám čas
zmieňovať. Úmysel bol dať obálke malý
ezoterický nádych. Mysleli sme si, že to
nikto nezbadá.“

Jasný satanizmus
V 80. a 90. rokoch sa rocková hudba čoraz viac pritvrdzovala, čím dala podnet
na vznik heavymetalového prúdu (tzv.
ťažký metal). A práve v tomto hudobnom prúde sa satanizmus prejavil celkom
otvoreným a jednoznačným spôsobom
– používaním ezoterickej tematiky v textoch piesní a na grafickom spracovaní
obalu platní.
K najreprezentatívnejším skupinám
patria Dáni z Mercyful Fate. Jedna ich
pieseň, Don‘t break the Oath, reprodukuje formulu skutočnej, pravej prísahy
diablovi: „Pobozkám capa a prisahám, že
svoju myseľ, telo a dušu bez výhrad zasväcujem nášmu pánovi Satanovi, aby
som pracoval pre jeho plány.“
Rovnakého zamerania sú aj Deicide,
ktorých šéf, Glen Benton, dospel do
takého štádia, že sa dobrovoľne nechal
zapáliť na obrátenom kríži, ochraňujúc
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spevákom Stevom Sylvesterom a gitaristom Paulom Chainom. Na ich platni Black
Mass (Čierna omša) je do najmenších detailov opísaný satanistický rituál slávený
o 23. hod. v jednom odkonsekrovanom
kostole. V piesni, podľa ktorej nazvali
celú platňu, sa spieva: „Krk dieťaťa bude
odrezaný na tele strigy. Zmiešaj jej krv
s jeho semenom a začleníš sa do čiernej
armády.“

Rúhania a urážky
Zvlášť nepríjemné sú obaly platní s rúhavými a protikresťanskými obrazmi.
Najväčšmi zasiahnutý je, samozrejme,
Ježiš Kristus, ktorého zobrazujú v najrozličnejších podobách: rozštvrtený
(Mortuary a Deicide), predierkovaný
(Messiah), alebo použitý ako funda na
vystrelenie projektilu (Celtic Frost).
Najzdrvujúcejšie je zobrazenie na obálke skupiny Torr, kde je Ježiš zobrazený
ako rozkladajúca sa mŕtvola na kríži.
Výber nie je náhodný. Zobrazenie chce
povedať, že Ježiš nevstal z mŕtvych.
Aj samotné názvy hudobných skupín
obsahujú rúhavé prvky. Príkladom je fínska skupina Impaled Nazarene, v preklade „Nazaretský narazený na kôl“. Je tu
aj poľská skupina Christ Agony (Kristova

K výtržnostiam niektorých rockových
kapiel nepatrí len uctievanie diabla.
Témy, ktoré sa v textoch piesní
pravidelne opakujú, sú vyvyšovanie,
velebenie samovraždy a eutanázie. Niektorí speváci celkom otvorene vyzývajú poslucháča k samovražde, hovoria
mu, že život je smutný, svet odporný
a nemá cenu zostávať na zemi. Odstrašujúcim príkladom tejto „hudby proti životu“ je pieseň Suicide solution
(Riešenie samovraždou) od Ozzyho Osbourna. V jednej časti textu piesne
možno nájsť skryté posolstvo, ktoré
vyzýva poslucháča zastreliť sa: „Ach,
nikto, iba Ty v skutočnosti vieš, kde sa
nachádza. Ty ho máš! Prečo? Skús to!
Vezmi pištoľ a skús to! Vystrel! Vystrel!
Vystrel!“
Na vnútornej strane obálky jednej
platne Christiana Deatha je francúzsky
nápis L‘invitation au siucide (Pozvánka na samovraždu). Platňa Stained
class od Judasa Priesta zobrazuje hlavu prerazenú výstrelom z pištole. Eutanázii je venovaná platňa Youthanasia
od Megadeath, inšpirovaná prípadom
Jacka Kevorkiana, prezývaného Doktor
Smrť, lekára smutne presláveného „pomocou“ niekoľkým pacientom ukončiť
život. Podľa Megadetha, eutanázia nie
je nič iné ako metafora života. „Ak si
môžeme vybrať, ako budeme žiť, prečo
si nemôžeme vybrať, ako zomrieme?“ –
povedal v jednom rozhovore.

Most k satanizmu
V posledných rokoch sa satanistická
rocková hudba stala skutočnou módnou záležitosťou, ktorá sa vyjadruje
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prostredníctvom najextrémnejších hudobných prúdov, ktorých názvy hovoria
jasnou rečou: death (smrť), black
(čierny), grind (ničiť, roztrieštiť), doom
(tragický osud, skaza). Niektoré kapely „citujú“ texty satanistov, aby takýmto spôsobom robili reklamu svojim
nahrávkam, ale sú i takí hudobníci, ktorí
majú úzke kontakty so sektami. Napríklad
v USA početní rockoví umelci spolupracujú so Satanovou cirkvou. Patrí k nim aj
King Diamond a kapela Acheron, snažiaca
sa vykresliť satanizmus ako druh „alternatívneho náboženstva“, bezpečného,
nie nebezpečného. Z jednoduchého počúvania hudobných nahrávok možno
vstúpiť do kontaktu s ezoterickým prostredím ako v prípade kapely Psychic Tv,
ktorá založila Chrám psychickej mladosti.
Záujemcovia o členstvo v sekte a jej
fanúšikovia musia podstúpiť nechutný
rituál magicko-sexuálneho charakteru.
Aj rockové časopisy istým spôsobom
sprostredkúvajú kontakt so satanistickým prostredím. Jeden z najznámejších
talianskych hudobných mesačníkov
Flash uverejnil adresu americkej Satanovej cirkvi, pričom ju opísal ako
„najdôveryhodnejšie a seriózne združenie, na ktoré sa môžu obrátiť milovníci a pestovatelia okultných teórií“. Článok sa končí jasnou výzvou na adresu
čitateľov: „Ak si myslíte, že by vám pomohla znalosť satanizmu a ak sa chcete
stať členom veľkej palety myšlienok,
ktorým je satanistická filozofia, Satanova cirkev vás očakáva“.

Od rocku k znesväteniu
Myšlienka hudby, ktorá by pobádala
praktizovať satanizmus, bola pred nejakým časom považovaná len za hypotézu. Niektoré skutočnosti z čiernej
kroniky, ktoré sa udiali napríklad v Taliansku, svedčia o tom, že posolstvá
a odkazy niektorých hudobníkov môžu
mať zničujúce následky. Obzvlášť vtedy,
ak ich prijíma psychicky labilná a ľahko
ovplyvniteľná mládež.

Najznámejší je prípad Davide Zanottiho, mladého satanistu z mesta La
Spezia, propagátora „nočných návštev“
na cintorínoch, počas ktorých zneuctievali náhrobky a kradli kosti a lebky. Chlapec, ktorý neskôr svoje činy oľutoval
a odpykal si za ne trest, povedal „Ľutujem všetko, čo som robil. Nechal som sa
strhnúť hudbou čierneho metalu (black
metal), ktorú počúvam vyše desať rokov. Zvlášť texty niektorých nórskych
a švédskych skupín, medzi nimi Mayhem,
Darkthrone a Marduk, ma natoľko ovplyvnili, že som ich opakoval ako automat.
(…) Táto hudba, ktorú som počúval
aj desať hodín denne, ma ovládla do
takej miery, že som si neuvedomoval
vážnosť svojho konania“.
Po Zanottiho vyznaní začala prokuratúra v La Spezia veľkú vyšetrovaciu
akciu s názvom Operácia Diabol, počas
ktorej sa podarilo odhaliť a obžalovať
deväť mladých ľudí od 18 do 27 rokov.
Obvinenia zneli: poškodzovanie a ničenie
hrobov a náhrobkov, krádeže kostí
a posvätných predmetov. Daniele Murgia, policajný inšpektor v La Specia,
ktorý operáciu viedol, povedal: „Niť,
ktorá spájala všetky tieto osoby v ich
kulte zla, bola hudba čierneho metalu. Kontakty udržiavali nielen prostredníctvom korešpondencie, ale stretávali sa aj na koncertoch satanistického
rocku“.

Násilie a rasizmus
Satanistický rock má v Taliansku za
následok „iba“ zneuctievanie a znesväcovanie hrobov, náhrobkov a vykrádanie
kostolov. V Nórsku, žiaľ, mal tento fenomén oveľa vážnejšie následky. Členovia

atentáty na katolícke kostoly, čím transformovali svoju hudobnú nenávisť do
skutočných vandalských činov.
V takejto rozžeravenej atmosfére
nechýbali ani vraždy. Courit Grishnackh,
spevák zo skupiny Burzum, bol
odsúdený na 20 rokov väzenia za
vraždu hudobníka Oystena Aarsetha,
historického šéfa kapely Meyhem a jeho bývalého najlepšieho priateľa.
Podobný osud postihol aj Barda G. Eithuna, bubeníka z kapely Emperor:
14 rokov väzenia za vraždu.
Na pochopenie ducha, ktorý charakterizuje Black Metal Mafia, postačí vypočuť si niekoľko vyhlásení Counta
Grishnacka: „Som hrdý na to, že som muž
čistej bielej ariánskej rasy, že mám bielu
ariánsku dcéru, ktorej matka je tej istej
rasy. Som pyšný na moje modré oči, na
moje tmavé blond vlasy a na moju bielu
pokožku“.
Krok od satanizmu k rasizmu je
veľmi krátky. Nie náhodou, mnohé satanistické rockové kapely sú tiež antisemitské a ohrozujú ľudí farebnej pleti.
Trey Azagtoth, gitarista z Morbid Angel, bez akýchkoľvek rozpakov potvrdzuje, že „objíma Hitlerovho ducha“.
A Taliani zo skupiny Deviate Ladies,
vášniví čitatelia Mein Kampf, sa vyhlasujú za „pestovateľov jedinej a vládnucej bielej rasy“.

Ukryté posolstvá
Ďalším javom, ktorý popri jasne definovanom satanizme vzbudzoval veľkú
zvedavosť, je fenomén ukrytých posolstiev na platniach slávnych rockových
hviezd. Ide o techniku tzv. Backward
masking process (postup spätného

Krok od satanizmu k rasizmu je veľmi krátky. Nie
náhodou, mnohé satanistické rockové kapely sú tiež
antisemitské a ohrozujú ľudí farebnej pleti.
niektorých rockových kapiel, zjednotení okolo myšlienkového prúdu Black
Metal Mafia, zorganizovali teroristické

maskovania), využívanú mnohými hudobníkmi. Skryté posolstvá sa nahrávajú v nahrávacom štúdiu opačne. Dajú
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sa dešifrovať, keď si nahrávku (zvyčajne
platňu) pustíme odzadu. Napríklad pri
počúvaní piesne Led Zeppelin Stairway to heaven, budeme počuť hlas,
ktorý hovorí: „Hľa, môj sladký Satan,
ktorého cesta ma nerobí smutným a na
ktorej mocnosťou je Satan. On ťa bude
rozvíjať, dá ti šesť, šesť, šesť“ (biblické
číslo Antikrista). Spomenutú techniku
možno považovať za odpozorovanú zo
starej satanistickej tradície, podľa ktorej
sa katolícke modlitby počas čiernych
omší odriekali opačne, aby ich znesvätili
a adresovali diablovi.
Príkladom tohto rituálu je platňa
kapely Christian Death, Prayer, kde je
nahraný Otčenáš opačne. Samozrejme,
keďže išlo o modlitbu adresovanú démonovi, vynechali z nej poslednú vetu –
„Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás
Zlého.“ Satan by sa jej určite nepotešil.
Obrátené posolstvá predstavujú
pokus realizovať malé ezoterické rituály prostredníctvom hudby. Nechýbajú
však ani také rockové kapely, ktoré ich
používajú ako formu na žartovanie alebo
provokovanie. K takým patrí Pink Floyd,
ktorý do albumu The Wall zakomponoval vetu: „Blahoželáme ti! Práve si objavil
tajné posolstvo. Prosíme ťa, pošli tvoju
odpoveď starým Pink na smiešny statok
Chalfont“.

Rozširujúci sa jav
Hoci problém skrytých posolstiev od
začiatku vyvolával veľkú zvedavosť, nie
je tým najdôležitejším prvkom. Najväčšie
starosti spôsobuje v súčasnosti veľmi
rozšírená satanistická rocková hudba.
V poslednom období v Taliansku
vznikli obchody špecializované na tento
druh hudby. Okrem platní a cédečiek tu
predávajú aj knihy o satanizme a čiernej
mágii. Napríklad obchod Demos v Neapole vo svojom katalógu ponúka na
predaj kompletné dielo anglického okultistu Aleistera Crowleya.
Aj hudobná tlač sa správa podobne.
Zaujímavým úkazom je taliansky časopis
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Grind Zone, špecializovaný na satanistické platne. Časopis vznikol ako experimentálny, neskôr sa transformoval na
periodikum a dnes vychádza v španielskej
a nemeckej jazykovej mutácii.
Neposledným prostriedkom na šírenie satanistického rocku je internet, kde
možno nájsť početné stránky venované
diablovi. Dokonca aj rasistická skupina Burzum alebo rúhavá Marduk majú vlastnú stránku s názvom rete delle
reti“ (sieť sietí). Anton LaVey, zakladateľ
americkej Satanovej cirkvi, má vlastnú
internetovú sieť na propagovanie piesní inšpirovaných diablom.

Veľký reklamný spot pre diabla
Všetky vymenované skutočnosti zdrvujúcim spôsobom poukazujú na skutočnosť, ako sa jedna časť modernej
hudby, a to bez najmenších pochybností, stala prostriedkom šírenia satanizmu
medzi mládežou. Našťastie, nie každý
rock prináša negatívne posolstvá. Ale
nemožno zamlčať, že niekto sa rozhodol
využiť rockovú hudbu na presadzovanie
(ne)kultúry okultizmu, smrti a beznádeje.
„Satanovi obchodníci“ veľmi dobre vedia, že prostredníctvom platní, cédečiek
a kaziet možno vstúpiť do sŕdc tisícok
mladých ľudí na celom svete. Zamýšľajú
sa nad tým, aký reklamný spot by mohol zaručiť podobnú úspešnosť na šírenie
vlastného „výrobku“?
Posledné, hlučné potvrdenie tejto
tézy predstavuje séria vysielaní, ktoré
presadil satanista Efrem Del Gatto na
televíznom kanáli s dosahom na celé
Lazio – Magic TV – zameranom na hudobné programy (24 hodín denne). Del Gatto, zakladateľ jedného luciferského bratstva, je jednou z najznámejších postáv
súčasného talianskeho satanizmu. Príznačné je, že na vystúpenie v televízii si
vybral práve hudobné vysielanie.
n
Z publikácie Religioni e sette nel mondo
– Il satanismo contemporaneo preložila:
ALENA PIATROVÁ

Pohľad psychológa na tajomný a nebezpečný svet satanizmu a javy s ním
súvisiace je viacvrstvový. Svedčí o tom
i bohatá odborná literatúra, ktorá sa
v posledných rokoch objavila na knižných
pultoch. Dva uhly pohľadu na satanizmus
sa zdajú byť obzvlášť dôležité: prvý sa
usiluje pochopiť a rozpoznať správanie
príslušníkov sekty, ktoré verejná mienka
pripisuje vplyvu diabolských mocností
(v týchto prípadoch sa hovorí o posadnutosti), druhý uhol pohľadu je zameraný na skúmanie motivácií, ktoré vedú
ľudí k osvojeniu si učenia, ktorého centrom je diabol.
Spomenutý dvojaký pohľad na problém však predpokladá existenciu reálneho satanizmu, ktorý sa často prejavuje
výstredným, neočakávaným a nevhodným spôsobom, v kontexte všeobecne
zaužívaných noriem ľudského správania,
niekedy ťažko dešifrovateľným.
Psychológia a pravé alebo
falošné posadnutia
Tvárou v tvár takým prejavom ako sú fyzické ťažkosti, pustošenie domov, predmetov, týranie zvierat, posadnutosť
a osobné vnútorné impulzy, až po pokus
o samovraždu, týranie a sužovanie až po
stratu vedomia, poľutovaniahodné činy
alebo vyslovenie nenávistných a rúhačských výpovedí voči Bohu a posvätnu sa
pýtame, či osoba je ovládaná diablom,
alebo trpí psychickou odlúčenosťou či
hystériou. Stáva sa, že správanie, ktoré
sa pripisuje démonickému vplyvu, býva interpretované ako patologické,
v iných prípadoch sa ukazuje ako antitéza
k plánu spásy, čo znamená, že nemáme
dostatočné a presvedčivé vysvetlenie
z pohľadu psychológie ani psychiatrie.
Hranice medzi psychotickými situáciami a skutočným satanistickým

Satanizmus z pohľadu psychológa
EUGENIO FIZZOTTI
konaním sú len veľmi ťažko rozpoznateľné
a tiež ťažko rozpoznávateľné. Pomerne
často sa stáva, že problém sa ľahkovážne
odloží s jednoduchým označením, že ide
o posadnutosť diablom. V skutočnosti
však ide o vážnu psychickú poruchu. Stáva sa i to, že sa umelo zveličuje počet
príslušníkov satanistických skupín so zámerom vytvoriť istý druh paniky alebo
„hon na čarodejnice“.
Problém, v ktorom ani psychologický
ani psychiatrický výskum zatiaľ nedospeli
k pevnému východiskovému bodu (zrejme ťažko niekedy aj dospejú), spočíva
v správnom rozlíšení medzi patologickým
správaním psychického pôvodu a démonickým ovládnutím, ktoré sa vyskytuje
v dvoch-troch prípadoch z tisíca. Pravé
posadnutie diablom rozpozná len skúsený
odborník, ktorý má myseľ otvorenú a je
schopný prekonať hranice svojich kompetencií.
Svet motivácií Satanových
obdivovateľov
Najrozpracovanejšia je kapitola sveta
motivácií tých, ktorí sa otvorene hlásia
k satanizmu a svoje presvedčenie premietajú do skutkov mnohokrát prestupujúcich zákony (ničenie náhrobníkov
a demolovanie hrobov, pohrebné rituály spojené so zabíjaním zvierat, znásilňovanie dievčat – panien).
Ako interpretačné kritérium nám
v tomto prípade poslúži prístup známeho psychológa Ericha Fromma. Pristavíme sa pri vzťahu človek a rôzne typy náboženstiev, kde Fromm hovorí,
že niektorí sa vo vzťahu s božstvom dostali do postoja absolútnej závislosti,
slepej poslušnosti a iracionálnosti, pasívneho prijímania akýchkoľvek noriem,
čo má za následok prijímanie a chápanie
seba samého ako neschopného a bied-

neho stvorenia, schopného získať istú
vnútornú hodnotu a uplatnenie iba v tej
miere, v akej najvyššia moc im príde
v ústrety na pomoc. Takýto autoritatívny a neľudský vzťah s božstvom vidíme aj
v prípade satanizmu. Strata nezávislosti
a morálnej integrity ponúka výhodu cítiť
sa pod ochranou ohromnej sily, s ktorou
sa nejakým spôsobom dá byť v kontakte
a ktorej časťou sa stávate. Okrem toho
napomáha vytvárať obraz najvyššieho
despotického a hrôzostrašného bytia,
žiarlivého na svoju nadradennosť, arogantného a ničiaceho akýkoľvek vzťah
založený na solidárnosti a povýšení morálnych hodnôt.
Aká je charakteristika osobností,
ktoré sa hlásia k satanizmu?
Predovšetkým majú masochistické sklony, ktoré sú dôsledkom slabého charakteru osobnosti, so sklonom k vlastnému
očierňovaniu a podhodnocovaniu. K satanizmu sa hlásia preto, lebo sa potrebujú
cítiť slabí a bezmocní, alebo preto, že sa
dobrovoľne zriekajú káždého pocitu slobody a osobnej zodpovednosti. Šéfov
poslúchajú bez diskusií a doslova. Základným smerovaním je sebazničenie.
Druhou charakteristikou je hlboký
pocit viny. Fromm hovorí, že „v autoritatívnej oblasti uznanie vlastných hriechov vyvoláva strach, pretože sa vie,
že nebola poslúchnutá mocná autorita,
ktorá (…) si šetrí tresty. Absencia morálky
je aktom rebelstva, vzbury, jediný spôsob
odčinenia, je to roztopašnosť z vlastného
pokorovania sa. Hriešnik sa cíti byť deprimovaný a bezmocný, odovzdá sa do milosrdenstva autority a verí v odpustenie.“
Kajať sa znamená triasť sa
Tretia charakteristika je spojená s vnútornou projekciou a neúspechom vy-

plývajúcim z požiadaviek prostredia, čo
má za následok chápanie sveta zákonov
v rovine tyranských termínov. Vo všeobecnosti to platí pre svet kultúry, rodiny i sociálnej sféry. Na jednej strane je
tu strach z osobného zničenia, zrútenia
sa a na druhej strane – a to je paradoxné
– nezastaviteľná pohnútka reagovať negatívnymi a sebazničujúcimi spôsobmi.
Štvrtým a posledným faktorom je
orientácia na smrť a posmrtné veci a javy
– dalo by sa to veľmi tvrdo vyjadriť ako
snaha premeniť seba i svoje okolie na
cintorín. Používanie čiernej látky a pohrebných kaplniek ako zhromažďovacie
sály, prítomnosť lebiek a hrôzostrašných
zobrazení, používanie kapucní počas rituálov, obetovanie zvierat a, žiaľ, niekedy
i ľudí, sú súčasťou skúšky príslušníkov satanistických skupín.
Obdivovateľ Satana predstavuje
pre psychológa naliehavé a často tragické bubnovanie na poplach. Takýto
člen spoločnosti v nijakom prípade nie
je orientovaný na osobnostný rast, nezaujíma ho budovanie úprimného a autentického vzťahu s druhými, nezaujíma ho
nasadenie sa do služby pre iných. Naopak,
prejavuje silné a znepokojujúce tendencie
k sebazničeniu – útekom a skrývaním sa
pred realitou alebo slobodným zrieknutím sa vlastnej slobody v prospech autority, ktorú poslúcha slepou poslušnosťou
a prísnym dodržiavaním formúl a magických rítov.
n
Z publikácie Religioni e sette nel mondo
– Il satanismo contemporaneo preložila:
ALENA PIATROVÁ

EUGENIO FIZZOTTI – je docent psychológie náboženstva na Pedagogickej
fakulte Saleziánskej univerzity v Ríme.
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ANDREA HUDÁKOVÁ

Fenomén Harry Potter
Vďaka masívnej podpore médií dnes už azda každý počul o Harrym Potterovi. Táto
postavička z tajuplného magického sveta fascinuje deti z celého sveta. Časť ľudí v jej
komercializácii vidí zámer určitých protikresťanských kruhov blízkych New Age, ktoré
na pozadí sladkých príbehov umocnených bojom proti zlu propagujú mágiu a okultizmus – teda niečo, čo kresťanstvo radikálne odmieta. Ďalší sa iba pousmejú a tvrdia,
že niet dôvodu na paniku, dokonca, že záujem o Harryho Pottera prináša (okrem niektorých extrémnych prejavov) aj niečo pozitívne – konečne naše deti nebudú celý
deň sedieť iba pred počítačom či televíziou, ale siahnu aj po knihe. Keďže aj my sa
často stretávame s oboma týmito postojmi, rozhodli sme sa v tomto čísle uverejniť
dva príspevky, ktoré odrážajú tieto niekedy až nezlučiteľné stanoviská. Rozhodnite sa
sami, ku ktorému z nich sa prikloníte. Radi si však prečítame vaše názory, ak nám ich
napíšete (redakcia).

„Ten chlapec bude slávny, nebude jediného dieťaťa, ktoré by nepoznalo jeho meno.“ Slová, ktoré zaznievajú na
začiatku sfilmovaného prvého dielu detskej knihy Harry Potter a kameň mudrcov autorky J. K. Rowlingovej, niečo
pripomínajú. Je to iba paródia na známu
rozprávkovú vetu, ktorá zaznieva z úst
sudičiek pri narodení dieťaťa, alebo proroctvo o mánii, ktorá už zastihla aj nás?

Nový detský hrdina
Na našu pomerne pokojnú kultúrnu
scénu ako víchor vtrhol malý čarodejník

Harry Potter. Rodičia by v istom zmysle mohli byť radi. Harry nie je nevkusný
pokémon, ani svalnatý idol s prázdnou
hlavou. On je iný. Už pred uvedením filmu
do kín sa záujem o tohto čarodejníckeho
učňa presunul od kníh o niečo ďalej.
Vzniklo niekoľko fanklubov, priaznivci majú svoje internetové stránky, hry, vlastný
„harrypotterovský“ slovník, dokonca aj
pravidlá na prijatie medzi seba.
Ľudia „mimo“ sa začínajú rozdeľovať
na niekoľko skupín. Jedni považujú
knihy J. K. Rowlingovej za veľmi dobre napísané príbehy, ktoré rozvíjajú
detskú fantáziu a privádzajú deti od

počítačov naspäť ku knihám. Nosná je pre nich hlavná línia príbehu –
boj malého chlapca proti veľkému zlu,
dôraz na priateľstvo a pod. To všetko
je obohatené motívmi z legiend, rozprávok a mýtov. Knihy sa na základe
zaujímavých príhod veľmi dobre čítajú,
sú lákavé pre detský svet. Toto tajomné pozadie je však dôvodom pre ďalšiu
skupinu, aby knihy zakazovala deťom
čítať, vyhlasovala ich za propagáciu
okultizmu, príručku mágie, dokonca ich
verejne pálila. Potom je tu ešte minimálne jedna skupina – ľudia, ktorých to
vôbec nezaujíma a iba sa pozastavujú

Harry je odstrkované dieťa bez rodičov, vyrastajúce
vo veľmi nepriateľskom prostredí u príbuzných,
ktoré sa cíti ponižované, využívané a nešťastné.
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nad reakciami niektorých kresťanských
kruhov a pripodobňujú ich k neslávne
známym praktikám pátra Koniáša.

Harry Potter je iný
Harry je odstrkované dieťa bez rodičov,
vyrastajúce vo veľmi nepriateľskom
prostredí u príbuzných, ktoré sa cíti
ponižované, využívané a nešťastné. Keď
vo svojich jedenástich rokoch zistí, že
je synom slávnych čarodejníkov (sprevádzajú to zvláštne úkazy), je preňho
vyslobodením, že už nemusí žiť v tom
„ľudskom“ svete, kde ho nikto nemá rád.
Dostane sa do prostredia čarodejníckej
školy v Rokforte, aby pokračoval v rodinnom remesle. Tam je zrazu stredobodom
pozornosti, veď on jediný prežil stretnutie so Zlým – Voldemortom, teda s „Tým,
ktorého meno netreba vyslovovať“
(zaujímavá hra s náboženskou bázňou
vysloviť meno božstva).
Už Harryho narodenie sprevádzali
zvláštne javy a je v ňom „čosi“, čo ho
chráni pred zlom. Harry sa v sérii príbehov púšťa do boja proti nemu, pokojne kvôli tomu porušuje pravidlá a keď
treba, odporuje aj autorite, cíti, že práve
on je na to povolaný (niektorí recenzenti upozorňujú na podobnosť so starým
kresťanským mýtom). Harry je jednoducho hrdina, ktorý deti neskutočne
fascinuje. Na nový diel knihy sú ochotné
čakať pred kníhkupectvom aj niekoľko
hodín, zrodenie ďalšieho pokračovania
býva dôvodom na veľkú oslavu.

Odpor v cirkevných kruhoch
Koncom minulého roka vyvrcholil nesúhlas niekoľkých predstaviteľov kresťanských cirkví s knihami o Harrym Potterovi do protestného verejného odsudzovania a pálenia na „svätej hranici“. Na
ukážku dva príklady: V Novom Mexiku to

boli členovia Kristovho spoločenstva,
ktorých pastor Jack Brock priznal,
že žiadnu knihu o Potterovi nečítal,
ale zdôraznil, že ich obsah je schopný odhadnúť: „Za nevinnou tvárou sa
skrýva moc satanskej temnoty (…) tieto veci urážajú Boha aj mňa“ (agentúra
Reuters). V Rakúsku zas katolícky farár
Gerhard Wagner prostredníctvom
rozhlasu a tlače varoval pred Harrym
Potterom, lebo je „nebezpečenstvom
pre deti, knihy o ňom sa rúhajú Bohu
a sú v nich príklady zaklínadiel, rituálov
a démonických síl, a to povzbudzuje
prianie čarovať a mstiť sa“ (podľa
www.pauza.cz). To všetko ešte pravdepodobne umocnil údajný výrok ktoréhosi „naozajstného“ satanistu, že „tento
Harry Potter, to je dar z neba“. S podobnou argumentáciou sme sa stretli aj na
Slovensku. Hlavným dôvodom asi je, že
Harry Potter robí zázraky aj bez Boha.
Vážnou reakciou na Slovensku je
článok P. Prikryla Harry Potter – droga
detskej duše (M Rosa 1/2002). Autor
poukazuje na nechutnosť, až zvrátenosť
sveta Harryho Pottera a ako ilustráciu predkladá niekoľko pasáží z kníh,
v ktorých sa objavujú konkrétne doklady tohto tvrdenia (žabie mozgy, potkany, ich vnútornosti a pod.). Takisto ako
dôkaz predkladá „nelákavé menu” z oslavy, na ktorú bol pozvaný hlavný hrdina
so svojimi kamarátmi. Pri podobnej argumentácii je však potrebné vidieť tieto
zmienky v kontexte, teda aj to, že i pre
samotných zúčastnených hrdinov príbehov je to nechutné a odporné.
Autor článku sa však dopustil aj nesprávneho tvrdenia, a to vlastne chybou prekladateľky knihy. Slovenský
preklad totiž nazýva obyčajných ľudí,
teda nie čarodejníkov, „mukli“. Anglické
slovo „muggle“ a český preklad „mudla“
nemajú vlastný význam, sú to iba slová,
ktoré môžu evokovať určité významy,

najmä v češtine to znie veľmi nevinne,
detsky. Slovenská verzia je však naozaj
zarážajúca – ako autor správne uvádza
– „mukl“ bolo označenie väzňov v trestných spisoch, je to skratka začiatočných
písmen spojenia „muž určený k likvidácii“.
Prekladateľka nezvolila adekvátny pojem a zo slovenského prekladu nemožno
poukazovať na všeobecný zámer diela
– teda zámer určitých kruhov zničiť
„menejcenných učeníkov Krista“, ako to
nazval autor v závere svojho článku.

Ohlas “čarodejníckych” kruhov
Malý čarodejník nenechal chladnými ani
súčasných „čarodejníkov“. Kevin Carlyon
z východného Sussexu v Anglicku sa pre
on-line spravodajský server Fox News
vyjadril, že zatiaľ čo sa väčšine ľudí môže
zdať sfilmovaný príbeh Harryho Pottera
ako zábava, pre tých, ktorí praktizujú
čarodejníctvo, môžu byť aj zdanlivo malé
chyby hlboko urážlivé. „Je to niečo, ako
obrátiť naopak krucifix v kresťanskom
kostole“ (kevwitch.co.uk).
Podľa tejto správy sa Carlyon
považuje za najvyššieho duchovného
tzv. Bielych čarodejníkov, voľnej celosvetovej organizácie ľudí, ktorí robia „dobrú“ mágiu. Tá má ľuďom pomôcť nájsť
lásku, zdravie, ale napríklad aj získať peniaze. Okrem niekoľkých malých výhrad
(napr. proti spôsobu, akým Harry a jeho kamaráti lietajú na metlách) týchto „bielych“ mágov najväčšmi popudilo spojenie kníh a filmu s komerčným
využitím.
Podľa Carlyona sa naozajstné čarodejníctvo nerobí na osobný prospech.
Na fenoméne Harryho Pottera však
vidia aj niečo dobré: „Harry Potter rozhodne pridá nové kúzlo do skutočnej
mágie“ (podľa htpp://ceskenoviny.cz).
Uvedené ohlasy však väčšmi než odborné stanovisko druhej strany dokazujú

Svet Harryho Pottera je síce plný neskutočných
bytostí, úplne iných fyzikálnych zákonov, ale
vládnu v ňom ľudské emócie.
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istý záujem médií o tieto náboženské
skupiny a populárnu pozíciu hnutia New
Age v postmodernej spoločnosti.

Protikresťanské dielo?
Vzhľadom na reakcie a javy, ktoré
s „potteromániou“ súvisia, sme ukázali,
že príbehy J. K. Rowlingovej o Harrym
Potterovi svojich obdivovateľov až magneticky priťahujú. Nie je potrebné v nich
hľadať kresťanské motívy, aby sme ju
mohli uchrániť pred rozvášneným davom odporcov. Niekoľko takých tam
vlastne je, ale počas čítania si ich
ani nevšimneme, lebo pôsobia akosi
samozrejme. Svet Harryho Pottera
síce nie je kresťanský (samozrejme), ale
ani sa nesnaží zo základnej, povedzme
tradičnej „kresťanskej“ schémy bežného
života vybočovať (neberte to, prosím,
doslovne). Harmonogram školského roka sa nelíši od nášho, deti slávia Vianoce,
Veľkú noc, sviatok Všetkých svätých,
nedeľa je niečím iná ako sobota. Samozrejme, že tieto sviatky sú zbavené
kresťanského náboženského základu,
ale neznamená to, že ich napĺňa niečo
iné. Jednoducho tam sú, takisto ako
predstava „všemohúcich nebies“.
Vytváranie paralelného sveta je legitímnou funkciou rozprávkovej a fantastickej literatúry. Na rozdiel od iných
však vidím práve túto spojitosť s realitou ako veľmi pozitívnu, lebo bráni
absolútnemu úniku do iného, náhradného sveta.

Návod na čarovanie
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Ale v každej rozprávkovej schéme
musia byť dva póly, čiže nejaký odporca dobra. Tým však nie je zmienený profesor čiernej mágie, ale „Ten, ktorého
meno netreba vysloviť“. Harry Potter
a jeho priatelia chcú zabrániť, aby sa
dostal k moci, a tak v rámci svojich
možností „bielych čarodejníkov“ bojujú
proti Zlu. Evidentne sa nemodlia k Bohu,
ale ani k nikomu inému. Kúzla, ktoré
používajú, im jednoducho slúžia na dobrú vec (okrem toho, že si z nich občas
robia posmech, ako všetky deti). O podstate mágie vôbec nie je reč.
Magické formulky, ktoré sú v Rokforte neoddeliteľnou súčasťou výučby, vyzerajú ako presný návod na čarovanie, sú to však iba neškodné latinské
názvy. Niekedy trošku upravené, čo
svedčí o hravosti, s akou autorka pristupovala k téme. Čiže žiadna príručka
mágie, žiadne „tajomné“ prekrucované
výroky typu hókus-pókus. Posúďte sami: amnesia (spôsobí stratu pamäti),
reductio (zmenšuje predmety), avis
(vyčaruje z kúzelného prútika vtáka),
lumos (zasvieti prútik), nox (zhasne prútik), quietus (spôsobí, že človek rozpráva potichu), no a pre dočasné znehybnenie nepriateľa sa používa petrificus
totalus (niečo ako úplné skamenenie).
Pravda, pre deti je to veľmi tajuplné
a v podstate to pre nich plní funkciu
magickej formulky. Kompletný zoznam
týchto formuliek, ktoré kúzelnícki žiaci
v Rokforte používajú, je povinným
vybavením každej kvalitnej internetovej
stránky o Harrym Potterovi.

Harry Potter superstar

Autorka sa usiluje dať najavo, že
ten čarodejnícky svet je svetom bielej mágie, čiže dobrý a neškodný. Na
druhej strane však majú v Rokforte
(čarodejnícka škola) aj profesora
čiernej mágie. Trošku komplikované.

Príbeh o Harrym Potterovi, ktorý žije
ďalej a nadväzujú naň ďalšie aktivity.
Deti sa chcú identifikovať so svojím
hrdinom nielen navonok, ale aj vnútorne.
Chcú nosiť okuliare s čiernym rámčekom,

obliekať sa ako Harry a mať bielu sovu,
ale túžia aj po jeho nadprirodzených
schopnostiach.
Harry Potter je hrdina detí vo
veku, keď prežívajú obdobie spojené
so začiatkom dospievania, hľadania
svojho miesta v rodine, v škole, vo
svete. Dobrodružstvá tohto malého
čarodejníka ich môžu oslovovať viac
než kázanie v kostole alebo hodiny
náboženstva. Tento svet „bielej mágie“
je príťažlivý. Ibaže „príťažlivý“ je trochu
slabé slovo. On za istých okolností môže
byť aj nebezpečný. Najmä pre tých, ktorí
v príbehoch malého Harryho hľadajú
viac, než iba fantastickú literatúru, zle sa
orientujú v kombináciách náboženských
motívov a vzťahov, ktoré autorka tak
rada používa. Môže sa stať, že deti
začnú vyhľadávať svoje vzory v „inom“
svete čarodejníckych učňov, budú fascinované zázrakmi, v ktorých to ide skoro samo, bez Pána Boha, bez modlitby.
Stačí iba formulka, ktorá síce, najmä
tým starším, len veľmi nevinne pripomína precvičovanie latinských slovíčok, ale
pre deti má nádych tajných zaklínadiel.

Nie je to obyčajná kniha
Zdá sa, že „potterománia“ u nás zatiaľ
nemá taký drastický dopad, ako to
vidíme v iných krajinách. Ani knihy u nás
azda ešte nikto nepálil. Reakcie na Slovensku sú veľmi nejednoznačné, dokonca aj neoficiálne postoje vnútri cirkvi
sa rôznia. To všetko iba potvrdzuje, že
stojíme pred ťažkou úlohou.
Nemyslím si, že riešením je tieto
knihy zakázať (podľa vzoru niektorých kresťanských skupín v USA), lebo
to môže mať úplne opačný efekt –
poslúži to ako najlepšia reklama. Je
potrebné sa s deťmi o ich prežívaniach
z takej literatúry rozprávať, viesť ich
k rozlišovaniu rozprávkového sveta

Základom kresťanského života je predsa úplne iný
príbeh, oveľa silnejší a tajomnejší. A tomu nemôže
Harry Potter nijako konkurovať.
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od reality, v ktorej žijú. Nad niektorými scénami z našich rozprávok a príbehov pre deti naozaj zostáva „rozum
stáť“, ale sme na to už zvyknutí, takže
sa nad čarovaním Arabely, Rumburaka,
večerníčkovej Malej čarodejnice alebo Saxany nepýtame na pôvodcu všetkých kúziel, ako sa nezaoberáme ani
schopnosťami čarovného telefónneho
slúchadla Macha a Šebestovej. Sú to
predsa rozprávky, nie? Zatiaľ nikomu
neprekážali.
Svet Harryho Pottera je síce plný
neskutočných bytostí, úplne iných fyzikálnych zákonov, ale vládnu v ňom ľudské
emócie. Tieto príbehy motivujú deti
čítať, učia ich rešpektovať tajomstvo
a aktivizovať sa v boji proti zlu. Dávajú deťom istotu, že hoci nie je v našich
možnostiach zlo definitívne poraziť,
oplatí sa však proti nemu bojovať.
Autorka do svojho príbehu vkomponovala aj istý etický moment – relatívnu
platnosť ľudských zákonov a autorít, čo
sa odráža v správaní Harryho Pottera,
ktorý jednoducho v zápale svojho boja
občas aj mierne rebeluje. To, samozrejme, súčasne nemá ideálny výchovný
efekt. O to väčšmi treba pripomenúť
nezastupiteľnú úlohu rodičov, učiteľov
a katechétov pri interpretácii podobných námetov v knihách.

Musíme zaujať jasné stanovisko
Nestáva sa často, že by detská kniha
vzbudila taký veľký záujem a odpor
súčasne. Kult okolo Harryho Pottera
je podporený komerčným tlakom
nadnárodných spoločností a s tým súvisiacou mohutnou medializáciou, takže sa nám vlastne nemôže stať, že si ho
nevšimneme. Vzhľadom na počiatočný
nezáujem vydavateľstiev o túto knihu
autorka nemohla predpokladať, že z Harryho Pottera bude detský idol a jedna z najdrahších obchodných značiek.
Nielen preto treba odmietnuť aj jednoznačné odsúdenie diela ako dopredu
naplánovaného útoku proti kresťanstvu.

V snahe zaujať jasné stanovisko k fenoménu Harry Potter však musíme
brať vážne, že sa vyskytli prípady, keď
sa naozaj zvýšil záujem o mágiu a okultizmus, aj keby autorka takýto zámer
absolútne popierala a my by sme boli presvedčení, že je to neškodná
literatúra.
Opodstatnenie, dokonca aj potrebu diskusie na túto tému na pôde cirkvi
a teologických škôl však vidím najmä
v skutočnosti, že príbehmi J. K. Rowlingovej a ostatných autorov fantastickej literatúry sú ich čitatelia aktuálne
oslovovaní a veľmi priťahovaní. Celá
problematika nás stavia pred otázky
funkcie a zámeru fantastickej literatúry,
ako aj náboženských skúseností mladých
ľudí, ktoré s tým súvisia. V tomto zmysle
napríklad môže plniť veľmi kladnú funkciu silný náboženský motív zaznievajúci
v príbehu o Harrym Potterovi, ktorý je
v boji proti zlu pomerne úspešný, lebo
je chránený zvláštnou silou. Tou je láska matky, ktorá zabránila jeho smrti
vlastnou obetou – a to je znamenie, na
ktoré je každé zlo príliš slabé.
Pokiaľ dnes chceme rozumieť mladým ľuďom, musíme nielen Harryho
Pottera povinne čítať, ale najmä skúmať, čo v ňom hľadajú, čo našim dogmám, zvestovaniu evanjelia a životu viery chýba, že aj deti z kresťanských rodín
hľadajú náboženské zážitky v tajomnom
svete rozprávkových a fantastických
príbehov. Základom kresťanského života
je predsa úplne iný príbeh, oveľa silnejší
a tajomnejší. A tomu nemôže Harry
Potter nijako konkurovať.
n

ANDREA HUDÁKOVÁ (* 1976) – absolventka Evanjelického teologického seminára v Prahe v odbore teologická
a pastoračná práca. Poslucháčka Evanjelickej teologickej fakulty Karlovej univerzity (ETF KU) v Prahe (odbor evanjelická teológia) a pomocná vedecká
pracovníčka na Katedre religionistiky
ETF KU.

R E P O R T
Kresťanské cirkvi na Blízkom
východe pred zánikom
„Bez rýchleho nastolenia mieru medzi
Izraelom a Palestínčanmi nebude možné zastaviť úplný exodus kresťanov zo
Svätej zeme a celého Blízkeho východu. V porovnaní s obdobím po prvej
svetovej vojne žije dnes v tomto
regióne iba desatina vtedajšieho počtu
kresťanov“ – vyhlásil maronitský biskup v libanonskom Baalbeku Mounged
El-Hachem pre misijnú agentúru Misna. „Situácia je oveľa ťažšia a neistejšia
ako v minulosti. Kresťania sa cítia väčšmi
ohrození ako iné skupiny obyvateľstva
– židia či moslimovia. Ako menšina sa
cítia obmedzovanejší a čoraz častejšie
hľadajú cestu do emigrácie“ – povedal
biskup. „Po prvej svetovej vojne tvorili kresťania na Blízkom východe ešte
25 – 30 % obyvateľstva. Dnes už len asi
3 %. Ak bude ich sťahovanie pokračovať
takým tempom ako doteraz, bude
prítomnosť kresťanov v kolíske ich viery
patriť čoskoro minulosti“ – varuje biskup
El-Hachem.
KIPA/TK KBS, 25. 4. 2002
Potter je životunebezpečný
Všeobecnú škodlivosť príbehov o malom čarodejníkovi Harrym Potterovi už
dávno hlásajú puritáni, náboženskí zanietenci i umeleckí krasoduchovia. A majú pravdu! O tom, že Harry Potter je
životunebezpečný, sa presvedčili žiaci
istej školy v sibírskom meste Novosibirsk. Pri hre na ceremoniál z Harryho
Pottera starší žiaci predložili mladším ako
zázračný čarodejný nápoj roztok modrej
skalice, ukradnutej zo školského laboratória. Dvadsaťtri detí s vážnou otravou
museli hospitalizovať. A pritom len tento pondelok začali v Moskve predávať
štvrtú z kníh o malom čarodejníkovi –
Harry Potter a ohnivá čaša. Takže máme
sa na čo tešiť…
PRÁCA, 24. 4. 2002
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Magický kult Harryho Pottera
Cyklus kníh o chlapcovi, žiakovi školy
mágie a čarov, Harrym Potterovi, získal
za veľmi krátky čas nesmiernu popularitu
takmer na celom svete. Knihy vychádzajú v miliónových nákladoch. Obsah prvej
z nich bol spracovaný aj do filmovej podoby. Na internete môžeme nájsť o Harrym Potterovi množstvo webových
stránok; časopisy a denníky prinášajú
pochvalné hodnotenia diel pani Rowlingovej, ba aj niektorí kresťanskí autori
pozitívne oceňujú jej chytľavé príbehy. Na
druhej strane sa však dvíha kritika, že za
celým dielom je skrytá skutočná mágia,
nie len rozprávková fikcia. Kde je pravda?
Keď čítam rôzne články a recenzie na
túto tému, zisťujem, že predovšetkým
na strane zástancov spomínaných kníh
sú ľudia, ktorí o mágii dokopy takmer
nič nevedia. Dokonca ani to, do akej
miery je pravá mágia (či už biela alebo
čierna) skutočná a do akej nie. A tak tieto články majú hodnotu asi ako príspevky autorov, ktorí nikdy nečítali knihy
pani Rowlingovej a ani nevideli ich filmové spracovanie. Keďže v istom období môjho života, ktoré je vďaka Bohu za
mnou, som sa venoval mágii, chcem vám
teraz ponúknuť niekoľko svojich postrehov z príbehov Harryho Pottera.

Nový hit
Keď sa z času na čas niečo stane hitom,
nie je to nič zvláštne. Zakaždým ako
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keby sa iba opakoval kolobeh toho, čo
je obľúbené, s tým, čo už zovšednelo.
Ale najmä pri posledných dvoch hitoch – Pokémon a Harry Potter – sa
deje čosi nové. V prvom rade majú tieto novinky až závratnú popularitu a točí
sa okolo nich podstatne viac peňazí
(prvé tri diely Harryho Pottera dosiahli
náklad 40 miliónov výtlačkov, čo autorke kníh A. K. Rowlingovej prinieslo majetok vo výške približne 30 miliónov
dolárov). Napríklad s pokémonmi neprišla
iba ich väčšia sledovanosť, ale aj biznis
s hračkami, príveskami, kartičkami alebo
s ich podobizňami na množstve ďalších
predmetov (napr. školské potreby). Obsah týchto rozprávok sa čoraz viac blíži
k mágii a okultizmu, v ktorom pokémony zohrávajú rolu akýchsi „anjelov strážnych“ alebo pomocných duchov.
Najnovší hit – knihy a film o Harrym
Potterovi – už otvorene vťahuje mladých nadšencov do sveta čarov, zaklínaní a mágie. Žiaľ, v porovnaní so starými
slovenskými rozprávkami o vodníkoch,
vílach a rusalkách a na rozdiel od nich
to vôbec nie je rozprávkový, vymyslený
svet, ale skutočný, a to vo viacerých
prvkoch. Do rozprávkového rámca sú
zahrnuté princípy, ktoré v pravej mágii
naozaj fungujú. Dočítal som sa, že v niektorých slovenských mestách v súvislosti s reklamou kníh o Harrym Potterovi bola dokonca výzva pre deti, aby aj
ony napísali niečo o čarodejníkoch z ich

okolia. Nechcem robiť „knihoborectvo“
okolo Harryho Pottera, ale obsah a posolstvo tohto posledného hitu má ďaleko
od vhodnosti pre najmladšiu časť našej
populácie. Prečo?
Ešte ako žiak základnej školy som
raz medzi príbehmi v Pútniku svätovojtešskom objavil pútavý článok o hypnóze. Článok vo mne prebudil zvedavosť
a stal som sa otvorenejší voči podobným
mimoriadnym javom. A tak pri najbližšej
príležitosti som siahol po literatúre,
z ktorej by som sa dozvedel viac. Ako
stredoškolák som sa už prakticky venoval hypnóze, mágii a okultizmu. Nikto
ma nevaroval, nepovedal mi o rizikách,
dokonca som sa istým psychotronickým
a vešteckým praktikám priučil u niektorých kňazov. Až po vlastných pádoch a konfrontácii so skutočnou mocou živého Boha som sa spamätal. Cesta
úplného oslobodenia z duchovnej závislosti však bola ešte dosť dlhá a namáhavá.
Vďaka Bohu, že vstúpil do tohto „môjho
sveta“ a vyviedol ma z neho skôr, než by
bolo neskoro.
Dobre vieme, že deti majú tendenciu
všetko napodobňovať. Možno ste sa aj
vy v detstve hrávali na indiánov či vojakov, podľa toho, aký film vtedy televízia
vysielala. Nechcem si však ani predstaviť
všetky dôsledky, keby sa deti chceli
hrať na Harryho Pottera, alebo na niektorú z ďalších postáv, ktoré spolu s ním
vystupujú v televíznych či knižných
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príbehoch. Deťom veľa netreba, pretože
tajomný, mysteriózny svet ich vie očariť
viac, ako nás dospelých, ktorí máme už
životné skúsenosti, kritický pohľad na veci a väčšmi rozvinuté rozlišovanie.
Ak niektoré dieťa siahne po knihách
o Harrym Potterovi, otvorí sa mu
pred očami záhadný očarujúci svet,
do ktorého by chcelo vstúpiť, a to aj
preto, lebo je vykreslený v príťažlivých,
lákavých farbách. A navyše by to bolo
moderné, lebo by napodobňovalo populárneho hrdinu. Ak mladý človek po
takejto zdanlivo bezvýznamnej predohre príde do kníhkupectva, nečudo, že
so záujmom siahne po „tvrdšej“ okultnej
literatúre o mágii, veštení a čarovaní.
Povie si: Veď o nič nejde, je to len hra,
rozprávka, neskutočný svet, ale je to
zaujímavé. Po čase však s prekvapením
zistí, že to vôbec nie je rozprávka, ale
funguje to…
Keď dnes sledujeme televízne ponuky s prvkami tajomného sveta mágie,
čarov a okultizmu a pozrieme sa aj na
knižný trh alebo priamo na služby takto zameraných spoločností, knihy a film

o Harrym Potterovi vlastne iba dopĺňajú
biele miesta v reklame sveta mágie pre
detské publikum. Je to šlabikár okultizmu, ktorý má pripraviť deti na vstup
do sveta čarov a kúziel, ktoré nemajú s javiskovými trikmi iluzionistov nič
spoločné. Keďže sám som bol v tomto
svete, viem, o čom hovorím.

Kto je Harry Potter?
Harry Potter je drobný chlapec v okuliaroch s viditeľnou jazvou na čele v podobe blesku, ktorý chodí do školy mágie
a čarov. Ako ročný osirel a len o vlások unikol smrti z rúk mága lorda Voldemorta, ktorý zavraždil jeho rodičov
(tiež čarodejníkov). Ako pamiatka na
toto stretnutie chlapcovi ostala jazva. Harryho si adoptovali ujo a teta
z Londýna. S nimi strávil ďalších desať
rokov života. Na prvý pohľad bol Harry
obyčajný chlapec, ktorý cítil ponižovanie
a neprijatie najbližšími. Všetko sa zmenilo po oslave jeho 11. narodenín, keď zistil,
že má zvláštne magické schopnosti. Pri
odhaľovaní pravej identity mu pomáhal

Harry Potter a kameň mudrcov

kontakt s predstaviteľmi paralelného,
magického sveta. Harry sa dozvedel,
že je slávny mág, odlišný od ľudí, ale
výnimočný aj medzi čarodejníkmi. Prijali
ho do školy mágie a kúziel v Hogwarts,
kde sa učil prenikať do hĺbky mysteriózneho sveta čarov.

Princípy skutočnej mágie
Názory na príbehy o Harrym Potterovi
sa veľmi líšia, a to aj v kresťanských
kruhoch. Nájdeme tu plejádu postojov:
od pálenia týchto kníh u niektorých
protestantských skupín po vrelé odporúčania kresťanských psychológov či
neškodné „recenzie“, aké sme si mohli
prečítať napríklad na stránkach Katolíckych novín, časopisu Zrno alebo
iných kresťanských periodík. Ako teda zistíme, kto z nich má pravdu? Pri
hľadaní správnej odpovede vám chcem
ponúknuť porovnanie faktov, ktoré
prináša filmové spracovanie rovnomennej knihy Harry Potter a kameň mudrcov s niektorými princípmi skutočnej
mágie:

Princíp mágie

Harry Potter a niektorí ďalší z jeho rovesníkov sú v reálnom svete iní ako
ostatní ľudia – majú magické schopnosti

Sú istí ľudia, senzibili, médiá s parapsychickými a magickými schopnosťami,
ktoré potrebujú v sebe odhaliť a využiť

Harry Potter objavuje svoje schopnosti najmä pomocou učiteľov mágie

Potvrdzovanie autentickosti takýchto vlastností robia ľudia skúsení v mágii,
prípadne jasnovidci, a tí ich pomáhajú adeptom odhaliť a rozvíjať. Plnia tak
funkciu guru – učiteľa, ktorý postupne zasväcuje do tajov mágie

Harryho nevlastní rodičia vedia o mágii a jeho schopnostiach, ale mlčia, čím
Harrymu škodia

Mlčanie o mágii, o mimoprirodzených schopnostiach, ktoré majú niektorí
jedinci zvlášť silné, o týchto jedinečných vlastnostiach, ktoré by nám pomohli
stať sa tým, čím v skutočnosti sme, je krutým obmedzovaním zo strany
spoločnosti a najmä Cirkvi, ktorá zastiera skutočnú pravdu

Ukrivdenému Harrymu pomohla mágia a ľudia, ktorí s ňou denne narábajú

Keď ti už nikto nevie pomôcť, ešte sme tu my. Sklamala Cirkev aj spoločnosť,
zlyhala medicína. Mágia je zázrak, ktorý ti pomôže. (Zistil som, že mnohí mladí
ľudia, ktorí siahli po mágii, mali vážne problémy v rodinách – alkohol, hádky,
rozvod rodičov)

Mágia pomohla Harrymu z utrpenia

Cirkev chce, aby ľudia nezmyselne trpeli. Utrpenie je hlúposť, treba sa ho
zbaviť za každú cenu. A v tom ti pomôže mágia

Harry pomocou učiteľa mágie vstúpil do iného sveta, v ktorom všetko
Okrem tohto sveta jestvuje ešte astrálny svet duchov. Existuje tzv.
funguje na princípoch mágie a figurujú tu zaklínania, záhadné sily a duchovia „cestovanie v astrále“
Svet mágie je čosi viac a lepšie ako reálny svet. V ňom Harry nachádza moc
na dosiahnutie spravodlivosti. Ľudia (muggles) sú na rozdiel od čarodejníkov
vykresľovaní s pohŕdaním a karikatúrou. Život v tomto svete je omnoho
jednoduchší – stačí vedieť príslušné zaklínadlo

Život s nevyužitím okultných a magických schopností je oklieštením. Bráni
človekovi naplno rozvinúť svoje schopnosti
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ZZmienka
mienka o Nicolasovi Flamelovi, priateľovi riaditeľa magickej školy

Nicolas Flamel bol alchemik, ktorý žil v štrnástom storočí a údajne objavil elixír
života

V tomto magickom svete nachádzame prvky náboženskej bázne a kultu
– strach pred vyslovovaním mena zlého a mocného lorda Voldemorta
– čarodejníka oddaného službe zla a zamieňanie jeho mena akoby iným
menom: „Sám vieš, kto“

Lord Voldemort svojimi črtami najväčšmi pripomína postavu Satana, ktorý
najmä v špiritizme a satanizme požíva veľkú bázeň

Cestovať v astrále možno na väčšie vzdialenosti, než dovoľuje jednoduchá
levitácia v reálne vnímateľnom svete. Prekážkou nie je ani hmota – steny
domu, alebo iné materiálne bariéry. Telo človeka zostáva na jednom
mieste, ale človek môže cestovať v astrálnom – jemnohmotnom tele.
Vo svete kúziel môže Harry lietať, prejsť cez zatvorené okno, byť neviditeľný (Podobný stav zažil môj kamarát pomocou čiernej mágie. Opisoval zážitky
z cestovania v astrále, zvláštne svetielkujúce vízie, priestorové videnie a pod.
Rebeca Brownová v knihe Přišel osvobodit zajaté opisuje, ako v najvyšších
satanistických kruhoch v USA robili spoločné útoky v astrálnom svete proti
veriacim ľuďom)
Harry stretával duchov ako jemné, opticky priezračné bytosti, s ktorými
bolo možné hovoriť

Duchovia sa pohybujú medzi nami, hoci to bežne nevnímame.
Prostredníctvom mágie môžeš nadviazať s nimi kontakt. (V podstate ide
o špiritizmus a nekromanciu – vyvolávanie duchov zosnulých ľudí)

Harry Potter mohol naživo vidieť svojich rodičov v zrkadle alebo niektoré
udalosti z detstva na živých fotografiách v albume

Sklené gule alebo zrkadlá (prípadne vodná hladina v pohári alebo vo fľaši)
v mágii umožňujú koncentrovať myseľ človeka a vnímať veci presahujúce
čas a priestor (minulosť, prítomnosť i budúcnosť). Odborne sa to volá
kryštalomancia. (Podľa Biblie a učenia Cirkvi je veštenie a vyvolávanie duchov
ťažkým hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu)

Zápasy medzi jednotlivými triedami v čarodejníckej škole, ktorú Harry
navštevoval

Niečo podobné opísala napríklad už spomínaná Rebeca Brownová z prostredia
satanistických skupín, v ktorých jestvovala hierarchia na základe schopností
a moci, prejavujúca sa vo vzájomných zápasoch s použitím mágie alebo
duchov

V príbehoch Harryho Pottera používajú mágiu dobrí aj zlí hrdinovia. Majú iné
ciele, ale používajú tie isté metódy. Podľa takého chápania je mágia sama
osebe dobrá a neškodná, ba až osožná, záleží len na tom, či sa nepoužíva na
zlé ciele

Toto je základný princíp bielej mágie. Moc a okultné sily, ktoré používaš, nie
sú zlé. Závisí od toho, na čo ich používaš. (V skutočnosti je však rozdiel medzi
bielou a čiernou mágiou iba vonkajší. V obidvoch prípadoch pôsobia zlé sily
a nie prirodzené alebo Božie. Biela mágia je nebezpečnejšia tým, že sa často
skrýva za náboženský slovník, za vonkajšiu fasádu náboženských predmetov
a symbolov, čo ľuďom sťažuje odhaliť jej pravú tvár)

Kameň mudrcov dáva nesmrteľnosť tomu, kto ho vlastní

To je hlavný cieľ magickej alchýmie od stredoveku až do našich dní. Teda nie
Boh dáva večný život a nesmrteľnosť. (Je to vlastne túžba po ovocí stromu
života, ako je to opísané v knihe Genezis, v 2. kap. Starého zákona)

Latinské zaklínadlá spôsobujú levitáciu predmetov, vznietenie ohňa,
ustrnutie nejakej bytosti a pod.

Stačilo by si prečítať knihu Theurgia magické evokace alebo knihy od
Paracelza či Elifasa Leviho alebo od Jana Kefera a podobných zaklínadiel tam
nájdete kopu, dokonca aj zaklínadlá na privolanie duchov

Tajomstvá mágie boli Harrymu Potterovi odhaľované postupne. Niektoré
poznatky vedel iba on, Hermiona a ešte zopár „zasvätencov“

V mágii existuje hierarchia podľa stupňa vtajomnenia. Niektoré vedomosti
a skúsenosti sú prístupné iba zasväteným alebo osvieteným, ktorí stoja na
čele hierarchie (napr. illumináti u slobodomurárov)

Harry Potter zistil, že jeho otec bol dobrý „chytač“ lietajúcich objektov. Po
otcovi zdedil plášť, ktorý ho robil neviditeľným

Okultné schopnosti sú dedičné. Zisti, aké schopnosti mali tvoji predkovia
a využi to. Máš na to väčšie predpoklady. Jestvuje aj odovzdávanie štafety
v istej magickej praktike, ktorá sa prenáša z učiteľa na žiaka alebo tzv. magické
školy podľa spôsobu konania a zamerania

Úplne chýba koncepcia Boha. Harry Potter zostal nažive po útoku
Voldemorta vďaka obeti svojej matky

Boh si ty. Ak nejaký boh existuje, tak je ďaleko od teba, nestará sa o teba.
Pomôž si sám. Nie smrť Ježiša Krista ti dáva život, ale ľudská obeta (napr.
v satanizme)

Zlých čarodejníkov premáha Harry so svojimi priateľmi pomocou mágie

Zlo a zlých ľudí (aj zlých duchov) treba zničiť pomocou mágie

Zlá, démonická bytosť Voldemort potrestal človeka, na ktorom parazitoval,
bol jeho odvrátenou tvárou, aby mohol žiť položivot, pokiaľ nedosiahne
kameň mudrcov, ktorý mu zaistí nesmrteľnosť

Mnohí duchovia potrebujú ľudské telo, aby sa mohli prejaviť – napríklad na
špiritistických seansách takto ovládnuté médium úplne zmení hlas, ovplyvní
jeho poznanie a schopnosti

Predmety sa vznášajú (levitujú) pomocou mágie

V mágii to spadá do telekinézy – pohyby predmetov pomocou psychických
alebo duchovných síl bez fyzikálneho pôsobenia na konkrétnu vec

Používanie niektorých špeciálnych kombinácií bylín na magické nápoje

V magických receptoch je ich neúrekom

Význam žiab a mačiek v mágii

Najmä stredoveké magické návody sa bez nich nemôžu zaobísť

Hororové scény

Niektoré zážitky zo sveta mágie, špiritizmu, duchov a satanizmu sú podobne
desivé

Bizarné tváre niektorých postáv v astrálnom svete

Niektorí duchovia v astrále sa podobajú na nejakých mutantov alebo ufónov

Kameň mudrcov stráži trojhlavý pes

Niektorí zlí duchovia sa zjavujú vo zvieracích podobách (najmä v satanizme)
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Harry Potter

2/2002
Na záver
Na základe toho, čo som uviedol, vyplýva, že autorka kníh o Harrym Potterovi
veľmi dobre pozná svet skutočnej mágie.
Myslím si, že tieto konklúzie nie sú nijako prehnané a veľmi ma potešilo, keď
som o nejaký čas po ich napísaní čítal
vyjadrenie predsedu Medzinárodného
združenia exorcistov a zároveň oficiálneho exorcistu rímskej diecézy Gabriela
Amortha na túto tému.

Pre taliansku tlačovú agentúru ANSA
sa Amorth vyjadril, že „za horúčkou
potterománie sa skrýva podpis kráľa
temnoty, čiže diabla“. Zároveň vystríhal
rodičov pred knihami o Harrym Potterovi, pretože obsahujú veľa pozitívnych
vzťahov k mágii a okrem toho robia
rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou.
Podľa neho je to falošné rozlišovanie,
pretože mágia je vždy „satanským dielom“. Vo svojich knihách napísaných
z pozície exorcistu uvádza veľa prípadov prejavenia sa diabla, dokonca
posadnutí, u tých, ktorí mali dočinenia
s tzv. bielou mágiou. Všetci títo siahli
po nej v presvedčení, že nie je ničím
zlým a nepodmaňuje človeka zlým silám
(pozri www.apologetyka.katolik.pl).
Niektorí porovnávajú Harryho Pottera so slovenskými rozprávkami alebo
so Saxanou, kde sa tiež objavujú niektoré prvky mágie. Čo sa týka Saxany, ide tu skôr o filmovú paródiu odohrávajúcu sa v našom svete, ktorú
nikto neberie vážne. Úplne inak je to
s Harrym Potterom. Tieto príbehy propagujú skutočnú mágiu. V správach
televízie Markíza raz dávali šot z Číny,

kde sa príbehy malého čarodejníka stali trhákom. Na jednom z troch záberov
šotu ukázali fascinovaného mladíka, ktorý povedal: „Mágia je perfektná vec,
musím sa to naučiť.“ V súvislosti s propagandou Harryho Pottera sa na Slovensku objavili aj výzvy na objavovanie
čarodejníkov v najbližšom okolí.
Je teda Harry Potter vhodnou rozprávkou pre deti? V prostredí, kde
nie sú možnosti siahnuť po skutočnej
mágii, ani možnosť zakúpiť si takúto literatúru, ba ani ľudia, ktorí sa jej
venujú, a zároveň tieto deti žijú vo vyrovnaných rodinách, v ktorých sa hodnoverne žije kresťanská viera a vedie
sviatostný život, by to nemuselo byť
na škodu. V každom prípade by rodičia
mali s deťmi prediskutovať obsah
týchto kníh.
Úplne inak je to však v prostredí,
kde deti majú možnosti siahnuť po
mágii a okultizme. V takom prípade by
som to neodporúčal. Ostáva na zodpovednosti rodičov, aby deťom zdôvodnili odmietavý postoj k týmto príbehom a aby im zároveň ponúkli niečo
hodnotnejšie.
n

Mgr. Pavol Hucík (* 1975) – absolvent RK CMBF UK Bratislava – Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
(1999). Svoje štúdiá zakončil prácou
Parapsychológia z pohľadu kresťanstva.
V súčasnosti pôsobí ako kaplán v Spišskej
Belej. Popri pastorácii sa neprofesionálne
venuje prednášaniu na témy týkajúce sa
okultizmu a mágie. Je autorom viacerých článkov z tejto oblasti.

R E P O R T

Rusko plánuje ďalšie obmedzenie
náboženskej slobody
Už len „tradičné“ náboženské spoločenstvá, ktoré existujú viac ako 80 rokov a majú vyše milióna prívržencov,
majú mať v Rusku v budúcnosti úplnú
náboženskú slobodu. Návrh zákona
v tomto znení bude v krátkom čase
prerokúvať Duma.
Ako uvádza zástupca predsedu
parlamentného výboru pre Verejné
spolky a náboženské organizácie
Alexander Čujev – promótor novej
úpravy zákona – „prvé obmedzenie
všeobecnej náboženskej slobody za
Jeľcina už nestačí na to, aby Rusko
ochránilo pred aktivizovaním sa
kresťanských siekt a pred novými
náboženstvami a pseudonáboženstvami.“
Otázkou však ostáva, či si veriaci
Rímskokatolíckej cirkvi, ktorých počet
sa podľa jednej či druhej strany pohybuje medzi 600 000 a 1,3 milióna,
budú môcť naďalej zabezpečiť úplnú
náboženskú slobodu. Pre spoločenstvá „nacionálneho“ charakteru však
tento zákon vyžaduje len 100 tisíc
prívržencov, aby boli zaradené do
„tradičného“ náboženstva. To sa týka
v prvom rade židov, moslimov a budhistov, ale aj arménskych kresťanov.
Vzhľadom na súčasnú väčšinovú
situáciu v Dume, kde majú hlavné
slovo starí komunisti spojení s pravoslávím, ako aj iní „nacionálni pravoslávni“, sa treba obávať schválenia nového zákona O tradičných
náboženských organizáciách v Ruskej
federácii. „Tým sa“ – podľa slov poslanca Čujeva – „zatrhne pôsobenie náboženskému extrémizmu a invázii do Ruska zo strany početných
kazateľov a misionárov zo Západu.“
Z/TK KBS, 20. 3. 2002
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PAVOL HUCÍK:
Parapsychológia z pohľadu kresťanstva
V Dume sa nedarí schváliť rezolúciu
za zákaz Katolíckej cirkvi
Návrh rezolúcie zmocňujúcej prezidenta Vladimíra Putina zakázať
prítomnosť Katolíckej cirkvi v Rusku
nezískal dostatočný počet hlasov na
jeho schválenie v ruskom parlamente
– Dume. Za schválenie návrhu síce
hlasoval veľký počet ruských poslancov vedených Viktorom Alksnisom –
až 169, rezolúcia však neprešla, lebo
na schválenie by potrebovala 226 zo
450 hlasov Dumy. Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov, štyria sa hlasovania zdržali. Viktor Alksnis, deputant
skupiny Regióny Ruska, vyhlásil, že
„vytvorenie štyroch katolíckych diecéz v Rusku je opatrenie, ktoré kladie jeho krajinu na úroveň duchovnej
púšte a usiluje sa vnútiť svoju vôľu
ruskému národu“.
Z/TK KBS, 20. 5. 2002

Deti v sektách
Konferenciu na tému Deti v sektách
zorganizovala v Barcelone Európska
federácia pre výskum siekt a informačných centier FECRIS. O svojich
skúsenostiach s problémami detí
v sektách vzhľadom na ich telesné
a duševné zdravie a s ich opätovným
zaraďovaním do spoločnosti po vystúpení zo sekty diskutovalo na
stretnutí 17 odborníkov. Podrobne sa
hovorilo o možnostiach prevencie
a ochrany detí v rovine občianskeho a trestného práva. FECRIS je zastrešujúca organizácia založená roku
1994 a v súčasnosti do nej patrí
43 združení z 27 krajín. Prezidentom federácie pre výskum siekt
a informačných centier je Belgičan
Jean Nokin.
KP/TK KBS, 28. 5. 2002
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(Slza, Spišská Kapitula l999; 144 str.)
V čase, keď nás zaplavujú propagácie
všelijakých pokútnych návrhov ponúkajúcich nové ideové koncepcie, meditatívne techniky, alternatívne metódy
liečenia, zázračné uzdravenia (dokonca
aj na diaľku) a zaručené úspešné návody
na zabezpečenie šťastnej existencie, sú
veľmi žiaduce informácie, ktoré by tento
chaotický stav objektívne opísali a kriticky zhodnotili. Práve to robí recenzovaná publikácia a treba len ľutovať,
že sa nachádza prakticky mimo bezprostredného dosahu čitateľskej verejnosti.
Autor v nej podáva prehľad o rôznych
okultných pavedách, pričom sám sa – až
na malé výnimky – nepokúša rôzne teórie
komentovať; používa na to najmä citáty
renomovaných domácich i zahraničných
osobností. O tom, že ide o serióznu prácu,
svedčí fakt, že sa opieral o vyše 70 autentických prameňov, z ktorých vyberá nie
menej ako 500 citácií či poznámok.
V úvode publikácie sa autor pokúša
zaviesť určitý poriadok do názvov a definícií týkajúcich sa skúmanej problematiky a načrtáva stručný historický prehľad
aktivít v tejto oblasti. V rámci všeobecnej
úvodnej kapitoly Parapsychológia vo
všeobecnosti sa podrobnejšie zaoberá
špiritizmom a tzv. modernou parapsychológiou, pričom okrem príslušných experimentov v nej uvádza aj historicky známe pokusy o ich vysvetlenie.
Zaujímavá je najmä časť zaoberajúca sa
využívaním poznatkov z modernej fyziky
a kozmológie na objasňovanie pozorovaných „záhad“. Záver autora vyúsťuje do
tvrdenia, že fyziku nemožno použiť či
dokonca zneužiť na potvrdenie či odobrenie aktivít rozličných pavedcov.
Druhá kapitola sa týka mimozmyslového vnímania, t. j. telepatie, jasnovidectva a rôznych druhov veštenia, pričom

kompetentnej kritike je podrobená
najmä astrológia. Nasledujú kapitoly,
ktoré sa týkajú parafyzikálnych javov,
napríklad psychokinézy a hypnózy. Kapitola zaoberajúca sa hypnózou je pozoruhodná tým, že zahŕňa aj osobné
skúsenosti autora a jeho rozhodnutie
s touto praxou skoncovať, lebo dospel
k názoru, že predstavuje určité reálne
nebezpečenstvo. Autor kvalifikuje hypnózu ako „posadnutie človeka človekom“
a to môže narobiť nevyčísliteľné škody.
Dosť rozsiahla piata kapitola sa zaoberá paramedicínou. Už samotné názvy
jednotlivých paragrafov (psychotronika,
magnetizmus, biomagnetizmus, Silvova
metóda, pl acebo efekt) signalizujú, že sa
tu preberajú veľmi aktuálne a pre mnohých aj veľmi vzrušujúce témy súvisiace
so zdravím človeka. Závery autora podoprené aj oficiálnym stanoviskom Cirkvi
však jednoznačne hovoria o tom, že
paraliečiteľstvo môže priniesť oveľa viac
škody ako osohu, nehľadiac na to, že takéto praktiky zvyčajne slúžia na nelegálne
obohacovanie ich „prevádzkovateľov“.
Nemenej aktuálne sú témy zahrnuté
do šiestej kapitoly s názvom Radiestézia.
Sem patrí najmä slávne „prútkarstvo“,
siderické kyvadielko a podobné náčinia,
ktoré „zázračne“ vyhľadávajú zdroje vody,
ložiská cenných rúd, choré orgány a pod.
Už dávnejšie sa vysvetlilo, čo je skutočnou
príčinou toho, že sa prútik či kyvadielko
uvedie do pohybu, ako aj to, že tento jav
vôbec nesúvisí so základnou informáciou,
ktorú (vraj) vysiela skúmaný objekt.
Publikáciu možno odporúčať tým,
ktorí majú záujem o správne a kritické postoje k najrozličnejším pseudopraktikám, ktoré nás v súčasnosti
enormne zaplavujú.
JÚLIUS KREMPASKÝ

