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Manipulácia. Sotvakto ju má rád, ale nik sa jej nevyhne. Osob-
ne nepoznám človeka, ktorý by o sebe vyhlásil, že je niekým 
vedome manipulovaný, hoci si asi každý z nás uvedomuje, že 
manipulácii sme vystavení na každom kroku. Ocitáme sa v ča-
se a priestore, kde sa to len tak hemží reklamou, politický-
mi heslami a prekáračkami, ale i rôznymi duchovnými (či skôr 
pseudoduchovnými) ponukami, ktoré sa usilujú vytiahnuť pe-
niažky z našich čoraz tenších peňaženiek, získať náš volebný 
hlas či prinajmenej upútať našu pozornosť. A to vždy v pre-
svedčení, že ide o dobrú, ba až jedinečnú vec. Nebolo by na 
tom nič zlé, keby…

Keď si kúpite nejaký propagovaný výrobok a zistíte, že je 
chybný, možno ho do určitého termínu reklamovať. Ak uspe-
jete, závadu vám onedlho odstránia. Pokiaľ vyjadríte svoj ob-
čiansky či politický postoj tým, že sa prikloníte k odporcom, 
alebo, naopak, stúpencom nejakej zásadnej spoločenskej nor-
my, je to dokonca chvályhodné, pretože mať vlastný názor 
a prezentovať ho verejne je vždy znakom občianskej vyspe-
losti. (Pravda, ak sa ľudia nerozhodujú iba ako stádo nasledu-
júce svojho baču za vidinou čerstvej pastvy.) S členstvom 
v totalitnej politickej strane alebo v náboženskej sekte je to 
však omnoho zákernejšie. Ide o niečo trvalejšie, preto aj ma-
nipulácia je často premyslenejšia, a najmä systematickejšia. 
Nejde iba o jednorazový úkon ako pri kúpe nejakej veci ale-
bo vhodenia volebného hlasu do urny. Tu ide o pretransfor-
movanie vašej identity, o zmenu vašich životných postojov, 
 názorov, ale i pocitov, čo má, samozrejme, vplyv na vaše kona-
nie a s tým súvisiaci životný štýl. Dôvod, prečo sa tak deje, je 
prostý: ten, kto s vami takto nepozorovane manipuluje, chce, 
aby ste sa stali ďalším článkom v reťazci, uspokojujúcim jeho 
túžbu po moci a mamone.

Neviem, ako je to v politickej strane, sám som v nijakej 
 nebol a ani nie som, v sekte však od vás na začiatku nič nepo-
žadujú, iba vám ponúkajú. Hovoria o krásnych víziách, neskôr 
o výnimočnom človeku (hoci sa z neho väčšinou vykľuje me-
siáš), ktorého nasledovanie vyrieši nielen všetky vaše osob-
né problémy, ale i tie, ktoré ľudstvo na prahu nového tisícro-
čia čoraz bolestnejšie sužujú, a ktoré doposiaľ pred ním nikto 
úspešne nevyriešil. To, do akej miery je pravdepodobné, 
že ich vyrieši práve on, však z jeho stúpencov, žiaľ, už aj 
tak nikoho nezaujíma…

BORIS RAKOVSKÝ
šéfredaktor
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„Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce 
ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spase-
ný; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichá-
dza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život 
a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier po-
loží svoj život za ovce“ (Jn 10, 8–11).

Sme svedkami toho, ako sa mnohé veci zámerne zahmlieva-
jú a predkladajú človeku s tým úmyslom, aby stratil orientá-
ciu a bol manipulovateľný. Kto sa nevie postaviť k problému so 
svojím názorom, ľahko prijíma cudzí, aby nezostal osamotený 
a mal oporu v iných. Dnes veľa ľudí stratilo dôveru voči všetké-
mu a tak im dobre padne, ak k nim príde niekto s receptom na 
všetky bolesti. A práve z tohto vnútorného rozpoloženia pre-
važne mladých ľudí často ťažia sektári, ktorí nezaťažujú člove-
ka predpismi, ale chcú jeho samého. V takom prípade už nejde 
o hľadanie vlastnej cesty ku šťastiu, ale skôr o vnútenie progra-
mu, ktorým sekta manipuluje s ľudskou psychikou a nedovoľuje 
jej slobodne sa rozvinúť. Takže človek nenachádza pravý pokrm 
pre svoje vyhladované vnútro, lež je naplnený toľkými proti-
chodnými myšlienkami, že už ani nemá síl pýtať sa na to, čo je 
správne, ale radšej sa dá viesť inými.

A do tohto myšlienkového chaosu súčasného človeka zaznie-
vajú slová Božieho Syna: „Ja som dobrý pastier“. To však nie sú 
len slová, ale aj životom a smrťou potvrdený fakt. Ježiš Kristus 
sa skutočne osvedčil ako ten, ktorý vedel viesť ľudí, a nie mani-
pulovať ich vedomie. Svedčia o tom evanjeliá, kde sa odzrkadľu-
je jeho múdrosť a sloboda, ktorú dáva svojim poslucháčom bez 
toho, aby im čosi vnucoval. To je skutočný obraz pastiera, kto-
rý ide vpredu a necháva ovečkám voľnosť, ako budú kráčať za 
ním na pastviny, kde si každá môže nájsť čosi pre seba. Ako dob-
rý pastier riskuje aj mnohé nebezpečenstvá, ktoré sa vždy pred-
pokladajú u tých, čo idú v popredí a nehľadia na všeobecne uzná-
vanú mienku, ale sledujú pravdu, ktorú chcú vložiť do sŕdc tých, 
za ktorých majú zodpovednosť. „Dobrý pastier položí svoj život 
za ovce“ – zdôrazňuje nám Ježiš preto, lebo aj táto skutočnosť je 
veľmi dôležitá pri hodnotení pravého pastiera.

Ak sa bližšie pozrieme na rozličných zakladateľov siekt, mu-
síme povedať, že oni nielenže nepoložili svoje životy, ale usilo-
vali sa práve cez sebou ustanovenú sektu získať väčšie osob-
né výhody pre svoj život na tejto zemi. A často aj neľudským 
spôsobom vstúpili do osudov mnohých a zničili v nich aj to, čo 
ešte  mohlo byť predpokladom zdravého vývoja k radosti zo ži-
vota. Na dravosť týchto zlodejov upozorňuje Ježiš slovami: 

BIBLICKÉ SLOVO

Dobrý pastier

Moslim má 12-krát vyššiu hodnotu ako kresťan
V Iráne je život moslima 12-krát hodnotnejší ako život  
kresťana. Ide tu o tzv. krvné clo, ktoré môžu príbuzní za-
vraždeného žiadať od vraha, namiesto jeho popravy . Pod-
ľa islamského náboženského zákona šaría platného v Iráne, 
musí sa za jedného moslimského muža zaplatiť 100 tiav, 
200 kusov dobytka alebo 1 000 oviec, prípadne protihod-
nota v peniazoch. Za moslimskú ženu sa platí polovica . 
Za „neveriacich“ je to ešte oveľa menej. Ako informova-
la britská nadácia Barnabas Fund, má v Iráne muž, ktorý 
nie je moslim, hodnotu jednej dvanástiny moslima. Prece-
dentný prípad vznikol minulý rok rozsudkom súdu, ktorý 
istej rodine zavraždeného kresťana prisúdil rovnaké krvné 
clo ako za moslima.

V januári podal iránsky reformovaný parlament návrh 
zákona, ktorý za židov, kresťanov a prívržencov staroirán-
skeho proroka Zoroastra vymeriava rovnakú sumu ako za 
moslimov. Tieto tri náboženské menšiny sú v Iráne oficiál-
ne uznané. Návrh zákona však konzervatívna Iránska bez-
pečnostná rada zamietla. Rada, v ktorej sedia moslimskí 
duchovní, musí podľa ústavy schváliť každý návrh zákona. 
Konečné rozhodnutie má hlava štátu a náboženský vod-
ca Ajatoláh Sayed Ali Chamenej. Zo 68 miliónov Iráncov je 
99 % moslimov, 0,3 % kresťanov, 0,03 % židov a zvyšok sú 
vyznávači iných náboženstiev.

KATH-NET/TK KBS, 14. 5. 2003

Fínsko má nový zákon o náboženstve
Fínsky parlament schválil nový zákon o náboženskej slo-
bode, ktorý nahrádza doterajší predpis z roku 1922. Hlav-
ným cieľom zákona, ktorý vstúpi do platnosti v auguste 
2003, je ochrana náboženskej jednoty rodiny a nábožen-
ského postavenia detí. Podľa nového zákona sa doteraj-
šie kresťanské konfesionálne vyučovanie náboženstva na 
školách nahrádza „vyučovaním vo viere príslušnej osoby“. 
Zmena náboženského vyznania u osôb starších ako 12 ro-
kov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotyčnej oso-
by. Nový zákon odráža skutočnosť, že Fínsko sa zmenilo 
na krajinu mnohých kultúr. Osemdesiatpäť percent  Fínov 
patrí do evanjelickej cirkvi. Veriaci z pravoslávnej cirkvi 
a z letničných cirkví tvoria po jednom percente obyvateľ-
stva. Niekoľko percent patrí k moslimskému a židovskému 
náboženstvu. Desať percent populácie sa nehlási k žiadne-
mu vierovyznaniu.

Ekuména vo svete 19/2003, agentúra LWI, 9. 5. 2003
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Aký je váš pohľad na klonovanie? 
Je vôbec z etického a duchovného 
hľadiska táto metóda prípustná?

Dovoľte, aby som svoju odpoveď 
začal nie ako religionista, ale ako 
starozákonník. Na začiatku Biblie 
(Gn 3) je ilustratívny príbeh, ktorý 
sa v hebrejskom origináli pohráva 
s podobnosťou slov múdri (hebr. 
arumím) a nahí, úbohí (hebr. erumím). 
Had tu prvým ľuďom sľubuje, že keď 
nebudú poslúchať Pána, Boha, a budú 
konať podľa svojej vôle, stanú sa múdri 
(hebr. arumím) ako bohovia. Namiesto 
toho sa im však po neposlúchnutí 
zákazu otvoria oči a vidia, že sú úbohí 
a nahí (hebr. erumím). Touto slovnou 
hračkou sa zdôrazňuje všeobecne 
platná pointa príbehu, že spravidla tam, 

kde si myslíme, že sme múdri, napokon 
zisťujeme, že sme úbohí a biedni, a že 
sme na svoju „múdrosť“ doplatili. Myslím 
si, že rovnako ako prví ľudia, ktorí sa 
usilovali dosiahnuť, čo bolo pre nich tabu 
a doplatili na to vyhnaním z raja, i my, 
pokiaľ budeme zasahovať do oblastí, 
ktoré nám nepatria, môžeme skončiť 
podobne.

Sčasti ste už síce odpovedali, 
ale predsa… Keby sa klonovanie 
ukázalo ako vedecky reálne, 
priklonili by ste sa na stranu tých, 
ktorí hovoria o pokroku, alebo ste 
skôr skeptický a máte obavy zo 
zneužitia tohto objavu?

Nie som lekár ani biológ a princípu 
klonovania do hĺbky nerozumiem, teda 

neviem ani posúdiť jeho skutočné 
lekárske riziká alebo prednosti. Viem 
však, že v poňatí raeliánov je tu ich úsilie 
o vytvorenie skutočného identického 
jedinca, ktorý má nahradiť niekoho, 
kto zomrel. Preto s takou pompou 
hovoria o narodení údajne klonovaného 
japonského chlapca, ktorý má rodičom 
presne nahradiť ich mŕtve dieťa. 
Dokonca sa hovorí o tom, že sa im ich 
zomreté dieťa navrátilo. Obludné je 
teda to, že tu v skutočnosti ide o pokus 
znovu vytvoriť zosnulého. Azda by sa 
mohlo podariť vypestovať jeho telesnú 
podobu – pravda, o príslušný počet 
rokov mladšiu – ale nikdy to nemôže byť 
ten istý človek. Pravdu povediac, neviem 
si predstaviť, prečo by niekto túžil po 
tom, aby niekde po svete behala jeho 
presná telesná kópia. Nechápem, že by 

Dočkáme sa 
svojho klona?

rozhovor

Ako názov napovedá, námetom rozhovoru bude klonovanie. 
Téma veľmi aktuálna a v médiách často skloňovaná najmä 
kvôli firme Clonaid patriacej sekte raeliánov. Nie je to až tak 
dávno, čo svetovú verejnosť vzrušila vyhlásením jej predsta-
viteľky Brigitty Boisselierovej o prvých klonovaných deťoch.

Už dlhší čas sa o tejto kontroverznej metóde vedú rozma-
nité diskusie. Zástancovia argumentujú tým, že sa ňou môžu 
geneticky odstrániť rôzne nevyliečiteľné choroby, alebo sa im 
bude môcť aspoň predísť. Zakladateľ sekty, Claude Vorilhon, 
klonovanie ľudí označil dokonca za prvý krok k večnému živo-

tu. Cieľom je dosiahnuť nesmrteľnosť, čo sa vraj za 25 rokov ľudstvu podarí. Jedinou prekážkou pokroku je pod-
ľa neho cirkev a islam, ktoré svojimi etickými komisiami a zákazmi chcú ľudstvo uvrhnúť späť do minulosti.

Väčšina vedcov je však pobúrená. Tvrdí, že klonovanie človeka nie je možné a že týmto podvodom sa sekta 
chce iba zviditeľniť. Iní zasa varujú, že takéto počínanie je nehumánne, neetické a dá sa ľahko zneužiť. Majú 
obavy z toho, že akýkoľvek neprirodzený zásah do stvorenstva môže mať nedozerné následky a nechcú sa 
dožiť spoločnosti akýchsi ľudských mutantov. Negatívne reakcie zazneli aj z úst popredných cirkevných au-
torít a osobností politického či spoločenského života. Tí klonovanie považujú za hrubú manipuláciu a zneuži-
tie zasahujúce daného jednotlivca a označujú ho za „znak brutálneho intelektu“. Napriek tomu, že sme sa už 
v Rozmere raeliánom podrobnejšie venovali (T. Novotný: Raeliáni a Elohím, Rozmer č. 3/2000), oslovili sme aj 
tentoraz doc. ThDr. Tomáša Novotného, profesora Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity, a položili sme mu 
v tejto súvislosti niekoľko otázok.

BORIS RAKOVSKÝ

BORIS RAKOVSKÝ
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sa niekto považoval za takého krásneho 
alebo dokonalého, aby si myslel, že by sa 
mal vyskytovať vo viacerých kópiách.

Raeliáni snívajú sen o nesmrteľnosti, 
sen starý možno ako ľudstvo samo. 
Učia, že človek sa opakovaným 
klonovaním môže dožiť až 
1 200 rokov, ba tí, čo sú prijatí 
do Rady večných, môžu žiť naveky. 
Sám Rael vyhlásil, že je už načase, 
aby ľudia nahradili Boha vedou. 
Čím podopierajú také „odvážne“ 
tvrdenia?

Dostáváme sa tu na úplne inú úroveň. 
Podľa môjho názoru ide iba o svet 
fantázie. Raeliáni majú totiž predstavu, 
že je možné fyzickou cestou (napr. 
injekciou do mozgu) odovzdať 
skúsenosti a zážitky mŕtveho, a tým 
jeho bytosti iba dodať nové telo. Rael 
plánuje, že starnuci jedinci si vždy 
vyklonujú mladého dvojníka, ktorému 
odovzdajú celú svoju osobnosť vrátane 
vedomostí a zážitkov a tak budú 
pokračovať vo svojej existencii. Tu sa 

mi to zdá nielen fakticky nemožné, ale 
najmä zasahujúce do prirodzeného 
vývoja jedinca daného narodením, 
dospievaním, starnutím a smrťou. 
Ešte nebezpečnejšie je, že od týchto 
plánov je už len krôčik k umelému 
manipulovaniu s populáciou. Keby 
také predlžovanie bolo možné, kto by 
rozhodoval o tom, komu sa má táto 
možnosť poskytnúť? Boli by takto 
naveky udržovaní všetci ľudia? Bolo by 
v záujme spoločnosti takto predlžovať 
životy tých, ktorí majú sklony k zločinu 
alebo tých, čo majú najrôznejšie 
úchylky? Rozhodli by sa organizátori 
urobiť nesmrteľnými i ľudí psychicky 
chorých či ľudí postihnutých? Alebo by 
sa táto možnosť odmietla len ľuďom 
s nižším IQ, neprispôsobivým jedincom 
či disidentom a ľudstvo by bolo 
šľachtené ako chovný dobytok alebo 
závodné kone?

Stúpenci tohto hnutia sú známi 
aj svojím pozitívnym postojom 
k mimo zemšťanom. Raeliáni 
dokonca učia, že ľudstvo je 

výsledkom laboratórnych pokusov 
vyspelej mimozemskej civilizácie. 
Môžete nám v krátkosti priblížiť 
túto ich „kozmickú“ filozofiu?

Enormný záujem raeliánov o veci 
spojené s klonovaním vychádza 
i z toho, že sa domnievajú, že ľudstvo 
má počiatok v laboratóriu istých 
mimozemských bádateľov, ktorí boli 
za génové pokusy vyhostení zo svojej 
planéty a tak sa uchýlili na planétu 
Zem do lokality neďaleko dnešného 
Jeruzalema. Títo bádatelia údajne 
vytvorili nás i každú formu života na 
Zemi pomocou génového inžinierstva 
a poznania štruktúry DNA. Každá skupina 
vedcov vytvorila predstaviteľov jednej 
ľudskej rasy, a teda tak ako my na Zemi 
i Elohím majú rôzne rasy. Výročie ich 
prvého úspešného pokusu a vytvorenie 
„človeka“ raeliáni každoročne slávia vždy 
v prvú aprílovú nedeľu.

Sám zakladateľ Claude Vorilhon 
hovorí o svojom hnutí ako o „ateistickom 
náboženstve“, keďže tvrdí, že žiadny 
boh neexistuje a všetko, čo si ľudia 
nábožensky vysvetľovali, je iba dielom 
vyspelejších civilizácií, zasahujúcich do 
vývoja rodu, ktorý vytvorili. Tí sa až do 
roku 1945 domnievali, že ľudstvo by 
ešte nebolo schopné pochopiť, keby sa 
mu priamo zjavili a všetko mu vysvetlili. 
Až po výbuchu prvej atómovej bomby 
v Hirošime sa rozhodli, že teraz sú ľudia 
už natoľko vyspelí, aby porozumeli 
poslovi, ktorého k nim pošlú. Preto aj 
v tomto roku umelo oplodnili jedno 
francúzske dievča a vytvorili tak Clauda 
Vorilhona, ktorý má ľudstvu zjaviť pravdu 
o jeho pôvode a pripraviť pôdu na priame 
kontakty mimozemšťanov s nami.

Jedným z ambicióznych 
Raelových plánov je postaviť 
pre mimozemšťanov ambasádu 
neďaleko Svätého mesta Jeruzalema. 
Zastavenie narastajúcich konfliktov 
medzi Židmi a Arabmi raeliáni 
podmieňujú práve jej výstavbou. 
Usilujú sa i dnes dosiahnuť tento 
cieľ a ako v tom pokročili?

Práve pripravovaná ambasáda 
pri Jeruzaleme má byť zároveň 
pristávacou plochou pre loď 

Dočká sa Rael svojich mimozemšťanov? Foto: archív
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mimozemšťanov. Preto raeliáni 
vytrvalo žiadajú od izraelskej vlády 
jeden štvorcový kilometer pôdy, 
ktorý by sa stal medzinárodným 
územím. Stále dúfajú, že sa im to 
v priebehu dvadsiatich rokov podarí. 
Zaujímavé by bolo, keby im štát Izrael 
tento pozemok skutočne daroval, 
ambasáda s pristávacou plochou by 
bola vybudovaná, a mimozemšťania 
by napriek tomu nepristáli. Tiež by sa 
poznalo, či sa skutočne Židia a Arabi 
zmieria, ako raeliáni sľubujú. Raeliáni sa, 
naopak, Izraelu vyhrážajú, že keď im 
nevyhovie, židovský štát zanikne a Židia 
budú opäť rozohnaní do celého sveta.

Názory raeliánov na demokraciu 
ako formu spoločenského zriadenia 
sú vcelku nelichotivé. Sami sú 
prívržencami géniokracie. Môžete 
objasniť, čo si pod ňou predstavujú?

Géniokracia, ktorú raeliáni mienia nastoliť 
potom, ako mimozemšťania pristanú 
(najneskôr okolo roku 2025), má byť 
vládou výnimočne inteligentných ľudí, 
volenou nadpriemerne inteligentnými. 
Konkrétne povedané, na voľby budú 
smieť prísť iba tí, ktorí majú IQ aspoň 
110 a kandidovať budú môcť tí, ktorí 
majú viac ako 150.

Zoznam prevratných názorov sa 
tým však nekončí. Raeliáni sú tiež 
protagonistami tzv. chemického 
učenia a často sa spájajú aj so 
zmyslovou meditáciou. Môžete 
vysvetliť, o čo vlastne ide?

Zaujímavé je, že raeliáni plánujú zrušenie 
škôl. Nebudú už totiž potrebné, pretože 
vedomosti sa „žiakom“ budú odovzdávať 
injekčne. Predstava je taká, že sa touto 
cestou budú z mozgu učiteľov odoberať 
preparáty a vstrekovať žiakom. Nie 
je však už celkom jasné, kto a akým 
spôsobom bude rozhodovať, koľko 
a akých preparátov sa komu pridelí. To, 
pravda, nebráni priaznivcovm tohto 

hnutia, aby „dokladali“ možnosť takejto 
výuky údajnými pokusmi na myšiach. 
Priznám sa, že dúfam, že sa osobne 
takého spôsobu výuky so svojimi žiakmi 
nedožijem. Napokon myslím si, že každý 
súdny človek hneď pozná, že sa opäť 
pohybujeme vo svete fantázie.

Zmyslová meditácia je však záležitosť 
omnoho konkrétnejšia. Je založená na 
teórii, ktorá hovorí, že človek, ktorý naplno 
uspokojí svoje zmysly, stáva sa pokojným 
a v dôsledku toho inteligentnejším 
a výkonnejším. Prakticky to prebieha tak, 
že si človek zámerne vytvára napríklad vo 
svojom domove miestnosť, kde sa usiluje 
navodiť uspokojenie všetkých potrieb od 
kultúrnych, estetických, až po vzťahové 
a sexuálne. V tejto intencii sú aj raeliáni 
veľkými zastancami všetkých menšín 
s akýmikoľvek sexuálnymi preferenciami. 
Sebauspokojenie je prakticky nadradené 
etickým hodnotám života a ľudského 
spolužitia. Tým dostáva ľudský život 
veľmi pochybné kritériá, ktoré podporujú 
prirodzený egocentrizmus človeka 
a dávajú mu lákavý pocit dôležitosti, 
ktorý hraničí so sebazbožštením. Potom 
je už len prirodzeným dôsledkom nárok 
na manipuláciu s prírodou, génmi, 
klonmi, mozgom i vedomosťami a so 
skúsenosťami človeka.

V našom rozhovore sme viackrát 
spomenuli mimozemšťanov. Ľudia 
si ich rozmanito predstavujú. 
Predtým, ako sa rozlúčime, položím 
vám ešte jednu  otázku: Veríte 
v mimozemšťanov? Je podľa vás 
ľudstvo blízko okamihu, keď sa 
stretne s inou vesmírnou civilizáciou?

Neviem, či boli ešte niekde stvorené 
nejaké iné bytosti. A pravdu povediac, 
mňa to ani príliš nezaujíma. Podstatné 
však je, že pokiaľ by také bytosti niekde 
existovali, išlo by opäť iba o Božie 
stvorenia a nebol by to niekto, kto by 
stál nad nami a nahrádzal by nám Pána, 
ako to tvrdia raeliánske náuky.

Ďakujem za rozhovor.                           n
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Zmŕtvychvstanie 
alebo bol Ježiš klonom?
Veľká noc patrí medzi najvýznamnejšie 
kresťanské sviatky. No nie každý má na 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista rovnaký ná-
zor. Raeliáni – sekta, ktorá v nedávnych 
mesiacoch oznámila, že vyklonovala via-
cero detí v rôznych častiach sveta, je jed-
nou z nich. Podľa jej stúpencov sú veľko-
nočné sviatky vlastne oslavou nesprávne 
pochopeného klonovania. 

„Prišli sme z iného slnečného systému 
a všetok život na Zemi vrátane ľudí sme 
vytvorili vedecky, podľa nášho obrazu… 
Pomýlili ste si nás s bohmi…“ Týmito slova-
mi sa na svojej webovej stránke prihovára 
UFO kult, ktorého stúpenci sa podľa svoj-
ho zakladateľa Raela nazývajú raeliánmi. 
Sekta by pravdepodobne zapadla medzi 
mnohé ďalšie podobné excentrické hnutia, 
keby nezačala aktívne propagovať klono-
vanie človeka. Podľa jej učenia ľudí na Ze-
mi vyklonovali mimozemšťania, preto ako 
jedna z mála filozofií nemá s pohrávaním 
sa s DNA v laboratóriách žiadne problémy. 

Podľa vlastných údajov majú raeliáni 
v 84 krajinách 55 tisíc stúpencov, ktorí 
svoje financie ochotne poskytujú geneti-
kom a lekárom v službách sekty.

„Raeliánska revolúcia“ sa začala 13. de-
cembra 1973, keď francúzskeho noviná-
ra Raela kontaktovali návštevníci z inej pla-
néty a požiadali ho, aby založil na Zemi ich 
ambasádu. Prostredníctvom nej chcú udr-
žiavať s ľudstvom oficiálne kontakty.  Raela 
informovali, že sú to oni, kto vytvoril ľudí 
prostredníctvom klonovania. Raeliáni dali 
dokonca celému procesu stvorenia špeci-
fické označenie – vedecký kreacionizmus. 
Genetici pochádzajúci z hlbín vesmíru, kto-
rí to všetko spáchali, sa volajú Elohím. Ich 
meno sa nachádza aj v hebrejskej Bib-
lii a neskôr bolo nesprávne interpretova-
né ako Boh. Raeliáni hlásajú, že Ježišovo 
vzkriesenie bolo v skutočnosti klonovaním, 
za ktorým nestojí nikto iný ako mimozem-
ský „vedec“ Elohím. Sekta chce klonovaním 
pomôcť ľudstvu dosiahnuť nesmrteľnosť – 
a to oveľa pragmatickejšie, ako keď pred 
dvoma tisíckami rokov Ježiš Kristus po ukri-
žovaní vstal zo svojho hrobu. (pln)

PRAVDA, 22. 4. 2003

GÉNIOKRACIA, KTORÚ RAELIÁNI MIENIA NASTOLIŤ POTOM, 
AKO MIMOZEMŠŤANIA PRISTANÚ, MÁ BYŤ VLÁDOU VÝNIMOČNE 

INTELIGENTNÝCH ĽUDÍ, VOLENOU NADPRIEMERNE INTELIGENTNÝMI.
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Druidi
Keď chcel sv. Patrik v 4. storočí pokres-
ťančiť poslednú baštu keltského nábo-
ženstva – Írsko, jeho prvým krokom bo-
lo ničenie lesa. Nariadil stínanie stromov, 
čím zbavoval druidov moci, ale aj ich ve-
domostí a chrámov. Zároveň prikázal 
mníchom Armaghu prepísať všetky kelt-
ské povesti, lebo si myslel, že rozpráva-
jú o udalostiach krajiny. Poznatky o nich 
tak úplne nezanikli.

Ríty a praktiky

V praktickom živote druidi nikdy nepouží-
vali keltské písmo, runy (najstaršie písmo 
škandinávskych národov), s výnimkou  

niektorých významných výročí a posvät-
ných formuliek. Zaužívaná bola gréčtina 
alebo latinčina. Reč považovali za živú si-
lu, avšak na písmená sa pozerali ako na 
čosi mŕtve, čo sa má používať len na ná-
hrobných kameňoch. Hovorievali, že reč 
sa mení v rovnakom rytme ako ten, kto 
ju používa. 

Nikdy nepomýšľali ani na budovanie 
kultových miest; kostoly boli podľa nich 
na rozvoj poznania zbytočné, dokonca 
zlé. Ich posvätné miesta nemali múry. Na 
kultové zhromaždenia využívali stromy, 
listnaté kry, kamene alebo pramene, kde 
sídlili bohyne, bohovia alebo víly. Malebné 
krajinky Carnac alebo Stonehenge, zria-
dené dávno pred vznikom keltského ná-
boženstva, slúžili na kontakt so záhadný-
mi a čarovnými bytosťami.

Vďaka prútiku a ovládaniu energií sa 
božstvá z hĺbky magických, posvätných 
lesíkov druidom a ich hrdinom „prihová-
rali“, aby im odovzdávali svoje vedomosti 
a pomáhali im. Prútik bol pre druidov, víly 
a čarodejnice výsadou. Podľa druhu dre-
viny, z ktorej bol zhotovený, sa určovalo 
kňazské zaradenie jeho vlastníka. Ak bol 

z liesky, označovalo Majstra obdareného 
takou mocou, že sa pred ním klaňali i krá-
li. Prútik z menej vznešeného stromu ro-
bil česť keltskému básnikovi, hudobníkovi, 
avšak v každom prípade druidovi, ktorý 
nemal úplné svätenie, a teda neovládal 
všetky triky poznania. Prútik ako veštec-
ká pomôcka umožňovala druidovi pri spo-
jení sa s bohmi – silami sveta –, aby inter-
pretoval ich znamenia, čítal budúcnosť. 
Boli to prírodné znamenia (búrka, dúha, 
oblaky), prípadne na ploských kameňoch 
(žabiciach) či kúskoch dreva vyryté runy. 
Tento nástroj umožňoval i spojenie s prí-
rodnými silami (napr. viedol druida v le-
se pri hľadaní liečivých rastlín, ktoré mal 
pripraviť výlučne pre svoju skupinu) ale-
bo pomáhal riadiť výrobu medoviny – po-
svätného nápoja vyhradeného bohom 
v nebi a druidom na zemi. V každom prí-
pade vďaka magickému prútiku druid 
Sencho odrazil Ulatov – obávaných bojov-
níkov pripravených vyhubiť národ Con-
chobaru v Írsku. 

Boli teda druidi čarodejníci? Hovorili 
to o nich najmä ich neprajníci. Sami Kelti 
im priznávali výnimočné schopnosti ako 

DJÉNANE KAREH TAGER

Druidi
Po Keltoch nám nezostali ani originály písaných textov, ani architektonické pamiatky, 
iba niekoľko do skál vyrytých nápisov, a najmä legiend. Napriek tomu predkovia Galov , 
Walesanov a Bretóncov ustavične živia našu predstavivosť od literatúry až po film 
– prostredníctvom tzv. neodruidizmu. Toto ezoterické hnutie má tendenciu znovu 
oživiť spiritualitu druidov. Sčasti pravdivo, sčasti mylne sa náš sprievodca zmocnil ich 
„čarovného prútika“, aby nás sprevádzal lesom tajomstiev, kde sa potulujú víly, bohyne 
a posvätné zvieratá.

Náš sprievodca
Robert-Jacgue Thibald (narodený roku 
1941 a vychovávaný v protestantskej 
rodine) si spomína na to, ako ho vždy 
nadchýnala mytológia. Pri návštevách 
francúzskych katedrál nachádzal stopy 
keltského náboženstva a odvtedy skú-
ma druidskú tradíciu. Napísal mnoho 
diel s touto tematikou. Na univerzite 
v Nantes prednáša o význame mytoló-
gie so zreteľom na dejiny človeka.
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výsledok ich duchovnej praxe a napredo-
vania na najvyššej ceste – ceste hľadania 
Poznania, teda večnosti.

O druidských obradoch sa vie veľmi 
málo. V ústnom podaní sa zachovali sprá-
vy o očistných kúpeľoch, ktoré boli urče-
né novorodencom a mŕtvym, aby mohli 
začínať v úplnej čistote akýsi nový spô-
sob existencie. Všetci Kelti sa okrem to-
ho počas mája očisťovali pôstom, a naj-
mä rituálnym umývaním v horských 
potokoch, ktoré by sa dnes nazýva-
li energetické, ale vtedy ich vraj upred-
nostňovali bohovia. Podľa tradície sem 
patria aj obety zvierat a niekedy i ľudí, čo 
vraj umožňovalo spojenie s neviditeľným 
svetom, poďakovanie za jeho dobrode-
nia a prijímanie posolstiev. Väčšinu kelt-
ských obradov sprevádzalo účinkovanie 
keltských spevákov, hudobne nadaných 
druidov. Napríklad harfa pomáhala pri 
komunikovaní s bohmi, zvolávaní víl a pri 
zaliečaní sa geniálnym osobnostiam.

Moc druidov bola taká veľká, že oni 
jediní mohli určovať geis – pravidlá, prí-
kazy a zákazy, ktoré sa nesmeli porušiť. 
Výnimkou bol jediný prípad v roku, po-
čas rodinného alebo kráľovského sviatku, 
keď to bolo každému dovolené. 

Viera

Keltský panteón istotne obývali stov-
ky bohov a bohýň. Tieto nadprirodze-
né a všemocné bytosti bývali objektom 
prosieb, vábení a uctievaní. Napriek to-
mu je v prípade keltského náboženstva 
ťažké aplikovať prívlastok polyteistic-
ké. Tieto zložité bytosti predstavujú len 
rôzne tváre Veľkej bohyne Luny, nazýva-
nej tiež Biela bohyňa (nevinná), a Veľkého 
boha Slnka, ktoré dostali rôzne pomeno-
vania v závislosti od miesta a doby.

Tak ako väčšina náboženstiev i ná-
boženstvo Keltov bolo spočiatku ani-
mistické. Dalo by sa to zhrnúť do pojmu 

„reciprocita s vesmírom“. Reciprocita 
potrebná na zabezpečenie harmonické-
ho spolužitia človeka, prírody a božstiev, 
lebo vieme, že brať alebo dostávať ne-
možno bez toho, aby sme neposkytli nič 
ako protihodnotu. 

Kelti teda ďakovali po svojom: stro-
mu za jeho konáre, rieke, z ktorej pili, je-
leňovi, že ich živil, hviezdam, lebo podľa 
ich konštelácií mohli astrológovia dešif-
rovať rôzne tajomstvá. Ďakovali živlom 
a tiež sa ich pokúšali pochopiť, kým sa 
nestali ako ony – nesmrteľní. Nesmr-
teľnosť bola výsadou druidov, hrdinov 
a bojovníkov , ktorí sa ako jediní mohli 
dostať na druhý svet – Sid (t. j. zmy-
selná zem na hranici Západného oceá-
nu). Tento druhý svet však napriek všet-
kému nebol elitársky, lebo prístup doň 
mohol mať každý bez ohľadu na svoj pô-
vod alebo prostredie, z ktorého pochá-
dzal. Druid mohol byť na základe svojich 
schopností vybraný do druidskej školy, 

Druidi ešte nikdy neboli takí početní ako 
dnes. V lesoch krajín keltskej tradície or-
ganizujú zhromaždenia, stretávajú sa na 
konferenciách, publikujú diela a okupu-
jú tisícky internetových stránok. Hlásajú 
návrat k svojim prameňom, to znamená  
k znovuobjaveniu síl Matky prírody, a do-
máhajú sa svojej teologickej podstaty, 
ktorú si zabezpečujú novým poznávaním 
v hĺbke lesov alebo niektorých starých, 
ťažko rozlúštiteľných kníh. Malebné kra-
jinky (Stonehenge) sú každý rok v ob-
dobí rovnodennosti miestom veľkých 
zhromaždení, počas ktorých sa vzýva-
jú hviezdy, víly, stromy – čo už je niečo 
ako polcesta k ekologickej filozofii alebo 
k obradom New Age. Módna vlna kelt-
ských piesní a podobne nazvaných fes-
tivalov zabezpečuje neodruidom určitú 
reputáciu. Ak by sme chceli byť hrubí, 
povedali by sme, že neodruidi sú v drui-
dizme tým, čím je zámok z Disneylandu 
medzi zámkami Bavorska. Inak poveda-
né, bezfarebné repliky, ktoré si zachova-
li originálnu osnovu, môžu vytvoriť chvíľ-
kovú ilúziu, ale nie sú „použiteľné“, lebo 

starodávny druidizmus, ktorý tradovali 
druidi, sa z Írska definitívne vytratil. Bolo 
to jediné miesto, kde na úsvite stredo-
veku v období pokresťančovania ostrova 
ešte pretrvával.

Mimo keltskej spoločnosti, kde mala 
každá spoločenská vrstva svoju úlohu, 
druidizmus vlastne nemôže existovať. 
Išlo o veľmi špecifické úlohy, ktoré sa plni-
li pod dohľadom a s usmerňovaním kňaz-
skej skupiny druidov. Ak teda spoločnosť 
zanikla, druid už nemá dôvod  existovať. 
Na druhej strane je toto oživenie pri ne-
dostatku rukopisných zdrojov nemož-
né, lebo rukopisy slúžia na uzákonenie 
starých rituálov a učia posvätnému ja-
zyku ako jazyku tradične slúžiacemu 
na odovzdávanie vedomostí a realizá-
ciu obradov. Obradné prvky však preži-
li preto, lebo sa integrovali do nábožen-
ského myslenia storočí , ktoré nasledovali 
po zániku druidov. Ako príklad uveďme 
tristoštyridsať basreliéfov, ktoré zdobia 
portály Katedrály sv. Jána v Lyone. Ich 
štvorcový tvar sa vyskytuje u väčšiny 
symbolov keltského náboženstva.

Neodruidizmus

Kňazský obrad svätenia „druida“ 
v Hanvecu, Bretónsko
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kde štúdium trvalo asi osem 
rokov, alebo sa mohol cvičiť vo 
vojenskom umení, aby sa na-
pokon stal hrdinom.

Druidka – 
ženská podoba druida

Keltské náboženstvo ochot-
ne prijímalo do svojich kňaz-
ských radov aj ženy. Kňažky 
Veľkej bohyne – druidky – ovlá-
dali prakticky každý druh ume-
nia. Boli schopné praktizovať 
umenie veštby alebo riadiť hoc-
aký iný obrad a radili sa so sa-
mými druidmi, ktorých pova-
žovali za vlastníkov poznania 
sveta. To ich oprávňovalo byť 
iniciátorkami medzi bojovník-
mi, rytiermi a hrdinami. Učili ich 
zaobchádzať so zbraňami, za-
sväcovali ich do tajomstiev prí-
rody, ale aj do umenia, poé zie 
a sexuality.

Keltská žena, či bola krá-
ľovná alebo slúžka, manželka 
alebo víla, predstavovala  uni-
verzálnu Matku. Nech bolo jej 
postavenie akékoľvek, vždy 
bola istým spôsobom vyjad-
rením Veľkej bohyne. Vlast-
nila časť jej božskosti, nie-
čo z jej posvätného princípu. 
Rozprávky a povesti boli pl-
né zázračných príbehov o hr-
dinoch. Keď si hrdina vzal za 
manželku bosorku, zmenila  sa 

na nádhernú druidku a oba-
ja získali kľúče od kráľov-
stva. Od obyvateľstva dosta-
li splnomocnenie na liečenie 
všetkých chorôb.

Rozprávky a legendy

Druidi si i pri spôsobe písania  
zachovali svoje tajomstvá a ob-
rady. Písmo bolo totiž vyhra-
dené pre podradné činnosti 
a v praxi ho používali len „ad-
ministratívni úradníci“ kráľov. 
Druidi, naopak, čítali z príro-
dy ako z otvorenej knihy. Lúč 
slnka na papradí, losos plá-
vajúci proti prúdu rieky, žilka 
v dreve alebo kohút spieva-
júci v istom čase alebo istým 
spôsobom boli pre nich zna-
meniami, z ktorých väčšinou 
mohli dešifrovať význam. To 
všetko vďa ka  dlhej zasväcujú-
cej práci, ktorá poznačila „ka-
riéru“ druidov.

Ľud sa naučil dešifrovať 
tieto znaky vďaka rozpráva-
niu legiend, ktoré v rodinách 
sprostredkúvala matka a v spo-
ločnosti zasvätení ľudoví básni-
ci. Nech boli tieto legendy ako-
koľvek povymýšľané, nikdy 
neboli spochybnené. Takisto sa 
ani nevysvetľovali, iba tradične 
druidmi ukázaným spôsobom. 
Niektoré rozprávky ešte exis-
tujú: Merlin a Meluzin, La Dame 

de la Fontaine, Morgane, alebo 
i Viviane le fée a ďalšie.

Kalendár a sviatky

Druidský kalendár mal 13 lu-
nárnych mesiacov, z ktorých 
každý mal 28 dní. Rok mal te-
da 364 dní, ku ktorým sa pri-
dával jeden mimokalendárny 
deň – deň zimného slnovratu 
(23. december). Každý z mesia-
cov bol pomenovaný podľa ná-
zvu stromu. Názvami stromov 
sa označovali aj významné roč-
né obdobia, a to v súlade so sl-
novratom a rovnodennosťou.

Na druhej strane mal druid-
ský kalendár štyri obdobia, 
zhodujúce sa s jarou, letom, 
jeseňou a zimou. Koniec každé-
ho obdobia znamenal týždeň 
slávností, ktorý sa nazýval čas 
obety. Zvlášť významné bo-
lo zhromaždenie na konci le-
ta (znamenalo začiatok nového 
druidského roka), konajúceho 
sa v znamení imela. Bola to chví-
ľa, keď viditeľný svet živých 
a neviditeľný svet mŕtvych mo-
hol vzájomne komunikovať. Tie-
to zhromaždenia (nazývané aj 
de Samain alebo Samonios) bo-
li zdrojom veľkého množstva 
mýtov, legiend a básní. Ich dá-
tum korešponduje so súčas-
ným sviatkom Pamiatky zosnu-
lých (Dušičky).

Druidi
Historicky – staro-
keltskí kňazi. Ich po-
menovanie má pôvod 
v starej írčine, kde 
slovo dro znamená 
silný a wid veda. Slo-
vo druid by tak v pre-
klade znamenalo sila 
poznania.

Geis
Trvalo neporušiteľné 
pravidlá, príkazy a zá-
kazy, vyhlásené druid-
mi. Ich porušenie by 
privolalo na nekajúc-
nika kliatbu a ten by 
sa už na verejnosti 
nemohol ukázať.

Posvätný lesík
Magické a posvätné 
miesto určené pre 
božstvá, ktoré sa pri-
hovárajú svojimi ko-
nármi. Posvätný lesík 
je skutočným druid-
ským chrámom, kto-
rý bol obradne zo-
strojený zo siedmich 
posvätných konárov: 
jablone, duba (z kto-
rého druidi obera-
li imelo), brezy, jelše, 
vŕby, cezmíny a liesky.

Runa
Písmo prisúdené veľ-
kému Bohu svetla 
Odinovi pozostávajú-
ce z cudzích listín (zo 
zahraničnej literatú-
ry), ktorých pôvod 
ostáva nejasný. Ru-
ny (v počte 22) boli 
posvätné znaky, kto-
ré druidi používali aj 
ako veštecké symbo-
ly. Vyrývali ich na ja-
seňové prúty alebo 
do posvätných ka-
meňov.

Stonehenge v Anglicku (3. – 2. tisícročie pred Kr.)
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Stručný rozhovor s Christianom Guyonvarc'hom, čestným profesorom keltského 
jazyka a civilizácie na Univerzite v Renne.

Kto boli Kelti?
Pojmom Kelti sa označuje etnikum združujúce národy Galov, Walesanov a Bretóncov. 
Keďže obývali územia, ktoré dnes nesú názvy Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, 
Írsko , severné Taliansko, Švajčiarsko, Belgicko, Nemecko a dokonca i strednú a podu-
najskú Európu, zaberali v čase antickej a stredovekej Európy obrovské územie. V tom 
čase existovalo akési keltské impérium, ktoré však nebolo politické, ale jazykové, ná-
boženské a umelecké. S určitosťou možno hovoriť o ich jednotnom spôsobe života 
a myslenia, ktorý dosiahol vrchol uprostred prvého tisícročia pred novovekom. Toto 
impérium bolo neskôr prekonané romanizáciou a germanizáciou.

Čo dnes zostalo z Keltov?
Nie je toho veľa, ale zároveň je tu dostatok prvkov, ktoré doteraz neboli úplne využité. 
 Antické, grécke a rímske pramene hovoriace o Keltoch sú často veľmi nejasné, dokon-
ca povymýšľané. Keltské nápisy sa vyskytujú zriedkavo – väčšinou ako náhrobné nápi-
sy – a sú veľmi krátke. Ani žiaden z galských zápisov písaných v gréčtine, latinčine alebo 
etruskom jazyku neposkytuje základné informácie o keltskom náboženstve. Zostáva len 
stredoveká írska a waleská literatúra, ktorá je najviac „autentická“. A potom ešte celé bo-
hatstvo rozprávok a piesní pochádzajúcich z Írska, Bretónska, Cornouvillesu a Walesu.

Kelti – mýty a skutoènosť

Obradný zber imela – 
– symbolu múdrosti a liečby

Nie som druid a nikdy ním nebudem. A to 
z jednoduchej príčiny – druidi už neexis-
tujú. Preto nechcem praktizovať keltské 
náboženstvo. Avšak nemôžem sa ubrániť 
pocitu akejsi zmesi obdivu a fascinácie. 
Fascinuje ma ich láska k prírode, porozu-
menie so svetom, čím boli charakteristic-
kí. Je správne, aby sa v časoch „šialených 

kráv“ a zabíjania zvierat človeku pripomenulo, že sa nemôže 
správať ako neobmedzený pán prírody, jej doby-
vateľ a vládca. Lebo príroda sa vzbúri… Nemôže-
me ňou opovrhovať bez toho, aby sme nenies-
li dôsledky.

Kelti žili s prírodou v harmónii. Boli jej za všet-
ko vďační, vrátane voľby kráľa. Predtým, ako sa 
ním stal, musel mať súhlas kameňa Fal. Tento ma-
gický kameň poskytoval kráľovi legitimitu vládnu-
tia, avšak pred výstupom na trón si musel naň sadnúť. Mohol sa 
stať kráľom len vtedy, keď kameň silným zvukom „zareagoval“. 
Ak kameň mlčal, znamenalo to, že muž je nehodný stať sa krá-
ľom. Kameň Fal bol symbolickým znázornením moci národa vy-
hlasovať svojich vládcov. Bez jeho zvuku nemohol žiaden z nich 
legálne vládnuť.

Takisto ma fascinuje rovnosť medzi mužom a ženou, ktorú 
Kelti zaviedli pred tritisíc rokmi. Nebola to však rovnosť umelá ani 
nanútená – bolo to jednoduché a prirodzené uznanie postavenia 
ženy, dokonca by som povedal ženskosti, v celej spoločnosti.

A napokon som fascinovaný ich nazeraním na ľudskú by-
tosť, lebo sa uznávalo, že je zároveň telom i duchom, pričom sa 
navzájom obidve zložky dopĺňajú. A nezávisí to od jej sociálne-
ho alebo rodinného pôvodu. Každý Kelt mohol svojimi vlastným 
zásluhami dosiahnuť poznanie, teda dokonalosť.

V keltských rozprávkach a mýtoch nachá-
dzam svoju detskú dušu. Napríklad dieťa, ktoré 
v noci pískalo, aby sa zalíškalo neznámym tvo-
rom. Dieťa, ktoré sa prihováralo kvetom ale-
bo zvieratám vediac, že by ho mohli pochopiť. 
Dieťa, ktoré sa pokúšalo vysvetľovať si zname-
nia, pochopiť príčinu každej veci. Cítim sa dedi-
čom duchovného nasledovania Keltov. To však 

neznamená, že schvaľujem ľudské obety alebo kult bojovníkov 
s ich brutalitou. Som však zhovievavý: Kelti žili v čase, ktorá 
okrem týchto praktík nič nepoznala. Dnešná doba je revolučná, 
ale duchovné, symbolické a posvätné pôvodné myslenie drui-
dov v našom modernom svete ešte stále existuje.

  ROBERT-JACGUE THIBALD

Čo si o tom myslím

Z časopisu ACTUALITÉ DES RELIGIONS 
preložil: PETER FLONTEKn
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Človek človeku zväčša dôveruje. Nemys-
lím tým, samozrejme, konkrétne vzťa-
hy – napríklad dôveru k politikom alebo 
k vyhláseniam o poctivom nadobudnu-
tí miliardových majetkov. Na mysli mám 
dôveru, s ktorou zvyčajne prijímame in-
formácie. Či už z médií alebo od druhé-
ho, neraz úplne neznámeho človeka. Tá-
to miera dôverčivosti je prirodzeným 
odrazom bytostnej potreby človeka byť 
súčasťou širšej komunity ľudí – žiť v spo-
ločnosti. Bez nej by spoločnosť vôbec 
nevznikla, nevytvorila by sa kultúra a člo-
vek by asi ani nebol človekom.

Ale kam až siaha naša schopnosť 
v niečo uveriť, niekomu dôverovať? Na-
príklad si predstavte, že v nejakom časo-
pise sa dočítate o niekom, kto je svetovo 
uznávaný vedec, mnohonásobný doktor, 
profesor a akademik, zakladateľ hneď 
niekoľkých nových vedných odborov. Je-
ho popularita a úspechy nepoznajú hra-
níc – je svetoznámy, ocenený nespo-
četnými prestížnymi cenami, diplomami, 
medailami. Určite po zásluhe – veď pozná 
a vyučuje zaručene účinné metódy na 
harmonizáciu a regeneráciu organizmu, 
na zastavenie procesu starnutia, na dlhý 
a plodný život bez chorôb, na aktivizá-
ciu dosiaľ netušených schopností člove-
ka. Znie to lákavo. Uveríte? Možno. Napo-
kon, veď prečo nie, je to predsa napísané 
– a ako sa vraví, „čierne na bielom“.

Navyše sa dočítate, že tento výni-
močný vedec, hoci jeho meno je vám 

neznáme, vás naučí nielen využívať rôz-
ne energie, o ktorých ste nikdy nič nepo-
čuli ani na hodinách fyziky, ale odhalí vám 
aj tajomstvo komunikácie s mimozem-
skými civilizáciami. Veď sám nadviazal 
kontakt s mnohými vesmírnymi kultúra-
mi a je obdarený aj inými nadprirodze-
nými a výnimočnými schopnosťami. Vie 
skoncentrovať neznámu energiu a vy-
sielať ju v podobe akýchsi mentálnych 
„holografických energo-informačných 
pro g ramov“, ktorými lieči na diaľku, ne-
viditeľnými údermi zráža ľudí na zem, 
ovplyvňuje počasie, či dokonca rádioak-
tívny rozpad atómov do vzdialenosti až 
troch kilometrov. Ste ochotní takýmto 
informáciám uveriť a stráviť víkend na 
seminári, kde by ste sa mali priučiť tým-
to metódam? A navyše za tých niekoľ-
ko hodín zaplatiť napríklad 1 500 Sk? Ak 
áno, potom ste bývalým, súčasným ale-
bo potenciálnym klientom Alberta Vene-
diktoviča Ignatenka.

Z iluzionistu vedec – kozmista

Kto je to – ten podľa vlastných slov „vedec 
– kozmista, aktívny verejný činiteľ a šíriteľ 
osvety svetového mena, ktorý tak vynika-
júco zasiahol do rozvoja duchovno-mrav-
nej informatizácie Svetového spoločen-
stva, zakladateľ Kozmo-humanistického 
učenia a iných nových vedeckých sme-
rov, ako sú napríklad kozmoeniopsycho-
lógia, kozmopsychoenergosugestológia, 

kozmoenioufológia, kozmoeniomedicína, 
kozmoenioumenie, kozmoeniopedagogi-
ka a kozmoeniošport“?

Podľa údajov na internetovej strán-
ke www.kozmohumanizmus.sk je Albert  
Ignatenko, pôvodom Ukrajinec, čerstvý 
šesťdesiatnik. Nikde síce neuvádza, kde 
a čo vyštudoval, o to dôraznejšie a čas-
tejšie vymenúva svoje nespočetné funk-
cie a vedecké hodnosti. Veď je „vice-
prezidentom Všesvetovej informačnej 
univerzity, prezidentom Českého oddele-
nia Univerzity, Českej akadémie informa-
ciológie, Medzinárodného dobročinné-
ho fondu Príprava človeka  21. storočia, 
viceprezidentom Medzinárodnej spo-
ločnosti Dom Európy, akademikom pia-
tich akadémií, doktorom filozofie, dokto-
rom biologických a energo-informačných 
vied, profesorom." Nedá mi nepovzdych-
núť si: Ecce homo! 

Pravda má však často inú tvár – od-
lišnú od masky, ktorú si človek neraz 
tak urputne usiluje nasadiť. A ani pán
Ignatenko netrávil dlhé roky usilovnou 
vedeckou prácou v niektorej z renomo-
vaných vedeckých inštitúcií, ako by sa 
z predchádzajúcich riadkov zdalo. Spo-
čiatku ako cirkusový iluzionista  predvá-
dzal svoju vraj fenomenálnu pamäť na 
dlhom rade čísel. Pozeral sa naň niekoľ-
ko minút a potom ho – so širokou pás-
kou previazanou cez oči (a, samozrejme, 
aj cez miniatúrne slúchadlo) zopakoval. 
Možno  práve skúsenosti z tohto druhu 

Vesmírne 

eniobludy
akad. Ignatenka (1)

DAGMAR GREGOROVÁ
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obživy (mám zábrany to nazvať prácou) 
ho presvedčili o tom, že čokoľvek si vy-
myslí a patričnou formou predloží ľuďom, 
vždy sa nájde prekvapivo dosť tých, čo 
uveria. My ľudia akosi prirodzene túžime 
po zázrakoch a javoch za hranicou tej si-
vej každodennej všednosti.

A tak ako mnohí iní, aj Ignatenko začal 
budovať svoju kariéru na neobmedzenej 
dôverčivosti ľudí a ich viere v jeho nad-
priemerné schopnosti. Aby pôsobil čo 
najdôveryhodnejšie, sám seba vymeno-
val za vedca ovenčeného všetkými ve-
deckými a pedagogickými titulmi, ku 
ktorým, samozrejme, prišpendlil aj po-
trebné vedecké a spoločenské inštitú-
cie. Sú síce rovnako primyslené ako tie ti-
tuly, ale kto z tých, ktorí ochotne uveria 
schopnostiam komunikácie s mimozem-
šťanmi, to bude overovať?

Na podvody Alberta Ignatenka už 
pred niekoľkými rokmi poukázal americký 
iluzionista James Randi. Dokument z pro-
dukcie National Geographic niekoľkokrát 
odvysielala aj jedna zo staníc káblovej 
televízie. Randi, ktorý je vo svete známy 
práve odhaľovaním a vysvetľovaním pod-
vodov založených na mystifikácii, dokázal 
nepravdivosť Ignatenkových tvrdení o je-
ho schopnosti na diaľku ovplyvňovať čin-
nosť srdca a mozgu iného človeka. Podni-
kavého Ukrajinca to však od jeho kariéry 
„vedca schopného všetkého“ neodradi-
lo. Najprv rozšíril svoje aktivity z Ukrajiny 
na ekonomicky predsa len o niečo lukra-
tívnejšie Slovensko, neskôr sa presťahoval 
do Prahy a už niekoľko rokov takmer pra-
videlne chodí šíriť svoje „vesmírne enio-
bludy“ opäť na Slovensko. Tu chýba nielen 
slovenský James Randi, ale asi aj príslušná 
legislatíva, ktorá by tomuto zvláštnemu 
druhu podnikania, majúcemu svoju do-
movskú pôdu v domoch kultúry, kultúr-
nych a osvetových centrách (medzi nimi 
vyniká bratislavský Dom kultúry Cultus) či 
v Národnom osvetovom centre vo V-klu-
be, stanovila mantinely.

Aktivity a „objavy“ 
samozvaného akademika

Ako som už spomenula, Ignatenko neo-
právnene používa všetky vedecké tituly 
a vymýšľa si všetko, čo by jeho „učenie“ 
prezlieklo zo šiat cirkusového iluzionistu 
do seriózneho a dôveru vzbudzujúceho  

šatu. Cieľ je jednoznačný – prilákať čo 
najviac záujemcov o jeho semináre. 

Čo na nich ponúka? Nuž, len to naj-
lepšie – zdravie, šťastie, úspech a dlhý 
život, všetko v mene humanizmu, lásky 
a dobra, avšak, samozrejme, za peniaze: 
„Živia ma moje školy a semináre, niekto-
ré športové programy, na tom sa dá za-
robiť,“ komentuje Ignatenko. Veď kto by 
neobetoval nejakú tú tisícku, keď sa mu 
ponúka široký výber z desiatich základ-
ných programov, ktoré, ako tvrdí, „po-
máhajú každému človeku, aby sa rea-
lizoval ako osobnosť, povzniesol sa na 
vysokú duchovno-mravnú, psycho-emo-
cionálnu, kultúrno-intelektuálnu a fyzic-
ko-estetickú úroveň, aby prežil bez ocho-
rení dlhý, plodný a šťastný život.“ 

Ignatenkovi leží na svedomí blaho nie-
len ľudstva, ale „ochraňuje“ doslova ce-
lý vesmír. Sám o sebe píše: „Spoločne so 
svojimi žiakmi a nasledovníkmi z 22 štá-
tov vedec uskutočňuje každý štvrtok 
o 21. hodine kolektívne meditácie, zame-
rané na stabilizáciu a zmenšenie pozem-
ských, mimozemských, kozmických a so-
ciálnych katakliziem.“ Otvorenou ostáva 
otázka, prečo jeho úsilie pozemské ka-
taklizmy ignorujú…

Ako u nás Ignatenko svoju osvetu ší-
ri? V spolupráci s pánom Dobrovodom 
z Pezinka organizuje trojstupňové se-
mináre pod názvom Kozmoeniopsycho-
lógia I, II a III. V ich rámci sa účastník má 
oboznámiť „s duchovnými zákonmi a me-

chanizmami vesmíru, anatómiou kozmic-
kého človeka a jeho energo-informač-
nou podstatou“ a má prakticky zvládnuť 
„prácu s rôznymi druhmi energií, ktorú 
môže v praxi hneď uplatniť“. Každý se-
minár sa končí takzvanou iniciáciou (za-
svätením), ktorá vraj účastníkovi „umož-
ní pracovať so superjemnými energiami“. 
Každý „zasvätenec“ je uvedený do „In-
tergalaktického energetického a infor-
mačného systému, ktorý mu dáva kľúč 
k maximálnej sebarealizácii, ku kontak-
tu s jemnohmotnými vesmírnymi svetmi 

a k pochopeniu duchovno-informačnej 
podstaty života“ (pozri www.kozmohu-
manizmus.sk – semináre na Slovensku).

Nuž nechceli by ste vedieť to, čo ostá-
va doposiaľ utajené pred všetkými za-
ostalými predstaviteľmi tej skostnatenej 
oficiálnej vedy? Veď tí zatiaľ nezorgani-
zovali ani jedinú konferenciu o energo-
informatike, o kozmickej evolúcii, o dva-
nástich úrovniach ľudského vedomia či 
o metódach regulácie biorytmov a ria-
denia fyzicko-energo-informačného sys-
tému človeka. Nezdokonalili programy, 
ktoré sú „kľúčom k úspechu a nesmr-
teľnosti“. A ani nevedia, ako bez liekov 
odstrániť strach, úzkosť, stres, zápor-
né emócie, neurózy, presúvať „bioener-
giu“ kamkoľvek a akokoľvek a liečiť ňou 
doslova čokoľvek! Na vysokých školách 
študenti nezískajú informácie o mecha-
nizmoch „samoregulácie a obnovova-
ní orgánov a systémov“. Meteorológovia 
namiesto toho, aby rozháňali búrkové ob-
laky a sami naprogramovali vždy to naj-
vhodnejšie počasie, iba oznámia, čo nám 
studené a teplé fronty – aj to iba prav-
depodobne – chystajú. O týchto a mno-
hých iných „prevratných“ objavoch vedci 
ani len netušia – a to v čase, keď v niek-
torom z kultúrnych centier na Slovensku 
tieto poznatky a metódy pán Ignatenko 
na počkanie naučí hocikoho – za pár dní 
a pár tisíc korún.

Kde však sú „zasvätení“ absolven-
ti mnohých jeho kurzov, čo dokážu po-

dobne ako pán „profesor“ ovplyvňovať 
nielen počasie, ale i starnutie svojho už 
naveky zdravého tela, vidieť svoje mi-
nulé životy a riadiť chod aspoň vlastnej 
budúcnosti, keď už nie svetových či do-
konca vesmírnych dejín? Kde sú tí, ktorí  
podľa vzoru tohto údajne renomova-
ného predstaviteľa mnohých nových 
vedných  odborov a učení dokážu vďaka 
svojim „fenomenálnym psycho-energo-
informač ným schopnostiam“ vyu čovať 
parapsychologické praktiky, na diaľku   
liečiť orgány a „systémy“ človeka, či 

A TAK AKO MNOHÍ INÍ, AJ IGNATENKO ZAČAL BUDOVAŤ 
SVOJU K ARIÉRU NA NEOBMEDZENEJ DÔVERČIVOSTI ĽUDÍ 

A ICH VIERE V JEHO NADPRIEMERNÉ SCHOPNOSTI.
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vytvoriť „psycho-energo-informačnú“ och-
ra nu osob nosti, kolektívov a dokonca aj 
štátov – a to bez ohľadu na vzdialenosť? 

To však nie je všetko. Ignatenko o se-
be vyhlasuje, že medzi jeho fenomenálne 
psycho-energo-informačné schopnosti 
patrí aj predpovedanie a ovplyvňovanie 
zložitých životných situácií, zapamäta-
nie si viac ako 150 čísel a obsahu kalendá-
ra na obdobie 10 000 rokov, schopnosť 
„psycho-energo-informačne“ na diaľku 
„pracovať“ so športovcami a športovými 
družstvami, rozptyľovať a koncentrovať 
oblačnosť, neutralizovať dym a smog, 
meniť teplotu vzduchu, komunikovať na 
„uvedomelej úrovni“ so 48 mimozem-
skými civilizáciami, „informačnými poľa-
mi a pyramídou sveta atď. atď.

A propos – prečo práve s „pyramídou 
sveta“ a nie napríklad s „rotačným elipso-
idom galaxie“, alebo hoci „valcom vesmí-
ru“… alebo slovenským trojvrším? Aha, 
neznie to tak mysticky? Je v tom však 
rozdiel? Ktorá firma dosiahla neočakáva-
ný a prevratný úspech vďaka diaľkovému 

„enioanalytickému“ pôsobeniu pána Igna-
tenka na jej vrcholový manažment?!  Vedia 
naši a českí členovia parlamentu, senátu a 
(len!) vysoko postavení politici, že ces-
ta k úspechu je taká jednoduchá – stačí, 
aby si predplatili diaľkové „eniopôsobenie“ 
tohto skromného vedca, čo chodí hlásať 
svoju pravdu právd a predvádzať svo-
je naozaj neobmedzené schopnosti me-
dzi pospolitý ľud? Veď to všetko – aspoň 
podľa informácií, ktoré na svojej interne-
tovej stránke uvádza – dokáže.

Ocenenia „geniálneho vedca“

Papier vraj znesie všetko. Niektoré we-
bové stránky ho však dávno pretromfli. 
Tá o kozmohumanizme je nielen rekla-
mou, ale aj oslavnou ódou na Ignatenko-
ve vedecké zásluhy a rad ocenení, kto-
ré mu údajne udelili významné osobnosti 
a inštitúcie. Lenže celosvetová počítačo-
vá sieť pre toho, kto v nej vie hľadať, ale-
bo jej prostredníctvom získať informácie, 

je nevyčerpateľným zdrojom. Vonkoncom 
nie je zložité overiť si existenciu (v tomto  
prípade neexistenciu) inštitúcií, ktorým 
„veľký kozmista“ vďačí za vedecké a pe-
dagogické tituly – Celosvetová informač-
ná univerzita, Česká akadémia informa-
ciológie, či Kozmická univerzita v Bruseli 
sú jednoducho jeho výmyslom.

A ako je to s mnohými Ignatenkový-
mi oceneniami? Napríklad aj takto:

Tvrdenie: Za dlhoročnú a plodnú prá-
cu boli profesorovi Ignatenkovi udelené 
nasledovné tituly:

– laureát Zlatej medaily Najlepší lie-
čiteľ Európy roku 1991 za použitie ne-
tradičných autorských metodík v oblas-
ti alternatívnej medicíny (vyznamenanie 
mu odovzdal profesor alternatívnej me-
dicíny pri UNESCO Dr. Peter Sacher z Ne-
mecka). Skutočnosť: Ako informoval 
stály predstaviteľ ČR pri UNESCO, také-
to ocenenie UNESCO neudeľuje a funk-
cia „profesor alternatívnej medicíny pri 
UNESCO“ neexistuje;

– laureát Zlatej medaily Franza Kaf-

ku (Praha 1999). Skutočnosť: Spoločnosť 
Franza Kafku medzinárodnú literárnu 
Cenu Franza Kafku udelila po prvýkrát 
až roku 2001 americkému spisovateľovi 
Philipovi Rothovi, druhým laureátom (za 
rok 2002) sa stal český spisovateľ Ivan 
Klíma. O uvedenej medaile alebo podob-
ne nazvanom ocenení nemá Spoločnosť 
Franza Kafku žiadne informácie;

– laureát Zlatej medaily Medzinárod-
ného salónu vynálezov v Bruseli Brussels 
Eureka 2000 za psycho-energo-suges-
tívnu metodiku prípravy profesionálnych 
športovcov. Skutočnosť: Organizátori ta-
kú medailu a navyše  v takej „kategórii“ 
nikdy ne udelili;

– osobný titul Veľký magister Sve-
tovej vedy a vzdelávania (údajne mu ho 
udelil Medzinárodný informačno-eko-
logický parlament, Montreal, Moskva 
1998). Skutočnosť: Uvedený parlament 
vôbec neexistuje.

Tvrdenie: Za tvorivú osvetovú čin-
nosť dostal Zlatú medailu T. G. Masaryka 

(Praha 1999). Skutočnosť: Spoločnosť 
T. G. Masaryka také ocenenie A. Ignaten-
kovi nikdy neudelila a navyše zástupcov 
Spoločnosti táto informácia pobúrila.

Tvrdenie: Bol pasovaný na rytiera 
Rádu svätého Konštantína Veľkého 
(Praha  2000). Skutočnosť: Rytiersky Rád 
sv. Konštantína Veľkého je spolok, ktoré-
ho členom sa môže stať ktokoľvek. Ak sa 
Ignatenko prihlásil za člena, je to len je-
ho rozhodnutie, nie oficiálne pasovanie 
na rytiera.

Tvrdenie: Bol vyznamenaný prezi-
dentom Rudolfom Schustrom jeho 
osobnou Pamätnou striebornou medai-
lou (Bratislava 2000 a 2001). 

Skutočnosť: To je, žiaľ, čiastočne 
pravda. Kancelária prezidenta SR po-
tvrdila, že obe medaily boli A. Ignaten-
kovi udelené. Treba však poznamenať, 
že je to pamätná medaila, ktorá nie je 
prejavom ocenenia akýchkoľvek zásluh, 
ale udeľuje sa na pamiatku osobám, kto-
ré sa stretli s prezidentom. (Nuž, pre-
zidentská kancelária návštevníkom asi 
väčšmi dôveruje, ako si ich preveruje…)

Tvrdenie: Nositeľ Grand prix Medzi-
národného salónu v Tokiu World Genius 
Convention 2000 za realizáciu autorské-
ho projektu Utváranie človeka a Kozmo-
humanistickej civilizácie Zlatý vek – eko-
lógia Duše, Zeme a Kozmu, a za prácu 
v globálnej informatizácii (Tokio, Sofia). 
Skutočnosť: Japonskí organizátori uve-
deného podujatia informovali, že „vzhľa-
dom na to, že sa Ignatenko na uvedenej 
konferencii vôbec nezúčastnil, nemohol 
získať ani žiadnu cenu“. Zároveň ich roz-
horčilo zneužitie ich mena a vyžiadali si 
preklad príslušných informácií z Igna-
tenkovej internetovej stránky.

Ste presvedčení, že taká lož musí mať 
krátke nohy? Nuž, možno má, ale jej to 
neprekáža, lebo ju nikto nenaháňa. Za 
tých asi osem rokov, počas ktorých okra-
jovo vnímam pôsobenie pána Ignatenka 
na Slovensku, som čítala niekoľko člán-
kov v novinách a časopisoch. Neraz sme 
si ho mohli vypočuť v éteri – a to nie-
len v komerčných rádiách, ale aj vo vy-
sielaní Slovenského rozhlasu. Niekoľko-
krát mu poskytla priestor na obrazovke 
už neexistujúca televízna stanica VTV. 
Žiadne médium a ani nijaký redaktor 
nadprirodzené schopnosti či „vedecké “ 
úspechy neznámeho Alberta Ignatenka 

AK TREBA, V OKRUHU 30 KILOMETROV 
TU MÔŽE BYŤ DOBRÉ POČASIE 365 DNÍ V ROKU. (…) 

CÍTIM SA NAOZAJ TROCHU ČUDNE PRI POMYSLENÍ, 
ŽE STVORITEĽ KVÔLI MNE DOVOLIL ROZOHNAŤ MR AKY… 
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v neznámych  vedných odboroch až do 
minulého roku nespochybňoval. Naopak. 
Časopis Plus 7 dní bez zaváhania v pod-
titule uviedol jeho tvrdenie, že „liek na 
aids i rakovinu je na svete. Stačí ľuďom 
zvýšiť teplotu na 44,5 stupňa Celzia.“

Nielenže je to nezmysel, ale pri ta-
kej telesnej teplote ostáva len parafrá-
zovať známy vtip: Liečba bola úspešná, 
pacient zomrel. Neviem si predstaviť, 
ako môže seriózny novinár publikovať 
Ignatenkove citácie: „Ak treba, v okruhu 
30 kilometrov tu môže byť dobré poča-
sie 365 dní v roku. (…) Cítim sa naozaj 
trochu čudne pri pomyslení, že Stvori-
teľ kvôli mne dovolil rozohnať mraky. (…) 
Okrem toho dokáže trojnásobne urých-
liť rozpad jadra uránu zo vzdialenosti tri 
a pol kilometra. (…) Človek bude aktív-
ny sto až dvesto rokov, nebude poznať 
choroby a bude využívať ekologicky čis-
té technológie. Podľa akademika Igna-
tenka je to nevyhnutné na záchranu 
ľudstva od kataklizmy, ku ktorej sa schy-
ľuje roku 2004 až 2005. (…) Už dávno cí-
til, že aj naša civilizácia speje k zániku. 
Neskôr sa to dozvedel priamo od Stvo-
riteľa, s ktorým sa kontaktuje prostred-
níctvom meditácií. (…) Tí, čo duchovne 
neprecitli, žiaľ, zahynú“ a mnohé ďalšie 
nezmysly. Klamstvo, ktoré si rozmaz-
návame a navzájom opatrne podáva-
me ako nemluvňa, vlastne nemusí mať 
žiadne nohy…

Škola života

Príručka na duchovné precitnutie podľa 
metód Alberta Ignatenka sa volá – veď 
ako inak – Schola vitae (Škola života). 
V češtine túto objemnú knihu vydalo vy-
davateľstvo Pragma roku 1998. Predsta-
vuje takmer štyristo strán textu, ktorý 
zhodnotiť ako celok dokážem len slova-
mi „veľký blud“. Nad každou jej stranou 
mi rozum ostáva stáť a len neveriacky 
krútim hlavou nad tým, čoho je schopná 
ľudská fantázia, nespútaná nejakými zby-
točnými vedomosťami či aspoň jemným 
vláknom úcty k prípadným čitateľom. 
Hneď na  prvých stránkach sa autor, kto-
rý si k menu svojvoľne pripojil všetky ve-
decké tituly, vysmeje všetkým lekárom, 
biológom, neurológom, psychiatrom, keď 
tvrdí, „že človek je schopný vnímať, ko-
munikovať a myslieť nezávisle od svojho 

mozgu“ (A. Ignatenko, Schola vitae, Prag-
ma, Praha 1998, s. 10). Uvádza dokonca 
údajne lekársky potvrdené prípady zo 
16. a 20. storočia, keď ľudia nejaký čas ži-
li, mysleli a komunikovali úplne bez moz-
gu. Tvrdí, že objavy a vynálezy rozhod-
ne nie sú produktmi nášho mozgu. Na 
potvrdenie tejto teórie si Ignatenko vy-
bral Mendelejeva, Maxwela, Ciolkovské-
ho. (Škoda, že neuvádza nejakých žijúcich 
vedcov,  napr. niektorého z nositeľov No-
belovej ceny. Rada by som totiž odcito-
vala jeho reakciu.) Ako však potom autor 
získava a spracúva informácie, komuniku-
je, vidí, počuje, cíti, keď na to nepotrebu-
je mozog? Vraj vďaka „jemnému holo-
grafickému svetu“, v ktorom sú „jemné 
kozmické energie“ nositeľmi informácie, 
ktoré sa, samozrejme, šíria oveľa rýchlej-
šie ako svetlo.

A to je „nevyvrátiteľný“ fakt, lebo 
nielen autor, ale mnohí tzv. kontaktéri 
komunikujúci so vzdialenými mimozem-
skými civilizáciami, napríklad z oblas-
ti Oriónu či Síria, by sa nedožili ani od-
povedí na najjednoduchšie otázky. keby 
totiž komunikovali len rýchlosťou svetla, 
tak z oblasti Síria by sa odpovede dočka-
li za viac ako 17 rokov a z oblasti hviezd-
nej asociácie v Orióne za takmer dvetisíc 
rokov! A pán Ignatenko, ktorý komuniku-
je s takmer päťdesiatimi vzdialenými ci-
vilizáciami v rôznych kútoch vesmíru, by 
sa aj pri svojej vraj fenomenálnej pamäti  

asi dostal do problémov. Možno preto   
v menovanej publikácii (tamže, s. 21) za-
vádza veľmi svojské torzné polia a torzné 
vlny, ktoré sa šíria v prostredí „fyzického 
vákua“ (autor mal asi na mysli fyzikálne 
vákuum, ale to už mu miera nevedomos-
tí neumožnila rozlíšiť) rýchlosťou miliar-
du-krát vyššou ako svetlo.

„Oni s nami, samozrejme, komuniku-
jú,“ tvrdí tvrdošijne Ignatenko, ktorý aj 
vám za príslušný poplatok na seminá-
ri poskytne „kódové kľúče pre spojenie 
– na vedomej úrovni – s mimozemský-
mi civilizáciami“. Sugestívne ďalej vy-
svetľuje: „Sú to retranslátory. Pomáhajú 
nám, aby sme získali evolučnú informá-
ciu. Človek má prepojenie na Stvoriteľa, 
ale sú tam silné karmické bloky. Tie nám 
bránia tieto informácie správne prijať 
a pochopiť. Oni nám pomáhajú obísť tie-
to bloky.“ Rovnakým retranslátorom je 
vraj teraz aj naša slnečná sústava.

Problém s časovým rozpätím roz-
hovoru so vzdialenými mimozemšťanmi 
však autor zjavne nemá. Nielenže sľubu-
je – samozrejme, len po zvládnutí jeho 
metód omladzovania organizmu – až 
dvesto rokov aktívneho života v zdra-
ví a šťastí, ale on, a podľa neho aj my 
všetci, v podstate žijeme večne. Tajom-
stvo večnosti sa ukrýva v znovuzrodení. 
Reinkarnujeme…                                       n

(Dokončenie v budúcom čísle)

Pekelné (kozmo) sústredenie Alberta Ignatenka Foto: archív
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Gnostické korene homeopatie

Gnostici vo všeobecnosti tvrdili, že člo-
vek a Boh sú pôvodne rovnakej podsta-
ty. Svojím pádom a následným vyhna-
ním z raja však človek padol do zajatia 
hmoty. Hmota sa v gnóze chápe ako 
hriešna a jej tvorcom je nižší boh – De-
miurg, satan. Človek svojím pádom do 
hmoty získal jej satanskú prirodzenosť. 
Samotný človek sa v gnóze chápe ako 
duch, ktorý žije v zajatí hmotného tela. 
Pokiaľ si však človek uvedomí prevahu 
ducha nad hmotou tela, vymaní sa z jej 
zajatia a zjednotí sa so svojím duchov-
ným Ja, ktoré tak znovu dostane stra-
tenú Božiu prirodzenosť. Takto sa duch 
dostáva do „duchovného“, nadprirodze-
ného sveta, ktorý je našimi zmyslami 
nepoznateľný a ktorý je omnoho dôle-
žitejší než materiálny svet. 

Aj homeopati uvádzajú možnosť, že 
„sám Hahnemann bol mocne ovplyvnený  

gnostickou tradíciou“  (J. Čehovský: Víc 
než léčba – homeopatie. Alternativa, 
Praha 1994, s. 61) a že gnóza je jednou 
z filozofických polôh homeopatie (J. Če-
hovský: Regenerace č. 2, IV. roč., 1996, 
s. 21). Je to logické, pretože hlavné prin-
cípy homeopatie z gnózy priamo vychá-
dzajú. Najzreteľnejšie prvky gnostické-
ho uvažovania v homeopatii sú: totálne 
zduchovnenie príčin chorôb (narušenie 
dynamis miazmy); úsilie o ovplyvnenie 
tela pôsobením na ducha; dobývanie du-
chovnej esencie z hmoty a jej zušľachťo-
vanie dynamizáciou a potenciáciou; únik 
z hmotného sveta do duchovného pôso-
benia (infinitezimálne dávky).

Gnostický pohľad na homeopatiu 
vyjadril i známy nemecký psychotera-
peut a homeopat Dethlefsen: „Vyhna-
nie z raja alebo z vedomia jednoty je 
pádom (…) do hmoty (…) len materiál-
ny svet je hriešny. Tak bola mienená po-
známka o jedovatosti celej prírody, keď 

sme hovorili o príprave homeopatických 
prostriedkov. (…) Na hmote visel od po-
čiatku prílepok niečoho zlého, temného, 
satanského“ (T. Dethlefsen: Osud jako 
šance. Svoboda, Brno 1992, s. 138).

Gnostickú vieru v rovnakú podstatu 
Boha i človeka niektorí homeopati rozšíri-
li na rastliny, zvieratá a neživú prírodu. J. 
T. Kent, jeden z najvýznamnejších homeo-
patov, predstaviteľ anglického smeru, 
povedal: „Ale ten, kto uvažuje racionál-
ne, pripustí existenciu Boha, pripustí, že 
je hmotný, že ho tvorí nejaká substancia 
(…) pralátka je obdarená tvorivou inteli-
genciou, to znamená, že je schopná po-
učene riadiť a formovať bytie celého or-
ganizmu, zvieraťa, rastliny či nerastu. (…) 
Má onú vitálnu silu iba človek? (…) Nema-
jú ju aj zvieratá a nerasty?“ (J. T. Kent: 
Přednášky o homeopatické léčbě. Alter-
nativa, Praha 1993, s. 63–64).

Gnostici takisto verili v dva celkom 
odlišné svety, svet duchovný a svet 

VLADIMÍR BÍBA
ALEŠ FRANC

Okultné pozadie homeopatie (2)
Mnohoraké, niekedy až bizarné formy alternatívnej medicíny sú dnes 

atraktívne nielen svojím pôvodom a metódami, s ktorými pracujú, ale čoraz  
častejšie sa hovorí aj o filozofii ako o ich neodmysliteľnom ideologickom 
podhubí. Je to i prípad homeopatie? Súvisí, alebo nesúvisí táto kontroverzná 
liečebná metóda s rôznymi duchovnými a ezoterickými prúdmi? Boli jej tvor-
covia pod ich vplyvom, alebo je to iba mýtus, ktorý o nej jej neprajníci rozši-
rujú? Odpovede na tieto otázky sa môžete dozvedieť, ak si prečítate nasle-
dovný príspevok.S. Hahnemann 

názor
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materiálny, pričom duchovný svet (ne-
viditeľný) je hmotnému svetu (viditeľ-
nému) nadradený. Každý hmotný pre-
jav – tu napríklad choroba – mal vo 
svojej podstate duchovnú príčinu. Po-
súďme, čo o tom píšu homeopati: „Po-
známe dva svety, svet príčin a svet ná-
sledkov. V tom druhom, hmotnom, nám 
na vnímanie slúžia oči, prsty, nos, uši – 
ide o svet následkov. Svet príčin je nevi-
diteľný, nepoznateľný piatimi zmyslami. 
(…) Homeopatia existuje ako zákon, jej 
príčiny pochádzajú zo sveta príčin. Ke-
by neexistovala vo svete príčin, nemoh-
la by existovať ani vo svete následkov“ 
(tamže, s. 69).

Aj v ranej kresťanskej heréze si gnó-
za hľadala svojej miesto. Vďaka totálne-
mu zduchovneniu človeka (duch, ktorý 
iba dočasne žije v tele) bolo gnostikom 
zaťažko prijať, že by obeta Kristovho te-
la bola na vykúpenie človeka dostatoč-
ná. Začali preto špekulovať o tom, že 
Kristus mal iba zdanlivé, tzv. duchov-
né, astrálne telo. Gnostické špekulácie 
ohľadom Kristovej obety nie sú cudzie 
ani dnešným homeopatom. Dethlef-
sen o tom povedal: „Narodil sa do chu-
doby v maštali, stýkal sa s colníkmi a ne-
viestkami, trpel nespravodlivosťou, bol 
trýznený a usmrtený, zostúpil do pe-
kiel. Až vtedy, keď človek zostúpi do naj-
hlbšej tmy, stane sa zrelým na vlastný 
 vzostup.  (…) Pokým človek vlastní mate-
riálne telo, je viazaný k polarite (polari-
ta sa tu z kontextu chápe ako hriešna 
hmota) (T. Dethlefsen: Osud jako šance, 
s. 138–142). Za povšimnutie stojí aj sku-
točnosť, že Dethlefsenov Ježiš neslávi 
svoj triumf na kríži, ale v pekle. V pod-
state Dethlefsen nadväzuje na stredo-
vekú Anselmovu herézu, ktorú Cirkev 
onedlho odsúdila.

Homeopatia a astrológia

Pri opise histórie homeopatie sa jej 
priaznivci obracajú aj na iné okult-
né smery minulosti, najmä na astroló-
giu a alchýmiu, ako aj na okultnú časť 
Paracelsových myšlienok zo 16. storo-
čia (J. Čehovský: Víc než léčba – home-
opatie, s. 124). Astrológia v homeopatii 
slúžila na zostavenie typológie a alchý-
mia rozpracovala postupy „zduchovňo-
vania hmoty“.

Astrológia slúžila v dávnoveku naj-
mä na pátranie po Božej vôli a na zosta-
vovanie horoskopov. Obom účelom ma-
lo slúžiť momentálne postavenie obežníc 
slnečnej sústavy. Homeopatickú typoló-
giu, podľa ktorej sa predpisujú homeopa-
tické konštitučné lieky, rozvinul na zákla-
de astrologickej, horoskopickej symboliky 
Leon Vannier (F. Cousset: Od miasmatu 
k citlivému typu. 1. díl, Folia Homeopati-
ca Bohemica č. 2, 1994, s. 45–48).

Nie sú to však len duchovné výcho-
diská či konštitučná liečba, ktoré spá-
jajú astrológiu s homeopatiou. Homeo-
patická diagnostika a terapia rovnako 
často používa astrologické prvky. Mno-
hé látky používané homeopatiou doká-
zateľne nevykazujú (v pokuse) účinky, 
ktoré im homeopati prisudzujú a ich 
používanie vychádza iba z astrologic-
kých a alchymistických predstáv.

Tak napríklad kovové zlato (Au-
rum metallicum) je celkom nereaktív-
ne a pri jeho použití ústami sa žiad-
ne účinky neprejavia. Napriek tomu je 
dôležitým liekom v homeopatii, naprí-
klad u ambicióznych pacientov, ma-
júcich snahu byť perfektní, prví atď., 
u ktorých tieto sklony, pokiaľ nie sú 
korunované úspechom, vedú k úzkos-
tiam, beznádeji a depresiám až samo-
vražedným sklonom, ako aj k hyper-
tenzii (prechodnému alebo trva lému 
 zvýšeniu krvného tlaku). 

V astrologických a alchymistických 
predstavách je totiž zlato symbolom Sln-
ka, ktoré je „prvé “ v celej slnečnej sústa-
ve. Ezoterické predstavy o Slnku sa po-
tom v homeopatii premietajú do účinkov 
homeopatika Aurum metallicum a do je-
ho liečebného využitia. Rovnaké je to 
v mnohých ďalších prípadoch. Napríklad 
oxid kremičitý – Silicea, ktorý tiež ne-
má žiadne účinky, sa používa pri „sklone 
ku črevným parazitózam zhoršujúcim sa 
pri zmenách Mesiaca“ (J. Jouanny: Mate-
ria Medica Homeopathica. Vodnár, Praha 
1992, s. 294). Jouan ny uvádza u home-
opatika napríklad „zhoršenie pri mesač-
nom nove a niekedy pri splne“ (J. Jou-
anny: Mate ria Medica Homeopathica, 
Základní poznámky. I. díl, Vodnár, Praha 
1993, s. 94).

Významný homeopat Norland za-
se prirovnáva homeopatický preparát 
Merkurium (ortuť) k planéte Merkúr: 

„ Merkúr i znamenia, ktorým vládne – 
Blíženci a Panna – sú dobre známe z as-
trológie. (…) Reprezentujú transformá-
ciu a premenu, princíp života ako takého 
a sú zosobnením a metaforou alchymis-
tického spracovania ortuti. Je zaujíma-
vé, že prostriedky, používané v homeo-
patii, sú Mercurius solubilis (rozpúšťajúci 
a rozpustný) a Mercurius vivus (žijúci, ži-
vý)“ (M. Norland: Několik úvah o Merku-
riu; Homeopatie č. 8, 1995).

Homeopatia a alchýmia

Zmyslom alchýmie bolo vydobyť z rast-
lín a zachytiť z nich odparujúce sa lát-
ky a spútaním z nich získať „kvintesen-
ciu“ – tzv. prapodstatu. V nerastnej 
ríši sa alchymisti usilovali zošľachťo-
vať, resp. transmutovať kovy na zla-
to. V oboch prípadoch sa mala uplatniť 
i súčinnosť s ľudskou psychikou, a preto 
sa alchymisti usilovali o hľadanie kame-
ňa mudrcov (lapis  filosoforum), pomo-
cou ktorého by bolo možné do tohto 
procesu aktívne vstúpiť. Alchymista sa 
pred svojím pokusom pomocou pôs-
tu a dychových cvičení často uvádzal 
do tranzu. Hmota sa v tom procese 
zošľachťovala a prechádzala niekoľký-
mi stupňami, až dospela k „dokonalos-
ti“. Paracelsus sa už dve storočia pred 
Hahnemannom touto esenciou usiloval 
liečiť choroby na základe „zákona po-
dobnosti“. Hoci Hahnemann považoval 
Paracelsa za blúznivca, sám mnohé je-
ho okultné predstavy prebral a i dnešní 
homeopati ho považujú za Paracelsov-
ho nasledovníka.

Kent len nahradil názov „kvintesen-
cia“ pojmom „pralátka“ a vo svojich 
prednáškach uviedol: „Keď uvažujeme 
o prapodstate, nachádzame sa v krá-
ľovstve pralátky. (…) Prasubstanciu ne-
možno merať z hľadiska kvantity, mož-
no ju posudzovať iba z hľadiska kvality, 
pomocou stupňov dokonalosti. Na prí-
klade si osvetlíme význam tohto rysu 
v priamom vzťahu k homeopatii. Keď 
ste podávali opakovane Sulphur v po-
tencii 55M a liek prestal účinkovať, sta-
čí podať potenciu CM a účinok sa ihneď 
objaví. Z toho je jasné, že sme prekročili 
určitú hranicu a dosiahli sme vyššiu kva-
litu…“ (J. T. Kent: Přednášky o homeopa-
tické léčbě, s. 65–68).
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Homeopatia a mesmerizmus

Rovnaký (teda božský) pôvod pripisuje 
Hahnemann jednak homeopatii, jednak 
mesmerizmu, metóde liečenia pomeno-
vanej podľa zakladateľa F. A. Mesmera 
(1734 – 1815), o ktorej napísal: „Táto lie-
čivá sila (…) je zázračným, nedoceniteľ-
ným Božím darom prepožičaným člove-
ku. Mesmerizmus dokáže dotykom i bez 
neho, ba dokonca i z určitej vzdialenos-
ti, iba prostredníctvom silnej vôle (…) 
prenášať životnú silu zdravého jedinca 
(obdareného touto silou) na človeka iné-
ho“ (S. Hahnemann: Organon racionální 
léčby. Alternativa, Praha 1993, s. 229). 

Sám Hahnemann mesmerizmus od-
porúča. Dosvedčuje , že patrí do tej istej 
oblasti liečenia pôsobením na „životnú 
silu“ ako homeopatia. Eppenich uvádza, 
že po Hahnemannovi zostal písomný 
záznam, kde píše, že najlepšie výsled-
ky liečby možno dosiahnuť  kombináciou 
homeopatie  so živočíšnym  magnetiz-
mom (H. Eppenich: British Homeopatic 
Journal. April 95, Vol 84, s. 110).

Podstatou mesmerizmu bolo tzv. 
magnetizovanie pacienta magnetizérom, 
ktorý napríklad kladením rúk prenášal na 
chorého svoju „uzdravujúcu energiu“. 
Podľa Inglisa a Westovej „cieľom Mesme-
rovej liečby bolo vyvolať u pacienta stra-
tu ovládania mysle a tela (kŕče, rozštep 
a katatonické stavy)“. Autori v tejto pra-
xi vidia podobnosť v pôsobení šamanov 
a strokerov (B. Inglis, R. West: Průvodce 
alternativní medicínou. Zemědělské na-
kladatelství Brázda, Praha 1992, s. 169). 

Škótsky chirurg J. Braid z mesmeriz-
mu vytvoril i dnes rozšírenú hypnózu. 
Tento hypnotický tranz má podobné ry-
sy zmeny mysle ako napríklad transcen-
dentálna meditácia, hladina alfa pri Silvo-
vej metóde a z nej vychádzajúca Modrá 
alfa, či rôzne stavy tzv. terapie vizualizá-
ciou alebo jogínska meditácia. Zweig uvá-
dza, že mesmerizmus tým, že umožnil 
vznik hypnózy, dal základ vzniku Freudo-
vej psychoanalýzy (S. Zweig, Léčení du-
chem. Odeon, Praha 1981).

Homeopati a kresťanstvo

Hoci je biblické kresťanstvo v očiach ve-
riacich absolútne vzdialené akémukoľvek 
okultizmu, zástancovia okultných náuk 

to tak zďaleka nevidia. Božie meno použí-
vajú špiritisti, jasnovidci i liečitelia a Bibliu 
zvyčajne otvorene nespochybňujú. Vý-
nimkou nie sú ani homeopati.

Nemecký homeopat Barták napríklad 
vidí homeopatické uzdravenie v 4. Moj-
žišovej knihe (porov. Nm 21, 6–9), kde 
sa hovorí o medenom hadovi, ktoré-
ho dal Mojžiš urobiť, aby sa pri pohľade 
naň uzdravili tí, ktorí boli na púšti uštip-
nutí jedovatým hadom (J. Barták: Fo-
lia Homeopathica Bohemica č. 1, 1991, 
s. 7). Dethlefsen zasa považuje prijíma-
nie Pánovej večere za podanie home-
opatických koncentrácií Kristovej krvi 
a tela: „Od tých dôb sa Kristovo zráňané 
telo a jeho preliata krv podávali a stále 
podávajú vo vysokých homeopatických 
potenciáciách, viazaných na chlieb a ví-
no, ako látkové nosiče v podobe hojivé-
ho lieku“ (T. Dethlefsen: Osud jako šan-
ce, s. 142).

Homeopati však nezostávajú len pri 
„teologických“ špekuláciách. Uvádzajú aj 
duchovné zážitky s videním Krista. Jour-
nal of Homeopathy takto opisuje naprí-
klad skúšku podania homeopatického 
lieku Anacardium orientale na človeku: 
„Myslí si, že jeho myseľ je oddelená od 
tela. Má ilúziu rozdvojenia. (…) Najnázor-
nejším symptómom je ilúzia, že na jednej 
strane je diabol a na druhej strane anjel 
(…) myseľ a telo sa (pritom) javia oddele-
né. V tomto stave osoba nie je pri zmys-
loch, nie je „v tele“. (…) Je tu spojenie s rí-
šou smrti a ríšou duchov. (…) Má ilúziu, že 
vidí mŕtvych (…) počuje hlasy. (…) Pred-
stavuje si, že vidí hrôzostrašných fantó-
mov. Má ilúzie, že vidí démonov. Má ilúziu 
Krista pri návšteve cintorína (J. Williams: 
Heaven and Hell, Journal of Homeopathy 
No. 1, Vol. 2, 1994, s. 3–7).

S poľutovaním tu musíme konštato-
vať, že homeopatia si našla svojich priaz-
nivcov i v radoch cirkvi. Často sa hovorí 
o fakte, že homeopatiu používala Mat-
ka Terézia a že i niektorí pápeži sa necha-
li homeopaticky liečiť. Zakladateľ home-
opatie Hahnemann však Krista nenávidel 
a pred svojou smrťou povedal: „Konfú-
cia (…) samotného čoskoro objímem v ríši 
šťastných duchov, jeho, dobrodincu ľud-
stva, ktorý nám ukázal pravú cestu múd-
rosti už 650 rokov pred tým blúznivcom 
(Kristom)“ (S. Pfeifer: Gesundheit um je-
den Preis. Bazilej 1980, s. 78).  Taktiež 

Hahnemannov životopisec sa zmieňu-
je o jeho otvorenej nenávisti k Ježišo-
vi Kristovi.

Homeopati 
a východné náboženstvo

Za zmienku stojí budhizmus. Definovať 
teóriu budhistickej viery je veľmi ob-
ťažné a niektorí budhisti priznávajú, že 
ide čisto o prax. Jej cieľom je prekonanie 
utrpenia osvietením prostredníctvom 
meditácie. Budha chápal odstránenie 
utrpenia ako uzdravenie a odstránenie 
klamu. Kanadský homeopat Guenther 
azda preto uviedol, že „budhistická me-
ditácia je v zásade homeopatickým po-
znávaním skutočnosti“ (J. Čehovský: Víc 
než léčba – homeopatie, s. 122) a na-
príklad Čehovský, aby zdôraznil podob-
nosť homeopatie s budhizmom uvádza, 
že homeopatickí lekári Dalhlke a Palmié 
boli propagátormi budhizmu v Európe. 
Niektorí homeopati špekulujú aj o pou-
žití homeopatík pri chorobách s karmic-
kým vplyvom (R. Engebretsen: Od zvíře-
te k lidské bytosti. Homeopathic links č. 
2, 1995) či o vzťahu karmy a homeopa-
tie (Z. Škodová: Homeopatie na Interne-
tu. Homeopatie č. 9, 1996), čím implicit-
ne zastávajú vieru v reinkarnáciu.

Praktické dôsledky 
používania homeopatie 

Väčšina homeopatickej literatúry hovo-
rí o zmenách psychiky, ktoré sú spre-
vádzané rôznymi mystickými zážitkami 
u homeopaticky liečených osôb. Veľmi 
často sa napríklad opisujú sny mytolo-
gického charakteru po podaní home-
opatika, či napríklad zvýšená citlivosť 
k tzv. geopatogénnym zónam (V. Rosi-
valová: Homeopatie – jak se můžeme 
sami léčit. Kamila, Bratislava 1992). Pod-
ľa homeopatickej literatúry mytologic-
ké sny často sprevádzajú homeopatickú 
liečbu už od jej začiatku. Pri prvom po-
daní homeopatika vraj niekedy aj oso-
by, ktorým sa nikdy nič nesnívalo, majú 
sny výrazne mytologického charakteru: 
„v prvých fázach (…) bývajú napríklad 
sny, v ktorých dôležitú úlohu hrá sto-
jatá voda, ktorá postupne začína prú-
diť, mení sa na povodeň, odnáša a ničí 
staré a schátralé budovy, symbolizujúce 
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staré ego, v ktorom sú konzervova-
né chorobné symptómy“. Autor tu vidí 
analógiu s alchymistickým rozpúšťaním 
– dilutio. Obsahom sna bývajú alchymis-
tické a psychoanalytické symboly ako: 
„kráľ, tri bohyne, Eroboros – had po-
žierajúci vlastný chvost, trojhlavý had, 
draky, podzemné pramene, podzemné 
labyrinty…“ (J. Čehovský: Víc než léčba – 
homeo patie, s. 128–129).

To, že si homeopatia robí nárok na člo-
veka, a to ako na pacienta, tak i na jeho 
homeopatického lekára, možno vidieť aj 
na súčasných homeopatických kurzoch 
pre odborníkov, organizovaných skúsený-
mi a „zasvätenými“ homeopatmi. Dr. Krej-
čová píše v časopise pre lekárov o homeo-
patickom kurze toto: „Premena myslenia 
je to hlavné, čo si mohol začínajúci home-
opat priniesť z dlhšieho stretnutia. Dá sa 
to prirovnať k „zasväteniu“, k „prijímaniu 
do rádu“. Nezáleží na tom, ako nazveme 
súzvuk s homeopatiou, s liekom, s pacien-
tom…“ (G. Krejčová: Letní škola klasické 
homeopatie. In: Medica revue č. 2, 1994, 
s. 27). Podobne to vyjadril Kent, ktorý 
o homeopatii napísal: „Keď k nej (rozu-
mie sa lekár k homeopatii) nevzplanie sku-
točným citom, zostane pre neho iba ve-
cou pamäti a povrchnej vzdelanosti. Ako 
sa ju učí milovať a homeopatia sa stáva 
jeho jedinou vášňou, (…) dokáže dôjsť až 
na najvyšší stupeň“ (J. T. Kent: Přednášky 
o homeopatické léčbě, s. 59).

Azda najmarkantnejšie túto až tak 
trochu „extrémnu závislosť“ – známu 
u počítačových gamblerov – vyjadril 
doc. Mužík: „…všetkých nás dohromady 
spája pevné puto vznešenej homeopa-
tie. Homeopatia, ktorá sa stala doslova 
„drogou“ pre každého, kto sa s ňou as-
poň trochu dôvernejšie zoznámil. Pri hlb-
šom prenikaní do ich tajov sa nás pred-
sa čoraz väčšmi zmocňuje, až sa od nej 
stávame doslova „závislými“ (M. Mužik: 
Úvodní slovo. Folia Homeopathica Bo-
hemica č. 1, 1996). Taktiež Raynaud, ho-
meopat a dekan Farmaceutickej fakul-
ty v Lyone, o homeopatii uvádza: „Len 
čo do nej vniknete, spravidla jej zostá-
vate verní. Možno aj preto toľko lekárov 
vo Francúzsku doslova prepadlo home-
opatii“ (E. Maraulasová: Budoucnost bu-
de patřit rozumné medicíně. In: Časopis 
českých lékárníků č. 12, 1996, s. 20–21) . 
Zahraničný lektor homeopatických kur-

zov naznačuje, že táto príťažlivosť sa 
môže násobiť i duchovnými silami: „…lie-
čiteľ (mienený homeopat) nikdy nepri-
chádza sám. S vašimi dobrými úmyslami 
a činmi sa zároveň prejavia i ďalšie du-
chovné alebo iné sily“ (P. Chappel: Home-
opatická samoléčba. Alternativa, Praha 
1995, s. 93).

Treba sa ešte krátko zastaviť pri ho-
meopatmi veľmi často uvádzanom argu-
mente, že homeopatia je bezrizikovou 
terapiou, ktorou pacientovi nemožno 
poškodiť. Sama homeopatická literatúra 
však uvádza opak. Homeopatia sa i podľa 
nej môže nevhodne prejaviť na psychic-
kom, ako aj na fyzickom zdraví: „Správne 
vybratý liek, ale niekedy i náhodne trafe-
ný, môže mať ďalekosiahle účinky v živo-
te pacienta, dokáže vyplaviť potlačené 
emócie (…), preto je nezodpovedné túto 
skutočnosť neuznať a pacienta na ňu ne-
upozorniť. (…) Vo všeobecnosti varujeme 
pacientov pred nekoordinovaným poje-
daním homeopatík (…) predčasná je po-
tom radosť z odstránenia lupín, keď ich 
potlačenie vyvolá pneumóniu“ (G. Krej-
čová: Když se řekne homeopatie, není to 
vždy homeopatie. In: Medica revue č. 1, 
1994, s. 17–18). 

Homeopatický časopis dokonca uvádza 
i možnosť „zhoršenia až k exitu (smrti)“ 
(Folia homeopathica č. 1, 1993, s. 9) po po-
užití „nesprávneho“ homeopatika. Ako ďal-
ší z možných následkov „nesprávnej voľby“ 
homeopatickej liečby je napríklad uvede-
né: „zmeny menštruačného cyklu (k hor-
šiemu), poruchy spánku trvajúce dlhšie 
ako týždeň, zhoršenie duševných a pova-
hových symptómov…“ (tamže, s. 11).

Aj vo vedeckej literatúre sa opisu-
jú prípady poškodenia zdravia po apliká-
cii homeopatík. Taktiež Centrum Svetovej 
zdravotníckej organizácie na sledovanie 
nežiaducich účinkov vo švédskej Uppsale 
(WHO Uppsala Monitoring Centre) má za-
znamenané prípady poškodenia zdravia, 
niekedy i veľmi vážne, po homeopatikách 
nízkych riedení. Pritom je nevyhnutné po-
vedať, že nežiaduce účinky sa u homeopa-
tík, na rozdiel od klasických liečiv, vo vše-
obecnosti nesledujú a veľkú pozornosť 
im nevenuje ani zmienené WHO centrum. 
Preto  sa dá predpokladať, že tieto správy 
sú len zlomkom skutočných škôd.              n

Preložila: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Pohľad lekára 

Prof. MUDr. Jiří Hert, DrSc., profesor 
Lekárskej fakulty Karlovej univerzity 
v Plzni, ktorý mnoho rokov vykonával 
prax závodného lekára, vysvetľuje, pre-
čo by nikdy nepredpísal homeopatikum:

„Medicína sa až do začiatku 20. sto-
ročia spoliehala na empíriu, intuíciu a bo-
la väčšmi umením. Dokázala odstrániť 
niektoré symptómy, prinášala úľavu, ale 
vážnejšie choroby vyliečiť nedokázala. 
Obrovský pokrok a úspechy dnešnej me-
dicíny umožnila až veda. Pravdaže, exis-
tuje ešte mnoho nepoznaného, niekedy 
medicína tápa, ale vedecká metóda, ex-
periment a testovanie hypotéz dospeli 
k mnohým objektívnym poznatkom. Po-
stupy modernej medicíny sú teda zalo-
žené na dôkazoch. 

Veda prispela k pokroku medicíny aj 
tým, že odmietla metódy jednoznačne 
mylné alebo podvodné, ktoré patria len 
do histórie. Takou metódou je homeopa-
tia. Hahnemann vedel, že medicína jeho 
doby bola neúspešná, ale namiesto tr-
pezlivého bádania si vysnil fantastickú 
medicínu, založenú na sérii niekoľkých 
absurdných princípov, odporujúcich ro-
zu mu, logike a vedeckému poznaniu. Od-
mietam preto akceptovať homeopatiu 
ako spôsob liečby a predpisovať prepa-
ráty, ktoré sú neúčinné.

Je tu však problém. Priebeh všetkých 
chorôb je ovplyvnený psychikou a exis-
tujú choroby psychosomatické, kde psy-
chika i pri liečbe má vedúcu úlohu. Tam 
môže výrazne pomôcť placebový efekt. 
A homeopatikum, ak pacient neochvej-
ne verí v účinnosť homeopatie, môže 
mať mohutný placebový, i keď väčšinou 
len prechodný efekt. V takých prípa-
doch by sa zdalo, že homeopatikum mô-
že byť ako placebo indikované, napriek 
tomu ho však ako moderný lekár predpí-
sať odmietam. Dám prednosť inému pla-
cebu a usilujem sa získať maximálnu dô-
veru pacientov, aby i moje slovo malo 
placebový efekt. Keby som zlyhal a ordi-
noval homeopatiká, presviedčal by som 
pacientov i svojich kolegov o účinnosti 
homeopatie a o tom, že ani ja o jej efek-
tivite nepochybujem. Stal by som sa pro-
pagátorom homeopatie. Podvádzal by 
som vedu, seba i pacientov.“
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EVA ORBANOVÁKauza New Age (1)

   age
Termín New Age je širokej verejnosti dozaista dobre známy. Zo životnej skúsenosti však vie-
me, že nie všetko, o čom sa hovorí, dôverne poznáme. Preto sa v našich úvahách pokúsime 
objasniť podstatu, ktorá sa skrýva za týmto populárnym termínom.

Naše uvažovanie začnime otázkami: Čím je hnutie New Age – náboženstvom, filozofiou? 
Predstavením nového životného štýlu, ktorý nesie so sebou určité náboženské prvky? Fik-
ciou? Alebo úsilím religionistov pracovne označiť širokospektrálne odnože novodobej religio-
zity, aby im vzápätí mohli pripísať spoločné ideové východiská? Bolo by ho možné pokladať 
za účelovú svetonázorovú prípravu, ktorá má ľudstvo pripraviť na jednotné svetové uspo-
riadanie s jedným náboženstvom, resp. jednou univerzálnou spiritualitou?

Každá z uvedených otázok obsahuje v sebe prvky pravdy o fenoméne New Age. Ak ich 
chceme postupne odkryť, musíme siahnuť k zrodu samotného pojmu New Age.

Počiatky termínu New Age

Termín New Age sa prvýkrát objavuje 
ako názov periodika sociálno-utopické-
ho spoločenstva v Ham Common. Písal 
sa rok 1843, keď v Amerike vrcholilo ob-
rodenie milenaristických náboženských 
kultov. „V ranom období svojho použí-
vania bol termín stále úzko spätý so so-
ciálno-spirituálnym idealizmom malých 
a izolovaných sektárskych skupín, tak-
že jeho uplatnenie bolo dosť obmedze-
né“ (J. Lash: Průvodce hledačů absolut-
na. Olomouc 1996, s. 81). V 20. storočí 
však tento termín nadobudol oveľa širšie 
a odlišnejšie dimenzie ako na začiatku.

Podľa Johna Lasha, ktorý sa zaoberá 
súčasnými ezoterickými prúdmi, termín 
New Age sa predstavil širšej verejnosti 

v troch etapách. Svetlo sveta uzrel roku 
1906, keď v Londýne začal vychádzať ča-
sopis s rovnomenným názvom The New 
Age. Jeho zakladateľom bol A. R. Oran-
ge (1873 – 1934), ktorý ho koncipo-
val ako spoločenskú tribúnu liberálnych 
názorov na sociálne a politické otázky 
a platformu literárnokritických vstupov 
mnohých neskorších stúpencov moder-
nizmu. Keď Orange dával svojmu časopi-
su názov The New Age, mal na mysli prá-
ve utopistov z Ham Common, na ktorých 
sociálno-utopické vízie chcel nadviazať. 
Po niekoľkých rokoch však u tohto skú-
seného žurnalistu začal prevažovať záu-
jem o okultnú oblasť a duchovné učenie. 
Nielenže prichádza do blízkeho kontak-
tu s už existujúcou Teozofickou spoloč-
nosťou, ale sa s ňou aj vnútorne zjed-

nocuje. Popritom sa necháva unášať 
myšlienkami zakladateľa okultnej metódy 
eneagramu G. I. Gurdijieffa. (Eneagram je 
starý okultný hinduistický symbol. Pred-
stavuje metafyzický a ezoterický sys-
tém znázornený kruhom, v ktorom je 
umiestnená deväťcípa hviezda majúca 
v strede menší kruh. Je považovaný za 
kľúč k božstvu a k pochopeniu usporiada-
nia vesmíru a ľudskej psychiky. V psycho-
lógii symbolizuje deväť rozdielnych typov 
osobnosti, ktoré priraďuje k archetypál-
nym rysom usporiadania sveta pripiso-
vané bohyniam: napríklad deväť síl, práve 
vďaka ktorým vznikol svet hinduistickej 
Dévi. Bohužiaľ, eneagram je značne roz-
šírený aj medzi niektorými protestant-
skými a katolíckymi skupinami – tamže, 
s. 314). Šiel až do krajnosti a absolvoval 
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jeho Školu pre harmonický  rozvoj člo-
veka vo Fontainbleau neďaleko Paríža. 
Po rokoch, opúšťajúc redakciu časopisu, 
mal pre neho pojem New Age úplne od-
lišný význam, ktorý však pre svoj pokro-
čilý vek už nestačil spopularizovať.

Druhýkrát sa termín New Age v no-
vom spirituálnom šate objavuje roku 
1934 zásluhou poprednej osoby Teozo-
fickej spoločnosti Alice Anne Baileyovej. 
Prostredníctvom jej telepatických schop-
ností sa svetu zverejňuje posolstvo tzv. 
himalájskych majstrov, ktoré vzápätí pub-
likovala v diele The Externalization of the 
Hierarchy (1957). Ak verejná činnosť pr-
vého uvádzača pojmu New Age sa pohy-
bovala iba v oblasti sociálneho utopizmu, 
vďaka okultnej komunikácii s duchovný-
mi médiami (tzv. mahátmami) pristupu-
je v Teozofickej spoločnosti náboženský 
utopizmus aplikovaný v planetárnom me-
radle. Práve táto skutočnosť sa pre hnu-
tie stáva zlomovou, pretože mu dovoľuje 
vystúpiť zo svojich geografických obme-
dzení a nadobudnúť globálny charakter.

Posledný výskyt názvu sa viaže na 
oficiálne vyhlásenie hnutia New Age ro-
ku 1975, ktoré jednoznačne nadvä-
zuje na myšlienky Teozofickej spoloč-
nosti. Rok nie je náhodne vybraný, ale 
predurčený samou Helenou Petrovnou 
Blavatskou, zvyčajne nazývanou madam 
Blavatská (1831 – 1891), ktorá tvrdila, že 
v sedemdesiatom piatom roku každého 
storočia sa okultní majstri znovu a zno-
vu pokúšajú zrealizovať svoj plán spá-
jajúci náboženstvá sveta do jediného 
harmonizujúceho celku. 

Táto excentrická ruská emigrantka 
sa stala jednou z hlavných postáv, ktoré 
chceli oprášiť a vrátiť ľudstvu dávnu, za-
budnutú a skrytú múdrosť. Spolu s plu-
kovníkom Henrym Steelom Olcottom za-
ložila roku 1875 v New Yorku Teozofickú 
spoločnosť, ktorej snahou bolo zjednotiť 
svetové náboženstvá. Posilu a inšpiráciu 
pre svoje ciele čerpala z okultnej komu-
nikácie s dušami zomrelých hinduistických 
majstrov – tzv. mahátmami – tamže, 
s. 287.) Z tohto prozaického dôvodu 
v tom istom roku vydáva iniciátor No-
vého veku Dane Rudhyar knihu nazva-
nú Okultná príprava na Nový vek (Oc-
cult Preparation for a New Age). Neskôr 
vo svojich ďalších dielach Spôsoby zro-
du nového ľudstva (Birth Patterns for 

a New Humanity ) a Planetarizácia vedomia 
(The Planetarization of Consciousness) 
hovorí o nastupujúcom paradigmatickom 
posune. V tomto spôsobe porozumenia 
sveta dominuje celostné a spojité videnie 
skutočnosti (holizmus). Následne globálne 
rozšírenie novej paradigmy vytvorí pred-
poklad na nástup jednotného svetového 
náboženstva. Uvedenie ľudstva do prakti-
zovania jediného náboženstva sa má pod-
ľa Rudhyara uskutočniť prostredníctvom 
„sebazasvätiteľskej“ praxe prebiehajúcej 
v kultoch New Age.

Rudhyard – podobne ako ďalší iniciá-
tori hnutia – predpokladal, že na to, aby 
sa človek stal jeho stúpencom, stačí, aby 
spočiatku iba sympatizoval s myšlienkami: 
reinkarnácie, existencie božskej vesmír-
nej energie, neobmedzeného ľudského 
potenciálu, evolucionistického vývoja ve-
domia, rovnosti všetkých náboženstiev 
vedúcich k tomu istému božstvu, popre-
tia Božieho synovstva Ježiša Krista. Krát-
ky zoznam ideí hnutia nás nenecháva na 
pochybách, že okultné učenie hnutia New 
Age nepočíta s osobným Bohom a ani 
s univerzálnou vykupiteľskou misiou jeho 
syna Ježiša Krista.

Masový príklon k predkladanému spô-
so bu myslenia spôsobí transformáciu ve-
domia v globálnom meradle. Na rozdiel 
od tradičných náboženských štruktúr 
sa jednotlivec začlení do hnutia New Age 

neoficiálne, samostatne a skryto tým, 
že jednak uzná nový „vieroučný“ rámec 
(stačí iba časť) ako svoj vlastný, prípadne 
ho spečatí príslušnou iniciačnou ceremó-
niou. Avšak skutočnou zvláštnosťou je, 
že pre neformálne členstvo úplne posta-
čuje súkromná akceptácia a stotožnenie 
sa s ezoterickým obsahom učenia.

Pre Rudhyarda v celom vesmíre exis-
tuje iba jediný typ božstva, teda človek, 
ktorý jednak prijal myšlienky o duchov-
ných súvislostiach svojej existencie a zá-
roveň sa ich usiluje okultným spôsobom 
rozvíjať. Biblický odkaz antiposla z raja: 
„Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, 
keď budete z neho jesť, otvoria sa vám 

oči a vy budete ako Boh… (Gn 3, 4–5) je 
aktuálny i v dnešných časoch. Podľa Rud-
hyarda „divinizácia (zbožštenie) jednot-
livca bude podmieňovaná prítomnosťou 
nesektárskych lokálnych komunít, ktoré 
zároveň vytvoria konšpiračnú sieť Vod-
nára“ (tamže, s. 85).

Symbolika Veku Vodnára

Na prvý pohľad každé náboženstvo po-
znávame predovšetkým podľa vonkaj-
ších, viditeľných symbolických znakov. 
Napríklad symbol lotosového kvetu je 
identifikačným znakom budhizmu, šesť-
cípa hviezda prináleží judaizmu. Symbol-

mi kresťanstva sú kríž a ryba.
Podobne i novovznikajúce nábožen-

ské kulty a sekty majú vo svojom učení 
zahrnutý špecifický rozpoznávací znak. 
Jeden zo symbolov hnutia New Age je 
postavička z gréckej mytológie Ganyme-
des, ktorá má sprevádzať údajne nad-
chádzajúci Vek Vodnára. Rovnako v as-
trológii slúžil ako predloha na konvenčné 
spojenie hviezd do súhvezdia Vodnára 
symbolizujúceho jedno zo znamení zve-
rokruhu. Na pochopenie ezoterického 
učenia New Age si v krátkosti objasníme 
mytológiu tejto postavy.

Najkrajší chlapec na svete bol Ga-
nymedes, syn dardanského kráľa Trósa. 

Eneagram, okultný symbol využívaný 
v kultoch New Age

KRÁTKY ZOZNAM IDEÍ HNUTIA NÁS NENECHÁVA 
NA POCHYBÁCH,  ŽE OKULTNÉ UČENIE HNUTIA NEW AGE 
NEPOČÍTA S OSOBNÝM BOHOM A ANI S UNIVERZÁLNOU 

VYKUPITEĽSKOU MISIOU JEHO SYNA JEŽIŠA KRISTA.
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Bol taký utešený, že jeho krása uchváti-
la i samého boha Dia, najvyššieho z bo-
hov. Zatúžil mať Zeus toho chlapca stále 
nablízku, priam vo svojom božskom sídle 
na Olympe. Nech tu okolo neho behá, 
 nech mu podáva nektár i ambróziu. Nech 
ostane večne mladým a večne krásnym 
čašníkom bohov!

A čo jeho otec Trós? Zišlo na um Diovi. 
Akú mu dať náhradu za syna? Napokon, 
nie je to, našťastie, jeho jediný syn. Aha, 
už vie! Za najkrajšieho chlapca pod sln-
kom dá otcovi najlepšie kone pod slnkom. 
Také tátoše-ohniváky, akými sa nebude 
môcť pochváliť nikto iný na svete. Na čo-
si také letia všetci králi. «Hej, orol, sluha 
môj!» zvolal Zeus, «vykonáš mi takú  a takú 
službu !» Zaletel orol do záhrady dardan-
ského kráľa, posadil si na chrbát Ganyme-
da, najkrajšieho chlapca na svete, a unie-
sol ho na Olymp. Dostaneš za to večnú 

mladosť, Ganymedes, a budeš za to nave-
ky slúžiť bohom (M. Ďuríčková: Bratislav-
ské povesti. Bratislava 1976, s. 324).

Hlavným posolstvom antického mý-
tu o Ganymedovi je idea večnej mlados-
ti, krásy a nesmrteľnosti. Ideológia hnu-
tia New Age túto tézu nielenže preberá, 
ale ju i ďalej rozvíja. Scenár zahŕňa najmä 
neobmedzený rozvoj mentálnych schop-
ností človeka vrátane intelektuálnych. 
Smrť sa tu chápe len ako brána, ktorá ľud-
stvu otvára horizont možností na ďalšie 
krajšie, dokonalejšie a zaujímavejšie inkar-
nácie. Vedomie človeka si počas posmrt-
nej zastávky medzi dvoma reinkarnáciami 
slobodne vyberá z bohatej ponuky.

S vyobrazením chlapca Ganymeda 
krstiaceho našu zemeguľu sa môžeme 

stretnúť na stránkach početných perio-
dík, ba i niektorých výrobkov. Objavu-
je sa aj v logu knižných vydavateľstiev. 
Z rôznych prameňov je známe, že i čís-
lo 666 patrí do symboliky Nového veku. 
S mystifikáciou tohto čísla neprišli kriti-
ci hnutia, ale samotná Alice Baileyová, 
ktorá tvrdí, že číslo má „sväté vlastnos-
ti“ a podľa učenia New Age sa má čo naj-
častejšie používať, aby sa nástup Nového 
veku urýchlil. (G. Herdsmann: Tajomstvo 
neprávosti už pôsobí. Bratislava 1995, 
s. 36). Tretím symbolom je dúha, ktorej 
spektrum farieb je však v opačnom po-
radí, ako ich zjavil Boh v prírode. Symbol 
sa často objavuje i na obaloch niektorých 
detských hračiek. Možno bude niekomu 
pripadať až komický detail, ktorý sa obja-
vuje vo Veľkom farebnom zošite komik-
sov (č. 3/1992), ktorý nesie názov Dú-
hová Regina. Nielenže sa tu asi 14-krát 
vyskytuje symbol dúhy, ale zázračný ko-
ník hviezdačik, ako jedna z ústredných 
hrdinských postáv rozprávky, má v štý-
le New Age dúhovú ešte aj hrivu, dokon-
ca i chvost (tamže, s. 46).

Konšpiračná sieť New Age

Tak ako každý náboženský útvar i hnu-
tie New Age má svoje štrukturálne čle-
nenie. V prvom rade uveďme, že hnutie 
nepredstavuje klasicky skonštruovanú 
organizáciu, ako je to v prípade niekto-
rých tradičných cirkví. Najčastejším ty-
pom usporiadania náboženských spo-
ločností je hierarchia. Spravidla sa s ňou 
stretávame v monoteistických nábo-
ženstvách. V niektorých cirkvách kres-
ťanského typu sa uplatnil model samo-
statne fungujúcich lokálnych cirkevných 
zborov, ktoré majú výrazné právomoci, 
napríklad v teologických otázkach. Vše-
obecne rešpektovaná centrála slúži iba 
ako miesto dialógu a konzultácie. Ten-
to model sa realizuje predovšetkým 
v protestantských cirkvách a denomi-
náciách.

V hnutí New Age sa stretávame 
so špecificky novým systémom orga-
nizácie. Štruktúrou je organická sieť, 
v ktorej jednotlivé kulty, psychokulty 
používajúce ezoterické metódy, akcep-
tujúce hoci iba sčasti scenár New Age, 
vytvárajú jej uzly. Medzi nimi sú i niekto-
ré alternatívno-liečebné metódy, ktorých 

svetonázorové a duchovné podhubia 
sú v súlade s nepísanou doktrínou hnu-
tia. V tejto súvislosti nemožno prehliad-
nuť kineziológiu, homeopatiu, autogénny 
tréning, akupunktúru, jogu, makrobioti-
ku, psychotronickú diagnostiku a jej lie-
čebné postupy, iridiológiu, antropozo-
fickú Bachovu fytoterapiu, enea gram 
a mnohé iné.

Uvedené metódy predstavujú mater-
skú pôdu na presadenie sympatií, ale i po-
stupného prijatia svetonázorových, fi-
lozofických a nábožensko-synkretických 
základov hnutia medzi širokou verejnos-
ťou. Hnutie New Age tak predstavuje  
sieťové zoskupenie kultov, ktoré sú si svo-
jimi ideovými základmi veľmi blízke. Mno-
hé z nich si, ak nie úplne, tak aspoň čias-
točne, vzájomne konvenujú.

Vplyv Emanuela Swedenborga

Hnutie New Age preberá množstvo prv-
kov a inšpirácií z rôznych náboženstiev. 
Týmto krokom siaha hlboko do kultúr-
no-historického vývoja ľudstva. V scená-
ri hnutia nachádzame nielen náboženské, 
ale i filozofické obsahy minulých čias. 
Z nich spomenieme napríklad neoplato-
nizmus, helenistickú gnózu, pytagoreiz-
mus. Náboženský a filozofický obsah sa 
v systéme spojil do jedného uceleného 
a naoko harmonizujúceho celku.

Pri formovaní ideových a organizač-
ných štruktúr podstatnú úlohu zohral 
švédsky univerzitný odborník v oblas-
ti geológie a mineralógie, člen švédske-
ho parlamentu, ale predovšetkým teo-
zof Emanuel Swedenborg (1688 – 1772). 
Praktizoval okultné metódy automatické-
ho písania a špiritizmus. Dokonca ho ezo-
terické kruhy považujú za otca špiritizmu. 
V teozofických kruhoch bol známy svoji-
mi komentármi, ktoré písal k Biblii, priro-
dzene v okultno-ezoterickom duchu. Do-
dnes sa jeho vplyv na rozvoj teozofie 
považuje za rozhodujúci i preto, lebo in-
špiroval ezoterické kruhy s myšlienkou 
zaviesť jedno univerzálne a synkretic-
ké náboženstvo. Súčasný znalec okultiz-
mu a ezoterizmu Hans–Jürgen Ruppert 
dodáva: „Čo si Swedenborg predsavzal, 
to je prakticky ústredná línia New Age“ 
(H. J. Ruppert:  Swedenborg a New Age. 
In: Od Sofie k New Age. Studijní texty 
Centra Aletti, Olomouc 2001, s. 97).

Symbol Vodnára Kresba: M. VĎAČNÝ
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Ideový odkaz švédskeho teozofa je 
zašifrovaný v nasledujúcich témach. Bol 
to Emanuel Swedenborg, ktorý na zákla-
de originálneho prístupu k dejinnej sku-
točnosti uviedol astrologický Vek Vodná-
ra. Bol presvedčený, že v dejinách ľudstva 
existovali zhruba dvojtisícročné etapy, 
v ktorých malo duchovnú prevahu vždy 
iné náboženstvo. Podľa Swedenborga 
striedanie dominantného postavenia jed-
notlivých náboženstiev je podmienené 
polohou Slnka v dni jarnej rovnodennos-
ti, ktoré sa postupne zdanlivo kryje s kon-
krétnym znamením zverokruhu. 

Zem vykonáva okrem pohybu okolo 
Slnka i pohyb okolo vlastnej osi. S týmto 
pohybom je spojený tzv. procesuálny po-
hyb Zeme, ktorý najlepšie demonštruje 
hračka všetkým nám z detstva dôverne  
známa – iskriaci vlk. Perióda uvedené-
ho pohybu osi Zeme trvá zhruba 24 000 
rokov a astrológovia ju rozdelili medzi 12 
znamení zverokruhu. Na základe tých-
to skutočností Swedenborg vytvoril po-
jem Platónsky rok trvajúci približne 2 160 
kalendárnych rokov. Počas každej etapy 
vládne vždy iné znamenie, ktoré tak pria-
mo podmieňuje duchovnú dominanciu 
konkrétneho náboženstva. Astronómia 
postupne prebrala z astro lógie predstavu 
o zoskupení hviezd v znamení  zverokru-
hu. Astronómovia však popierajú reálnosť 
tzv. „slnečných navštívení“ v jednotlivých 
znameniach a dodávajú , že v podstate sa 
mení iba náš zorný  uhoľ pohľadu, ktorý je 
podmienený spomínaným procesuálnym 
pohybom zemegule.

Pre ľudstvo podľa Swedenborga nad-
chádza doba, v ktorej bude vládnuť ná-
boženstvo Vodnára. Duchovná atmosféra 
nastupujúcej epochy bude mať nasledu-
júce poznávacie znaky, ktoré sú obsiah-
nuté priamo v kultoch tvoriacich konšpi-
račnú sieť hnutia New Age: a) hmotný 
a duchovný svet je existenčne prepojený; 
b) človek verí, že spojenie s duchovným 
svetom je možné a všeobecne prístup-
né; c) dôvera v novú politickú a nábožen-
skú dominanciu, ktorej nástup je podmie-
nený vládnucim znamením zverokruhu; d) 
nastane nové zblíženie vedy a nábožen-
stva (tamže, s. 102).

Uvedené myšlienky Emanuela Swe-
denborga sa podarilo úspešne spopu-
larizovať najprv v Amerike, kde pria-
mo podmienili nástup Kresťanskej vedy 

 pozitívneho myslenia a teozofickej spo-
ločnosti Arcane School. Zakladateľkou 
Kresťanskej vedy – Christian Science – 
je Mary Barkerová-Eddyová, ktorá ro-
ku 1879 založila rovnomennú nábožen-
skú spoločnosť. Základné princípy učenia 
spoločnosti sú zhrnuté v knihe Scien-
ce and Health With Key to the Scriptu-
res. Spoločnosť jej pripisuje rovnakú au-
toritu ako Biblii. Litera knihy však popiera 
božstvo Ježiša Krista. Ježiš je akousi „du-
chovnou ideou“, ktorá sa zrodila zo zjed-
notenia Máriinho a božského princípu. 
Boha chápe ako neosobnú Svetovú my-
seľ, princíp, inteligenciu. Učenie o Svätej 
Trojici nahrádza termínmi „Život, Pravda 
a Láska“. Činnosť spoločnosti sa zamera-
la na „zázračné“ uzdravovania. Podľa pro-
tagonistov choroba vraj nie je nič iné ako 
ilúzia mysle (porov. T. Marrs: New Age 
Cults and Religions. Austin, Texas 1990, 
s. 161–162). Vďaka uvedenej rôznoro-
dosti bol jeho vplyv v Amerike oveľa sil-
nejší ako na starom kontinente.

Verejne sa k Emanuelovi Swedenbor-
govi ako svojmu duchovnému otcovi hlá-
sia osoby, ktoré zjavne ovplyvnili svetovú 
náboženskú scénu. Na americkom konti-
nente bol jasným zástancom jeho učenia 
Joseph Smith, zakladateľ synkretického 
náboženstva mormónov. Sám jeho vznik 

podmieňoval údajným osobným vide-
ním Ježiša Krista, ktorý mu prikázal, aby 
toto nové náboženstvo založil. V učení 
mormónov sa nachádzajú mnohé myš-
lienkové súvislosti s teozofiou švédske-
ho špiritistu. Na ilustráciu uvádzame 
niektoré z nich: a) idea strateného spi-
su – „pred slovom k Izraelitom existovalo 
slovo, ktoré bolo v priebehu vekov stra-
tené“; b) idea rôznorodosti svetov, kaž-
dého so svojimi duchmi a anjelmi; c) idea 
dlhej noci cirkvi: po cisárovi Konštantíno-
vi až po prebudenie v časoch znovuza-
kladania, spoločne s ideou odpustenia – 
preto vlastné meno Cirkev Ježiša Krista 
svätých posledných dní (M. Fuss: Nahléd-
nutí do podstaty všech světů. In: Od So-
fie k New Age, s. 122–123).

Podobne sa k myšlienkam Emanue-
la Swedenborga ako k svojmu ideové-
mu predvoju hlási i objaviteľ animálne-
ho magnetizmu (mesmerizmu), rakúsky 
lekár Franz Anton Mesmer (1733 – 
– 1815). Swedenborgianizmus zapus-
til silné korene aj v slobodomurárskych 
spoločnostiach Nemecka a Anglicka. 
Napríklad v Nemecku slobodomurárske 
lóže hlásiace sa k jeho učeniu následne 
do svojho zoskupenia pribrali aj okultnú 
spoločnosť O.T.O. (Ordo Templis Orien-
talis). Bola založená za prispenia Rudolfa 
Steinera, zakladateľa antropozofie, 
kto rý počítal medzi svojich členov ta-
jomného mága Aleistera Clowleyho 
a L. R. Hub barda, zakladateľa scientoló-
gie (J. Atack: A Pierce of Blue Sky. In: Od 
Sofie k New Age, s. 112–113).

Z organizačnej stránky inšpiroval hnu-
tie New Age tým, že považoval stúpen-
cov budúcej „vodnárskej“ spirituality nie 
za členov konkrétnej náboženskej spo-
ločnosti, ale doslova za účastníkov „tichej 
konšpirácie“. Swedenborg sám nebol za-
kladateľom žiadnej náboženskej spo-
ločnosti. Avšak niekoľko rokov po jeho 
záhadnom zmiznutí stúpenci  jeho uče-
nia založili tzv. Novú cirkev, ktorá vznik-
la v Londýne roku 1973. Jej členovia boli 
príslušníkmi anglikánskej a metodistickej 

cirkvi. O rok neskôr vznikla podobná spo-
ločnosť vo Filadelfii. Z nej vyrástla prvá 
konkrétna organizácia hnutia New Age – 
Teozofická spoločnosť.

Vývoj štruktúr hnutia New Age

Hnutie New Age sa oficiálne predstavilo 
širokej verejnosti roku 1975. V tom čase 
sa jedna z jeho centrál presunula do Ka-
lifornie. Postupne sa však aktivity hnu-
tia rozdelili do dvoch dodnes fungujúcich 
centier. Sú nimi škótsky Findhorn a kali-
fornský Easalen. Zrod hnutia jeho pred-
stavitelia (fyzik Fritjof Capra, spisova-
teľka Marylin Fergusonnová, spisovateľ 
Timothy Leary, kozmonaut Edgard Mit-
chell, výtvarník Benjamín Creme, herečka 

SMRŤ SA TU CH ÁPE LEN AKO BR Á NA, KTOR Á ĽUDST V U 
OT VÁR A HOR IZONT MOŽNOSTÍ NA ĎALŠIE K R A JŠIE, 

DOKONALEJŠIE A ZAUJÍM AV EJŠIE INK AR NÁCIE.
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Shirley McLainová, psychológ Karl Ro-
ger a i.) chápu ako oficiálne zviditeľnenie 
dlhšie existujúceho ezoterického feno-
ménu, ktorý sa však intenzívnejšie a ko-
ordinovanejšie vyvíjal až od roku 1875. 
(Práve v tom roku bola založená Teozo-
fická spoločnosť už spomínanou okul-
tistkou H. P. Blavatskou.) Cieľom spo-
ločnosti bolo syntetizovať svetové 
náboženstvá do jedného údajne nená-
boženského, avšak spirituálneho celku. 
Ustanovenie nového synkretického ná-
boženstva zdôvodňujú práve na zákla-
de Swedenborgovej vízie budúcej Pla-
tónskej éry. Obdobie, ktoré ešte len má 
prísť, ale na ktoré sa ľudstvo musí dob-
re pripraviť, nesie so sebou základné ur-
čenie – zjednotenie náboženstiev sveta. 
„Dáždnik“ nad takouto syntézou má 
 tvoriť práve hnutie New Age.

Podľa Blavatskej sa ľudstvo musí oslo-
bodiť od učení predchádzajúcich nábo-
ženstiev, aby bolo schopné pochopiť zá-
kladnú „pravdu“ o človeku. Autorka ju 
vo svojom diele objasňuje slovami: „Pre-

tože v teozofickom zmysle je vnútor-
ný človek, jediný Boh, ktorého môžeme 
spoznať “ (H. P. Blavatská: Klíč k theosofii, 
Praha 1995, s. 28). Z citácie priamo vy-
plýva, že ak je teozofia božia múdrosť 
(gr. theos – boh, sofia – múdrosť), za-
oberá sa výhradne bytím človeka, nad 
ktorým už niet iného božstva.

Zo stanov spoločnosti sa ďalej do-
zvedáme: „Hlavným cieľom zakladateľov 
eklektickej theosofickej školy bolo jed-
no z troch stanovísk, čím je smerovanie 

všetkých náboženstiev, siekt národov, 
pod spoločný systém etických zásad, za-
ložených na večných pravdách“ (tamže, 
s. 3). Dodajme, že intímna svätyňa sve-
domia prebývajúca v každom z nás je 
univerzálnou antropologickou konštan-
tou. Avšak pôvod tejto vnútorne regulu-
júcej hodnoty našej reči, myslenia a ko-
nania si jednotlivé náboženské systémy 
vysvetľujú rôzne. Pre monoteistické ná-
boženstvá objasniť pôvod univerzál-
ne prítomných morálnych regulatívov 
nie je možné bez uznania ich pôvodcu 
a vkladateľa do každej ľudskej bytosti. 
Fenomén svedomia je potom špecific-
kým prvkom epifánie, Božej starostlivos-
ti o každého z nás.

Prirodzene rozdielnosť pohľadov na 
pôvod etických noriem nezabraňuje ich 
všeobecnej akceptácii. V posledných ro-
koch sa však vo svete stretávame s ak-
tivitami, ktoré sa nepriamo usilujú o re-
dukciu náboženstva na oblasť morálky. 
Konkrétne aktivita pod záštitou suspen-
dovaného švajčiarskeho teológa Hansa 
Künga Deklarácia Parlamentu svetových 
náboženstiev, nesmeruje iba k oživeniu 
spomínanej kantovskej redukcie nábo-
ženstva na oblasť morálky, ale následne 
vytvára priestor na etablovanie sa novo-
dobých synkretických aktivít na medzi-
národných fórach. Parlament sa svojou 
činnosťou nepriamo usiluje o vytvorenie 
priestoru na medzináboženskú konklú-
ziu, hoci jej prvotným cieľom je stano-
venie etických pravidiel spoločnosti. Veď 
ako inak by sme mohli chápať nasledujú-
ce tvrdenie, ktoré nájdeme vo Vyhláse-
ní k svetovému étosu: „Navrhujem, aby 
sme namiesto boha používali vo vzťa-
hu k duchovnej skúsenosti „Veľké By-
tie“ (Great Being) alebo, „Sila transcen-
dentna“ (Power of the Transcendent), 
„Vyššia duchovná autorita“ (Higher Spi-
ritual Autority)“. Vzápätí je v texte za-
ujímavá poznámka: „Na zhromaždení sa 
však ustanovilo pravidlo, že sa o vyhláse-
ní bude diskutovať, ale nebude sa už me-
niť“ (H. Küng, K. J. Kuschel: Prohlášení ke 
světovému étosu. Brno 1997, s. 48–49). 
Mohli by sme povedať, že kantovský prí-
stup k náboženstvám v tomto prípade 
dostáva iba novú etiketu, ktorou je Sve-
tový étos.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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R E P O R T

Tretina ľudstva je kresťanská
Zo 6,2 miliárd ľudí žijúcich na svete sú 
viac ako dve miliardy kresťanov, teda 
asi 33 %. Kresťanstvo tak tvorí najväč-
šie svetové náboženstvo. Druhé najväč-
šie náboženské spoločenstvo – islam 
– má 1 miliardu príslušníkov. Podľa úda-
jov agentúry Fides zostáva podiel kres-
ťanov v posledných 10 rokoch rovna-
ký. Roku 1997 žilo na svete 1,7 miliardy 
kresťanov, roku 2000 ich boli 2 miliar-
dy a roku 2002 2,05 miliardy. Najväčšiu 
skupinu z nich tvoria katolíci – 1,1 miliar-
dy. Väčšina kresťanov žije v Európe (537 
miliónov), potom nasleduje Južná Ame-
rika (476 mil.), Afrika (335 mil.), Ázia (307 
mil.), Severná Amerika (212 mil.) a Oceá-
nia (21 mil.) Najrýchlejšie rastie počet 
kresťanov v Afrike a Južnej Amerike.

KP/TK KBS, 25. 4. 2003

Sekta robí reklamu 
vegetariánskej strave
Za televíznou reklamou na vegetariánsku 
stravu sa skrýva firma sekty Univerzál-
ny život so sídlom v nemeckom Würzbur-
gu. Potvrdila to hovorkyňa nemeckej tele-
vízie ARD pre oblasť reklamy. Polminútový 
vstup reklamy, ktorý stojí vyše 20 000 eur, 
ukazuje zviera a prúd krvi ako výzvu vzdať 
sa jedenia mäsa. Je tu aj pozvánka na náv-
števu internetovej stránky firmy Ži zdravo. 
Podľa názoru ARD čisto príslušnosť zadáva-
teľa reklamy k sekte neoprávňuje televíziu 
odmietnuť jej reklamu. Žiada to však odbor-
níčka na sekty zo strany SPD Carla Bregen-
zerová zo Stuttgartu. Prezidentovi ARD 
Jobstovi Plogovi, ktorý je aj členom Syno-
dy Evanjelickej cirkvi Nemecka, napísala list 
v tom zmysle, že sekta Univerzálny život te-
lesne, duševne aj finančne vykorisťuje ľudí. 
V liste sa tiež uvádza, že táto reklama brá-
ni osvete o škodlivosti siekt. Minulý rok za-
čala sekta iniciatívu na zrušenie lovu. Roľníci, 
ktorí pestujú biologicky čisté produkty, sa 
teraz obávajú, že podporujú sektu. Vo veľ-
kom Würzburgu žije asi 3 000 členov sekty, 
v Nemecku ich je údajne až 40 000, na ce-
lom svete asi 100 000. Patrí jej viac ako 100 
podnikov verejných služieb, hospodárskych 
firiem, ako aj kapitálových spoločností.

KATH-NET/TK KBS, 21. 3. 2003

Helena Petrovna Blavatská

n
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Názov pohanstvo je umelým poj mom, 
ktorý nemá veľa spoločného s vedec-
kosťou. Týmto termínom nazývali kres-
ťania vyznávačov všetkých iných nábo-
ženstiev, vrátane moslimov. Pohanstvo 
nikdy nebolo zvlášť celistvé. Jednotlivé 
pohanské náboženstvá boli neraz bližšie 
kresťanskému monoteizmu než sebe na-
vzájom. Aby som bol konkrétny, uvediem 
príklad iránskeho mitraizmu (perzský 
kult boha Mitru, symbolizujúceho muž-
ský princíp v božskej trojici, kde Anáhi-
ta zosobňovala ženský fenomén a Ahu-
ra-Mazda najvyššieho boha a stvoriteľa 
vesmíru – pozn. red.).

Ako môže vzhľadom na túto skutoč-
nosť existovať neopohanstvo? Ide o to, 
že súčasné neopohanstvo charakterizuje 
krajný antidogmatizmus, všeobecný ek-
lekticizmus a svojský ekumenizmus. Mi-
nimum dogiem a maximum eklekticizmu 
– otvorene vyhlásili pohania z CUUP (Co-
venant of Unitarian Universalist Pagans), 
definujúc, v čo dnešný pohan verí.

Sloboda uctievať božstvo akejkoľvek 
podoby a pod akýmkoľvek menom však 
neprekáža neopohanom hľadať všetko, 
čo ich spája. Ako napísal P. Bonewits v ča-
sopise Moonshine Magazine, „väčšina 

pohanov (rôznych vyznaní) sa zhoduje, 
že podobnosti medzi nimi sú často dô-
ležitejšie než ich špecifické doktrinálne 
či etnické odlišnosti“. Týchto podobnos-
tí vymenoval vo svojom článku pätnásť. 
Z nich uvediem iba tri hodnoty, ktoré 
britská Pagan Federation uznala za naj-
dôležitejšie:

a) láska k prírode a puto medzi člo-
vekom a ňou – nie bežný, súčasný vzťah 
agresie a dominantnosti voči prírode, ale 
úcta voči sile života a ustavičnému obno-
vovaniu sa kolobehu života a smrti;

b) pohanská etika: „rob, čo chceš, ale 
nikomu neubližuj“. To je pozitívna morálka 
a nie zoznam povinných prikázaní. Každý 
jedinec je zodpovedný za objavenie svojej 
skutočnej prirodzenosti a za jej plný roz-
voj v harmónii s okolitým svetom;

c) koncepcia bohyne a boha ako vyjad-
renie božskej skutočnosti – aktívna účasť 
na vesmírnom tanci bohyne a boha, žen-
skosti a mužskosti, a nie hegemónia či už 
mužského alebo ženského princípu.

Časť dnešných pohanov chápe neo-
pohanstvo nie ako súbor viac-menej prí-
buzných náboženstiev, ale ako jedno 
náboženstvo. Pohanskí unitári (univerza-
listi) na otázku, čím je dnešné pohanstvo, 

odpovedajú: „Dnešné pohanstvo, alebo aj 
neopohanstvo, je moderným nábožen-
stvom Zeme (v orig. Earth-centered), ktoré 
si požičiava a adaptuje to najlepšie z pred-
kresťanského pohanstva a zároveň využíva 
myšlienky súčasných náboženských mys-
liteľov“ (Contemporary Paganizm: Ques-
tions and Answers. Cambridge, USA).

„Poetika“ pohanov

Neopohania radi predstavujú svoje ná-
boženstvo poetickým, avšak nie jasným 
a výstižným spôsobom: „Pohanstvo je 
náboženstvom radosti a oslavy, tancom 
s tajomstvami prírody a cestou seba-
realizácie“ (Pagan Federation Informa-
tion Pack, London).

Súčasný poľský pohan Matej S. Czar-
nowski navrhuje, aby sa neopohanstvo 
definovalo jednoducho ako „novodobé 
európske pohanstvo založené na vedec-
kom svetonázore, odmietajúce mysticiz-
mus“. Ťažko prijať i túto definíciu, nielen 
vzhľadom na skutočnosť, že mysticizmus 
je vo väčšine neopohanských hnutí prí-
tomný, ale aj z dôvodu nejasnosti sa-
motného pojmu pohanstvo. Oveľa vhod-
nejšia je charakteristika neopohanstva 

Sto tvárí neopohanstva (1)
Neopohan môže slobodne interpretovať starodávne zvyky, môže utvárať 
svoju vieru z ľubovoľne vybraných prvkov z najrôznejších tradícií, môže 
si dokonca svoje náboženstvo vytvoriť sám – od začiatku až do konca.

JAROSLAV  TOMASIEWICZ
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sformulovaná Bohumilom Grottom: „Neo-
pohanské smery prinášali panteizmus, 
ktorý bol vyjadrený pomocou dekorač-
ných prvkov, vytvorených podľa starých 
rodových povier“ (B. Grott: Nacjonalizm 
chrześcijański. Krakov 1991, s. 34–35).

Odpoveď na otázku, či jestvuje neo-
pohanstvo, by teda mala znieť: Na rozdiel 
od pohanstva – áno. Ak jestvujú ľudia, 
ktorí sa pokladajú za pohanov, potom ta-
kéto náboženstvo (hoci nemá veľa spo-
ločného so svojím pravzorom) existuje.

Okultizmus 
ako kolíska neopohanstva

Myslenie novodobého neopohanstva vy-
rástlo zo záujmu o okultizmus, ktorý bol 
v móde v 18. storočí. Mená pohanských 
bohov boli však iba ornamentikou prizdo-
bujúcou magické praktiky, akýmsi indo-
európskym ekvivalentom kabalistiky, „árij-
skou kabalou“. Kolískou neopohanstva sa 
nie náhodou stalo Anglicko – vlasť tak go-
tického románu, ako aj slobodomurárstva.

Podľa britských druidov bol ich rád za-
ložený Johnom Tolandom roku 1717. Ne-
vieme, či je to pravda, v každom prípade 
už roku 1792 keltológ Iolo Marganwg Ed-
ward Williams vykonal rituál kruhu Gor-
sedd, ktorý si sám vymyslel. Druidizmus 
nemal vtedy pohanský charakter, lebo 
jeho stúpenci sa usilovali zosúladiť svoje 
očarenie keltskými tradíciami s kresťan-
skou vierou. V 19. storočí bol druidizmus 
na okraji záujmu početných ezoteric-
kých a okultistických skupín, no pretrval 
až do nášho storočia, keď novú krv do 
jeho žíl vlial okultista Lewis Spence. Ro-
ku 1964 medzi druidistami došlo k rozko-
lu. Časť pod vedením homeopata Dr. Tho-
masa Maughama zostala pri starom názve 
a rituáloch, druhá – Rád bardov, ovátov 
a druidov (Order of Bards Ovates and 
Druids; Cairdeas Mor Shaoghal Nan Dru-
idh) – vedená Rossom Nicholsonom, otvo-
rene prijala pohanskú orientáciu.

Pohanské sviatky

Dnes hlava Rádu bardov, ovátov a drui-
dov Philip Carr-Gomm definuje druidov 
a wicce (čarodejnícke kňažky) ako „bra-
tov a sestry vo vnútri tej istej (pohan-
skej) rodiny, ktorí majú spoločné, ale 
aj individuálne vlastnosti“ (k rozdielom 

započítal solárny charakter druidizmu 
a vo wiccanizme neuznávanie kľúčovej 
koncepcie dvojpólovosti vesmíru). 

Dnešní druidi – tak ako aj iní poha-
nia – slávia počas roka tieto sviatky: Im-
bolc (1. – 2. februára), Ostara (21. marca), 
Beltane (inak Noc Walpurgie, 30. apríla), 
Midsummer (21. júna), Lughnasadh (1. – 
2. augusta), Samhain (31. októbra) a Yu-
le (21. decembra). (Niektoré z týchto ná-
zvov sú germánskeho pôvodu, používajú 
sa však v celom neopohanskom spoločen-
stve – pozn. autora.) Medzi sviatkami sa 
stretávajú v skupinách vedených zasvä-
teným druidom, ktoré sa nazývajú grove 
(Veľká Británia) alebo clairierie (Francúz-
sko). Druidi zachovali tradičný trojstupňo-
vý systém vzdelávania, do ktorého pat-
rí umenie veštiť a uzdravovať, poznanie 
svätých stromov, rastlín a miest, poznat-
ky o folklóre a mytológii. Bardovia sa za-
oberajú umením, učia sa jazyk a základy 
druidistickej tradície. Ováti sa zaoberajú 
veštením a mastičkárstvom. Vlastní druidi 
skúmajú tajomstvá spirituálnych praktík.

Treba však pamätať, že značná časť 
druidizmu si zachovala kresťanský cha-
rakter. Vydavateľ ekopohanského diela 
Greenleaf George Firsoff napísal: „Veľmi 
úzke spojenectvo medzi kresťanmi a po-
hanmi v lone druidského hnutia je ne-
zvyčajným faktom. Nie sú radi, keď ich 
nazývajú pohanmi, pretože lepší status 
v spoločnosti im prináša, keď sú nazývaní 
druidi, ako aj preto, že by to mohlo zne-
pokojiť ich kresťanských bratov a ses-
try v hnutí. Domnievam sa, že to má svoj 
teologický základ, že jedni i druhí veria 
v transcendentné božstvo, ktoré musí 
zjednotiť boha a bohyňu“ (List G. Firsof-
fa z 1. 12. 1992).

Vzbura proti súčasnému svetu

Na hranici okultizmu (a dokonca sataniz-
mu) a neopohanstva vyrastali aj iné hnu-
tia. Najslávnejším bol dozaista rád Her-
metic Order of Golden Dawn, vedený 
Aleisterom Crowleyom. Rád roku 1885 
založil Samuel L. Mathers, člen Druid Or-
der. Patrilo doň aj mnoho iných drui-
distov. Eklektická ideológia Zlatej ran-
nej omše miešala hebrejskú kabalistiku 
s egyptskou mytológiou a kresťanskou 
doktrínou rosekruciánov, ale bola aj – čo 
môže byť prekvapujúce – pod  vplyvom 

jakobinizmu (politickej strany prívržen-
cov katolíckej dynastie Stuartovcov).

Podobný charakter mal aj takzvaný 
integrálny tradicionalizmus, vytvorený 
ba rónom Juliusom Evolom. Talentovaný 
maliar, ktorý sa angažoval vo futurizme 
a dadaizme, popularizátor budhizmu a tao-
izmu, sympatizant slobodomurárov, vydal 
roku 1934 svoje hlavné dielo pod názvom 
Rivolta contro il mondo moderno (Vzbu-
ra proti súčasnému svetu). Svoju filozo-
fiu založil na dvoch hlavných zásadách: 
absolútnej osobnosti a prvotnej tradície. 
V ich mene kritizoval kresťanstvo ako ná-
boženstvo kastrujúce heroický poten ciál 
elity, uvedomujúc si zároveň, že návrat 
k predkresťanským poverám je nemožný. 
Pokúšajúc vymotať sa z tohto rozporu, 
požadoval akúsi dekristianizáciu kresťan-
stva a vytvorenie hierarchickej organickej 
spoločnosti podľa vzoru gibelinského Svä-
tého cisárstva.

 Nesmieme však zabúdať ani na poli-
tický aspekt okultizmu. Zatiaľ čo Crowley 
(okrem afiliácie s predvojnovými fa-
šizmami) sa vymyká jednoznačným kla-
sifikáciám, Evola bol v úzkom spojení 
s taliansku ultrapravicou.

Neopohanstvo a nacionalizmus

Druhá vlna neopohanstva sa zdvihla kon-
com 19. storočia. Tentoraz bola spojená 
s vtedy vládnucim nacionalizmom a vy-
jadrovala hľadanie etnicky čistého ná-
rodného náboženstva.

V habsburskom Rakúsku naciona-
listické hnutie Los von Rom (Preč s Rí-
mom) nadobudlo schizmatickú formu 
nemeckého, t. j. národného kresťanstva, 
a potom stratilo stúpencov v pros pech 
neopohanstva. Jeho ohlasovateľom bol 
Guido von List, ktorý roku 1898 vydal ka-
techizmus pohanského deizmu pod ná-
zvom Neporaziteľný a začal kodifikáciu 
germánskeho náboženského kultu. Roku 
1907 bývalý rehoľník Jorg Lanz von Lie-
benfels vytvoril hnutie Ordo Novi Templi, 
ktoré pod znakom svastiky spájalo ne-
meckú ezoterickú tradíciu s Gobineau-
ovým rasizmom a Haecklovým socio-
darwinizmom.

V tom istom roku vznikol Germa-
nische Glaubens Gemeinschaft, o štyri  
roky neskôr Deutschglaubige Gemein-
schaft  a Deutsche Orden, a roku 1912 
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Herman Pohl založil Rád Germánov.  Jeho 
vetvou bolo Thule Gessellschaft baró-
na Rudolfa von Sebottendorffa, nábo-
žensko-politická organizácia, tvoriaca 
spojivo medzi okultizmom a nacizmom, 
ktorá zohrala veľkú úlohu v živote Wei-
marskej republiky. Sympatie Hitlera a je-
ho palatínov (najmä Himmlera) voči ger-
mánskemu pohanstvu nie sú pre nikoho 
tajomstvom; menej známa je pseudo-
náboženská činnosť Hitlerovho kon-
kurenta – generála Ericha Ludendorf-
fa. Prerušiac styky s Hitlerom, založil 
roku 1925 Tannenbergbund, ktorý sa 
okrem úzko politického pôsobenia zao-
beral aj propagovaním mystického pan-
teizmu germánsko-rasistického charak-
teru. Rozpustené ludendorffské hnutie, 
po prevzatí vlády Hitlerom, sa roku 1949 
obrodilo pod vedením ženy, generálky 
Mathildy, ako Spolok na poznávanie Bo-
ha (Bund für Gotterkenntnis).

Náboženstvo bojovníkov

Dnešné pohanstvo, odvolávajúc sa na 
germánsku tradíciu (najmä nordickú), ob-
siahnutú v Edde, ságach a runách, sa na-
zýva odinizmus. Germánske neopohan-
stvo však nie je len vierou v samotného 
Odina, lebo uctieva dva rody božstiev: 
rod Vanov, ktorí sú bohmi zeme, roľníc-
tva a plodnosti (Nyord, Freyr, Freya a iní), 
a rod bojovných nebeských Asov (napr. 
Odin, Thor, Baldur, Tyr). Väčšina dnešných 
odinistov vzdáva úctu rovnako Asom ako 
aj Vanom, hoci sú skupiny špecializujúce 
sa na kult jednej či druhej rodiny.

Odinizmus možno definovať ako nábo-
ženstvo bojovníkov. Dokonca aj publiká-
cie, ktoré nesympatizujú s pravicou, zdô-
razňujú, že je to práve Tradícia bojovníka, 
ktorá „prináša hodnoty vernosti, odva-
hy, cti a dobrého kamarátstva“. Odinisti, 
častejšie ako iní neopohania, zdôrazňujú 
aj etnickú funkciu náboženstva; publiká-
cia Odinic Rite konštatuje priamo: „Všet-
ky autentické náboženstvá sú organické. 
Prirodzené organické náboženstvo každé-
ho človeka tkvie v koreňoch siahajúc do 
hĺbky histórie jeho rasy. Odinizmus je or-
ganickým náboženstvom národov sever-
nej Európy“ (The Odinic Rite, Odinist Say 
YES! To Life, London). Nie je teda na tom 
nič zvláštne, že odinizmus je obľúbenou 
vierou pravicových extrémistov, ktorú 

 hlásajú napríklad skupiny skinheads, ako 
napríklad Brutal Attack či Skullhead.

Nezabúdajme však, že pravicové sym-
patie nie sú imanentnou vlastnosťou odi-
nizmu. Pete Jennings z konkurenčnej sku-
piny Odinshof hovorí, že „nacisti nie sú pre 
nordickú tradíciu typickejší ako kresťan-
skí fundamentalisti pre Anglickú cirkev“ 
(P. Jennings: The Great North. In: The Wic-
can, č. 105). Na druhej strane stúpencov 
krajnej pravice nájdeme aj v iných vet-
vách neopohanstva, napríklad Boer Lin-
gon, hlava druidského „clairierie“ Asgard 
v Chateillon je členom fašistickej organi-
zácie Nouvel Ordre Europeenne a vodca 
príbuzného Reformed Circle of Ancient 
Celts z Toronta vyhlasuje: „Sme (…) iniciatí-
vou len pre bielych“ (List B. Lingona z 27. 1. 
1992; list Jacka MacDuna z 1. 10. 1991).

Ľavica vidí v pravicovom pohanstve 
ohrozenie. Predstaviteľka krajne ľavicové-
ho krídla nemeckých Zelených Jutta Dit-
furth vydala knihu Feuer in der Herzen, 
ktorá je v značnej miere venovaná eko-
fašizmu a ezoterike, varujúc pred rene-
sanciou takzvaného neopohanstva a je-
ho úlohy pri formovaní súčasnej krajne 
pravicovej ideológie. Feministicky orien-
tované neopohanstvo má starosti aj so 
silným zdôrazňovaním mužských hodnôt 
v „severnej tradícii“. Preto sa množia úsi-
lia zreformovať odinizmus, priznávajúc 
patričné miesto žene, ako to robí naprí-
klad Freya Aswynn, ktorá v svojej knihe 
Leaves of Yggdrasil (Aswynn 1988) pri-
pomína postavy kňažiek Volvy a Seidkony. 
(P. Jennings tvrdí, že kult bojovníkov ne-
má výlučne mužský charakter, lebo medzi 
vikingami boli aj ženy – pozn. autora.)

Mladohebreji

V medzivojnovom období pokusy kon-
štruovať národné náboženstvo založené 
na predkresťanskej tradícii prekročili hra-
nice Nemecka. V Poľsku boli reprezento-
vané napríklad skupinou Zadruga. Tento 
trend neobišiel ani Židov, ktorí vyznáva-
li svoje národné náboženstvo monoteis-
tických koreňov. V 30. rokoch sa z krajne 
pravicového smeru sionizmu (Betar) vy-
členili takzvaní Mladohebreji, úplne ne-
gujúci judaizmus. Hlavným inšpirátorom 
hnutia bol Adyah Gurevitch (známejší pod 
pseudonymom A. G. Horon), ktorý roku 
1939 začal v Paríži vydávať SHEM, Revue 

d́ action hebraique. Na stránkach tohto 
časopisu postuloval nadviazanie na pred-
judaistickú tradíciu Izraela (najmä „zlaté-
ho veku“ – Šalamúnovo impérium), do-
kazoval, že Jahve patril do kanaánskeho 
pan teónu a dožadoval sa vytvorenia heb-
rejského národa bez zväzkov s judaizmom.

Pohania z oblasti black metalu

Plodom tejto vlny neopohanstva sú aj 
skupiny, ktoré vznikli počas poslednej 
dekády v prostredí subkultúry black 
metal. Ich cesta k afirmácii pohanské-
ho dedičstva bola veľmi zložitá: vyšli zo 
satanizmu, ktorý po nejakom čase bol 
fascinovaný nacizmom (ako dočasným 
vtelením Zla), aby nakoniec opäť našiel 
svoje vyjadrenie v tradícii nacionalistic-
kého pohanstva. Zvestovateľ tohto sme-
ru – Quorthon Seth zo skupiny Bathory 
spomína: „Dospel som k záveru, že ce-
lý satanizmus je jednoducho falošný. 
(…) Satanizmus je naozaj produktom 
kresťanstva… Pri tvorbe metalových tex-
tov nebolo nič jednoduchšie a prirodze-
nejšie, ako načrieť do vikinského obdobia. 
Zvlášť vhodné bolo obdobie najväčšieho 
rozmachu vikinskej kultúry predtým, než 
sa kresťanstvo ustanovilo ako jediná 
cesta života a smrti v severnej Európe. 
A tak satan a všetko zrodené z pekla, sa 
zmenilo na hrdých a mocných ľudí, blýs-
kajúce sa ostrie mečov a dračie lode…“ 
(Według Morbid Noizz, č. 2/1996).

Pohania z oblasti black metalu sa naj-
častejšie, bez ohľadu na etnickú prísluš-
nosť, odvolávajú práve na germánsku 
a (zriedkavejšie) keltskú mytológiu. Ne-
priateľstvo voči kresťanstvu sa zdôvod-
ňuje zväčša rasovými motívmi. Napríklad 
manifest Pagan Front hlásal: „Pohanský 
front popiera pohanizovanie metalu, cí-
ti potrebu chrániť naše predkresťanské 
kultúrne a náboženské dedičstvo navrá-
tením sa k tomu, čo je naše, a bojom 
proti duchovnej smrti, čiže judeokres-
ťanstvu. (…) Vidíme black metal ako ar-
chetypický a atavistický výraz vyjadre-
nia duše Bieleho človeka“ (J. Tomasiewicz: 
Gdy black-metal nie vystarczy. In: Nowe 
Państwo, č. 27/2000).                              n

Z časopisu SEKTY I FAKTY preložila: –dj–
(Dokončenie v budúcom čísle)

Foto: M. PIÓROVÁ
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Čína sa po stáročia chápala ako „Ríša 
stredu“ (Čung-kuo), podobne ako sa Eu-
rópa v grécko-rímskej ére pyšne ozna-
čovala ako „oikumené“, t. j. celá osídle-
ná zem. Obe tieto oblasti sa považovali za 
stred sveta – ostatné oblasti a nábožen-
stvá sa pokladali len za okrajové zóny. Čí-
na však mala na to o dôvod viac: je odde-
lená od okolitého sveta neprekonateľnou 
bariérou Himalájí a širokým pruhom ste-
pí a púští od severozápadu; z východu je 
zas obklopená morom.

Čínska spoločnosť sa vyznačuje dl-
hou kontinuitou – minimálne štyri tisíc-
ročia obývajú Chanovia a ostatné etniká 
hovoriace po čínsky to isté územie, pou-
žívajú to isté písmo, čo malo nesmierny 
význam pre Čínu. Na rozdiel od babylon-
ského zmätenia jazykov národov západ-
nej euro-americkej kultúry môžu totiž Čí-
ňania aj najstaršie písomnosti čítať oveľa 
ľahšie ako dnešní Európania latinčinu, 
starú angličtinu alebo nemčinu či my sta-
roslovienčinu. Spolu s Indiou je Čína naj-
staršou vzdelanou civilizáciou. Vysoký 
stupeň kultúrnej integrity bol ovplyv-
nený viacerými faktormi: v Číne sa tlači-
li knihy už od 9. storočia – dobrých 600 
rokov pred prvou tlačenou knihou v Eu-
rópe – a od 12. storočia sa kníhtlač šírila 
masovo. Vzdelanie nebolo výsadou úzkej  

elity, aristokracie, šľachty či bohatých ľu-
dí, a tak až do 19. storočia vedelo čítať 
viac Číňanov ako Európanov.

Ďalším sociálnym integrujúcim fakto-
rom bolo to, že v Číne neexistovala otro-
kárska spoločnosť a veľmi skoro sa vy-
vinul demokratický systém štátnych 
skúšok v štátnych službách, na ktorých 
sa mohli zúčastniť všetci muži okrem 
žobrákov a kriminálnikov. Systém byro-
kratického štátu začal zamestnávať mys-
le čínskych filozofujúcich politikov a in-
telektuálov už v 7. storočí pred Kr.; po 
víťazstve dynastie Čchin (221 – 206 pred 
Kr.) bol aplikovaný jednotne v celej Čí-
ne a k precíznemu vypracovaniu celého 
systému došlo za vlády dynastie Tchang 
(618 – 907). V Európe sa niečo podobné 
začalo zavádzať až na prelome 18. – 19. 
storočia po dlhom období feudálnej ne-
rovnosti a po obmedzení moci absolutis-
tických monarchií (v Európe si boli pritom 
vedomí, že sa tak deje podľa čínskeho 
vzoru – anglické aristokratické kruhy vte-
dy napríklad nariekali, že sa Anglicko po-
čínšťuje). A pretože v (šamanistickej) Číne 
neexistovala na rozdiel od mnohých iných 
kultúr žiadna kňazská kasta, úradníkmi sa 
stávali kvalifikovaní, vzdelaní laici, čo ma-
lo nesmierny význam pre rozvoj klasic-
kej čínskej filozofie i pre špecifický vývoj  

čínskych náboženských predstáv a mys-
lenia (v Európe to možno prirovnať jedi-
ne k spomínaným Grékom či Rimanom).

Obrovskú úlohu v Číne hrala a aj do-
dnes hrá inštitúcia rodiny, ktorá – po-
dobne ako v mnohých tradičných spo-
ločnostiach – tvorila základnú jednotku 
vlastníctva, ekonomickej aktivity a pre-
stíže. Individuálne záujmy boli podriadené 
záujmom rodiny, najväčšou autoritou je 
otec a rodina je známa podľa jeho priez-
viska. Synovia majú udržiavať rodinnú tra-
díciu. Ženy majú niektoré práva, no žijú 
v podstate v podriadenej pozícii a plno-
hodnotnými členmi spoločnosti sa stávajú 
až potom, ako sa vydajú a porodia synov. 

Preto nás neprekvapuje, že v Číne 
bolo a je jednotnou a najdôležitejšou ná-
boženskou aktivitou uctievanie predkov, 
klaňanie sa predkom zo strany otca, po-
čínajúc jeho rodičmi. Zmienky o uctie-
vaní predkov nachádzame v najstarších 
záznamoch o čínskom náboženstve a uc-
tievanie predkov je základným spojivom 
v čínskom pohľade na svet ako celistvý 
živý organizmus, v ktorom všetko so 
všetkým súvisí. Kto raz pochopil, aké je 
úzke spojenie medzi svetom živých a rí-
šou mŕtvych, ten potom nemal problé-
my pri vytváraní svojho vzťahu k bohom 
či božskému princípu.

JÁN ŠTEKLÁČ

Čína predstavuje pre priemerného Európana i na začiatku 21. storočia veľkú ne-
známu aj napriek tomu, že žijeme v čase moderných komunikačných technológií. 
Skôr ako pristúpime k problematike čínskych náboženstiev, treba niečo povedať 
o zvláštnostiach čínskej spoločnosti.

Náboženstvá Číny (1)
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Sú Číňania nábožensky založení?

Pokiaľ ide o samotné náboženstvo, bolo 
by azda vhodné položiť si najprv otázku: 
Sú Číňania vôbec nábožensky založení? 
Najlepšie bude nechať prehovoriť kom-
petentných – rímskokatolíckych misio-
nárov, ktorí pôsobili v Číne a mali osob-
nú skúsenosť s čínskou religiozitou. Jean 
de Pérouse roku 1326 napísal: „ Panuje tu 
názor, či skôr omyl, že každý môže dôjsť 
k spáse vďaka svojmu náboženstvu.“ 
V roku 1699 si otec de Prémare o bon-
zoch (budhistických mníchoch) pozna-
čil, že „na nich sa ľud nedíva o nič lep-
šie, pretože celé náboženstvo sa skladá 
len z prapodivných povier, ktoré si kaž-
dý vytvára podľa vlastnej fantázie.“ Otec 
Huc v polovici 19. storočia v jednej svo-
jej knihe tvrdí, že bolo potrebné zaviesť 
„veľmi prísne zákony, ak sa malo udržať 
v poslušnosti materialisticky založené 
obyvateľstvo žijúce bez Boha, bez viery 
a následkom toho i bez svedomia.“

Ak by sme mali vychádzať z tých-
to svedectiev a z definície náboženstva, 
že sa predovšetkým zakladá na viere 
v dogmy a božské stvorenie sveta, po-
tom by sme ľahko mohli dospieť k zá-
veru, že Číňania nie sú nábožensky za-
ložení. Skutočnosť, že počas dynastie 
Tchang (618 – 907) koexistovalo toľko 
náboženstiev  (taoizmus, budhizmus, ma-
nicheizmus, islam, mazdaizmus, kres-
ťanský nestorianizmus a judaizmus), by 
zdanlivo svedčila o nezáujme Číňanov 

o náboženstvo. Číňania nemali nič pro-
ti cudzím náboženstvám, pokiaľ nebo-
li v rozpore s ich etikou a cudzí misioná-
ri nespochybňovali dávnoveké a overené 
základy spoločnosti. No ak chápeme po-
jem „náboženstvo“ v našom západnom 
zmysle slova, potom Čína predstavuje 
obraz náboženskej ľahostajnosti.

Z toho však nemožno odvodiť, že by 
Číňania nechodili do chrámov a k oltá-
rom, no ich motívy nie sú také egocen-
trické a osobne motivované ako na kres-
ťanskom Západe. Viera a náboženské 
úkony u Číňanov súvisia hlavne so zacho-
vaním kozmického poriadku sveta, ktorý 
sa týka zároveň usporiadania rodiny, ako 
i fáz Mesiaca a rituálov súvisiacich s poľ-
nohospodárstvom.

San-ťiao – tri náuky v jednom

V Číne na rozdiel od mnohých iných ob-
lastí sveta došlo priam k podivuhodnému 
prelínaniu troch pôvodne náboženských 
systémov – konfucianizmu, taoizmu 
a budhizmu – filozoficky formulovanému 
ako tri náuky v jednom (san-ťiao). Ten-
to termín možno ako prvý použil Chuej-
lin, ktorý nazval svoje dielo O správnosti 
všetkých troch učení (Ťün-šan lun). To-
to spojenie sa ustálilo v ľudovej podo-
be ako výrok: „Troje učenie je len jedno.“ 
V každodennom živote sa ľudia riadili kon-
fuciánskymi etickými zásadami, pre ri-
tuálne očisťovanie a vyháňanie zlých du-
chov vyhľadávali taoistických mníchov 
a k pohrebným obradom si zas najíma-
li budhistických mníchov – pojem tri ná-
uky v jednom teda vyjadroval úctu ľudí 
ku všetkým trom náboženstvám a svedčí 
o náboženskej tolerancii Číňanov.

Archaické šamanské praktiky 
a veštenie

Veštenie malo v archaickej Číne vyso-
ký spoločenský význam. Počiatky vešte-
nia u Číňanov siahajú podľa dnes známych 
skutočností do 3. – 2. tisícročia pred Kr. 
V tom období hrali hlavnú úlohu šaman-
ské praktiky a veštenie z „dračích kostí“, 
čo však neboli fosílie, ale ploché lopat-
ky zvierat (najmä jeleňov a oviec) a ko-
rytnačie panciere. Tie sa kládli do ohňa, 
aby popraskali a praskliny veštec následne 
interpretoval. Či išlo o stanovenie termínu  

nejakého náboženského obradu, svadby, 
podpisu zmluvy či pohrebu, bolo treba 
zvoliť správny deň. Dôležitým rysom bo-
la i myšlienka o vzájomnom prepojení prí-
rodných dejov a života človeka ovládanom 
nepretržitými zmenami. Od veštby sa ne-
očakával ani tak kladný výsledok, ako skôr 
uistenie, že sú vhodné podmienky na daný 
úkon. Postupne sa vytvárali mytologické 
predstavy o stvorení sveta na čele s naj-
vyšším bohom – Pánom (Ti). Najstaršia 
veštecká príručka z tých čias tvorí základ 
Knihy premien (I-ťing) – najuctievanejšej 
zo šiestich klasických kníh starovekej Číny. 
V nej je zachytený abstraktný princíp har-
mónie obsiahnutý v dualite temného prin-
cípu jin a svetlého princípu jang a v pojme 
tao, ktoré tvoria základ mnohých neskor-
ších filozoficko-náboženských systémov.

Geomancia – po čínsky feng-šuej 
(voda-vietor), ktorá sa dnes na Západe 
stáva módou, sa usiluje pomocou geo-
mantickej buzoly odhadnúť kozmickú 
súvzťažnosť medzi človekom a domom, 
ktorý si chce postaviť, či napríklad hro-
bom, do ktorého bude neskôr pochova-
ný. Berú sa tu do úvahy svetové strany, 
životné sily, vietor, vodné toky, nerov-
nosti terénu a mnoho iných faktorov, 
aby sa určila čo najlepšia poloha a orien-
tácia domu či hrobu.

Konfucianizmus

Jedným z najvýznamnejších filozoficko-
náboženských systémov, ktorý význam-
ným spôsobom ovplyvnil myslenie ce-
lej východnej Ázie, je konfucianizmus. 
Zo všetkých troch učení je najmenej ná-
boženský, ak je vôbec náboženský. Názov 
tohto skutočne komplexného systému 
štátnej náuky, etiky a náboženstva sa 
vzťahuje na starovekého mysliteľa Kon-
fucia (po čínsky Kchung Čchiou alebo 
Kchung fu-c’; 551 – 479 pred Kr.). Je-
ho dielo zachytili žiaci v zbierke výrokov 
Hovory (Lun-jü). Ako oficiálna ideológia 
bol uvedený počas panovania dynastie 
Chan (206 pred Kr. – 220 po Kr.). Konfu-
cianizmus nie je vo svojom jadre (podob-
ne ako raný budhizmus) náboženstvom , 
lebo vykonávateľom rituálov neboli kňa-
zi, ale vzdelaní štátni úradníci – manda-
ríni (žu), ktorí získali miesta na základe 
spomínaných štátnych skúšok. Došlo 
v ňom k odmytologizovaniu starovekých 

Lao-c' (vľavo) prihliada, ako Konfucius drží 
v náručí malého Budhu (maľba z 18. stor.).
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čínskych predstáv – nadprirodzené by-
tosti sa zmenili na cnosti, nebo presta-
lo byť bohom, ale zostalo princípom, kto-
rý zaisťuje poriadok a harmóniu. Ťažké je 
nazvať náboženstvom formálny štátny 
kult vykonávaný nekňazmi pre nebožstvá, 
v ktoré sa neverí. Zvyšky alebo náznaky 
náboženstva spočívajú v uctievaní pred-
kov a v agrárnom kulte; obe predstavujú 
najsilnejšiu čínsku vieru. Konfucianizmus 
určuje človeku jediný cieľ – zdokonaliť ľud-
skosť,  humánnosť (žen) plnením povinnos-
tí, teda toho, čo je správne a vhodné (li). 

Konfucius však nikdy nebol vyhlásený 
za boha (ako sa to napríklad nechtiac sta-
lo Budhovi). Spočiatku boli v chrámoch je-
ho sochy, tie však boli neskôr odstránené, 
aby sa zamedzilo akémukoľvek názna-
ku modlárstva. Najvýznamnejším sviat-
kom, ktorý sa viaže na konfucianizmus, sú 
oslavy Konfuciových narodenín (27. deň 8. 
mesiaca podľa čínskeho kalendára), no ide 
skôr o spomienku, ako o náboženský svia-
tok v našom zmysle slova.

Konfucianizmus nemá osobné bož-
stvá, no uznáva, že prírodné sily či princí-
py pôsobia v prírode. Na posmrtný život 
pozerá skôr symbolickým než reálnym 
spôsobom, no v každom prípade je veľmi 
vzdialený hľadaniu nesmrteľnosti, ktorý 
je taký príznačný pre taoizmus.

Taoizmus

Svet náboženského taoizmu, ktorý vzni-
kol v 6. – 5. storočí pred Kr., predstavuje 
svet nesmrteľných ľudí a veľkého množ-
stva božstiev, alchýmie, úsilia o dosiah-
nutie nesmrteľnosti, tajomných prak-
tík a rituálov, medzi ktorými nachádzajú 
svoje miesto aj modlitba a stavy tran-
zu a extázy. Často opakovaná legenda 
hovorí, že zakladateľ taoizmu Lao-c’ bol 
Konfu ciovým učiteľom. Ten zrejme napí-
sal aj najdôležitejšiu knihu taoizmu – Kni-
hu o tao a jeho princípe te (Tao te ťing). 
Na rozdiel od konfucianizmu je taoizmus 
vedený kňazmi a dáva prednosť určitému 
návratu k bezprostrednému, inštinktív-
nemu a autentickému životu, pre ktorý 
sú kompromisy a ústupky nevyhnutné na 
vybudovanie spoločnosti a hierarchie mo-
rálnych, spoločenských a politických pra-
vidiel, hotovým utrpením.

Taoizmus má dve podoby: filozofic-
kú a náboženskú alebo ezoterickú . Pre 

 filozofickú podobu taoizmu sú ústredný-
mi pojmami tao (cesta) a te (cnosť, sila) 
podobne ako v konfucianizme, no s iným 
obsahom. Tao je večné na rozdiel od vecí, 
ktoré vznikajú a zanikajú. Ako praprincíp 
je zároveň aj nebytím (wu), čo znamená, 
že má nepomenovateľné vlastnosti. Tao 
sa prejavuje princípom te, ktorého pôso-
bením veci nadobúdajú konkrétny tvar. 
Pôsobenie oboch princípov je spontánne 
a nemôže byť ovplyvnené ľuďmi.

Druhá, náboženská podoba taoizmu 
považuje Lao-c’eho za boha a dovoláva 
sa tajnej, ezoterickej tradície, ktorej ko-
rene siahajú až do čias legendárneho ci-
sára Chuang-tiho – Žltého cisára (2697 
– 2598 pred Kr.). Učenie týchto mystic-
ko-náboženských prúdov sa označuje  
i názvom Chuang-lao (Chuang podľa Žl-
tého cisára a lao podľa Lao-c’eho). De-
jiskom obradov a vzývania božstiev tu 
môže byť kňazom magicky stanove-
né miesto, chrám alebo svätyňa. Cie-
ľom obradov je vstúpiť do styku s bohmi 
a dozvedieť sa od nich, čo treba urobiť, 
aby sa odvrátil ich hnev, privolala ich bla-
hosklonnosť alebo naplno zúžitkovali ich 
rady. Uvedené obrady majú blízko k vyš-
šie spomínaným vešteckým a šaman-
ským praktikám.

Podľa tohto mysticko-náboženského 
taoizmu je svet plný bohov – a to v mak-
rokozme ako i mikrokozme – vyznaču-
je sa teda polyteistickými a panteistický-
mi rysmi. Niekedy ide i o zbožstvených ľudí 
(o Lao-c’em už bola reč vyššie), ktorí vďa-
ka svojej múdrosti premohli svoju smrť. 
Spása sa tu teda chápe ako cesta, ktorá 
prostredníctvom určitých praktík, askézy 
s cvičení s magickým pozadím môže (údaj-
ne) adepta doviesť až k nesmrteľnosti.

Čínsky budhizmus

Budhizmus začal do Číny prenikať na pre-
lome letopočtov zo Strednej Ázie. Oko-
lo roku 130 je jeho prítomnosť doložená 
v Čchang-ane, hlavnom meste ríše Chan. 
Najprv bol považovaný za taoistickú sek-
tu kvôli legende, že sám Lao-c’ na kon-
ci svojho života na byvolovi opustil Čínu, 
aby „barbarom“ na Západe priniesol svo-
je učenie. V Indii sa údajne stretol s Bud-
hom, ktorý sa stal jeho žiakom. Budhiz-
mus bol preto chápaný ako barbarská 
verzia taoizmu, čo veľmi napomohlo 

jeho  šírenie v Číne. Problémom však bo-
lo to, že čínština nemala pojmy na vy-
jadrenie abstraktných budhistických 
myšlienok, a tak sa pri prekladaní budhis-
tických sútier používali taoistické pojmy 
(ako uvidíme neskôr, podobný problém 
predstavuje aj preklad Biblie a iných teo-
logických kresťanských diel do čínštiny). 
V 4. storočí získal budhizmus v Číne už 
svoje pevné miesto a odvtedy až do sú-
časnosti trvá jeho vplyv na čínske mysle-
nie napriek niekoľkým prenasledovaniam. 
V 6. – 9. storočí dosiahol budhizmus v Čí-
ne svoj najväčší rozkvet.

Za jadro budhistickej náuky možno 
považovať štyri Budhove vznešené prav-
dy o utrpení: 1. život je utrpenie; 2. utr-
penie pochádza zo žiadostivosti; 3. žia-
dostivosť možno prekonať a ovládnuť; 
4. utrpenie môže byť porazené správ-
nym myslením.

Premôcť utrpenie znamená vymaniť 
sa z nekonečného (hinduistického) cyklu 
prevteľovania, do ktorého človeka usta-
vične vťahujú chyby, ktorých sa dopustil 
počas niektorého zo svojich pozemských 
životov. Tí jednotlivci, ktorí očistením do-
siahli vyhasnutie (nirvánu) žiadostivos-
ti po živote a po ponorení sa do ilúzie 
(mája), ktorú vytvára pozemský život, 
sú „prebudení a svätí“. Jedným z nich bol 
i zakladateľ budhizmu princ Gautáma – 
Budha, Siddhártha. No v prvotnej podo-
be budhizmu nebol v žiadnom prípade 
bohom a až do svojej smrti ostro odmie-
tal, aby ho zaň považovali.

Bežne sa budhizmus delí na mahajá-
nový a hinajánový smer, no v Číne sa udo-
mácnil iba prvý z nich a tento sa rozvinul 
do dvoch svojráznych podôb. (Hinajána 
– Malý voz – vyznáva individuálnu cestu 
spásy prostredníctvom dobrých skutkov 
a zbožného konania, osvietenie dosahuje  
postupne; rozšírená je najmä na Srí Lan-
ke, v Barme, Laose a vo Vietname.)

Mahajána – Veľký voz – ktorá sa do 
Číny dostala pravdepodobne v 1. storo-
čí, hlása, že spása je univerzálna a ten, kto 
dospel k osvieteniu, musí ostať uprostred 
ilúzie tohto sveta (mája) preto, aby zachrá-
nil iného blížneho. V Číne nadobudla maha-
jána svojskú špecifickú podobu – v 4. sto-
ročí vyhlásil (zrejme na základe hlbokého 
osobného zážitku) Ču Tao-šeng, že človek 
sa môže stať osvieteným (budhom) ná-
hlym osvietením. Tu vidno zárodok toho , 
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z čoho neskôr vznikol čchanový bud-
hizmus (ten je v Európe a v Amerike 
väčšmi známy pod japonským názvom 
zen odvodeným od sanskrtského slova 
označujúceho meditáciu – dhjána) hlá-
sajúci, že duch sa môže prenášať z jed-
nej roviny reality do inej.

O pár storočí neskôr sa v 7. storo-
čí objavila tantrajána – tantrický bud-
hizmus, ktorý sa považoval za zavŕše-
nie, vrcholnú formu mahajány a opieral 
sa o text, ktorý sa nazýva Diamantová 
sútra. Táto forma budhizmu synkre-
tisticky zavádza hinduistickú jogu (je 
zvláštne, že samotný Budha Gautáma 
prešiel všetkými jogovými technika-
mi a meditáciami, no považoval ich za 
nedostatočné na ceste ku spáse), kto-
rá do meditačného stavu nezapája len 
ducha, ale i telo a zavádza rôzne teles-
né i sexuálne praktiky.

Záver

Všetky tieto tri náboženstvá sa v Čí-
ne po celé stáročia navzájom prelína-
li a ovplyvňovali, no mlčaním nemožno 
prejsť ani skutočnosť (napriek už spo-
menutej tolerantnosti Číňanov), že sa 
často preklínali a zavrhovali. Celé gene-
rácie miliónov Číňanov ich však v ľudo-
vom povedomí pomiešali tak dokonale, 
že v súčasnosti by si ich sotva niekto 
trúfol oddeliť (v religionistickej rovi-
ne je to možné len hypoteticky). Vý-
sledkom je i v súčasnosti – napriek 
Maovej „kultúrnej revolúcii“ (začala sa 
roku 1966 a skončila sa Maovou smr-
ťou roku 1976) namierenej aj proti „ná-
boženským prežitkom minulosti“ – ich 
synkretistické a tolerantné prelínanie.

 (Dokončenie v budúcom čísle)
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Rímske náboženstvo, ktoré sa postupne ustá-
lilo už v období pred vznikom republiky (vznik 
rímskej republiky sa datuje od roku 510 pred 
Kr. vyhnaním posledného kráľa), bolo od po-
čiatku pod vplyvom gréckeho náboženstva, 
takže bolo možné viesť paralely medzi hlav-
nými božstvami gréckeho a rímskeho panteó-
nu: Zeus – Jupiter, Héra – Juno, Afrodita – Ve-
nuša, Ares – Mars, Artemis – Diana, Demeter 
– Ceres, Poseidon – Neptún atď. Na rozdiel 
od gréckeho náboženstva sa s rímskym ná-
boženstvom väčšmi prelínala mágia, hoci ofi-
ciálne nebola dovolená. Podobne ako v gréc-
kych mestských štátoch aj v Ríme môžeme 
ho voriť o náboženstve ako štátnom kulte. 
Tento časom strácal príťažlivosť, stával sa 
formálnym a nemohol celkom uspokojovať 
čoraz väčšiu túžbu po spojení s božstvom.

Už v 3. storočí pred Kr. počas vojny s Kar-
tágom, keď sa Rím ocitol na pokraji poráž-
ky a v samom meste zúril mor, bola táto 
túžba po božstve, ktoré by pomohlo, veľ-
mi zjavná. Zástupy ľudu putovali s vavríno-
vými ratolesťami od jedného rímskeho chrá-
mu k druhému, prinášali obete a prosby pred 
sochy bohov, aby odvrátili ďalšie pohromy. 
Práve v tejto dobe začali prenikať do Ríma 
rôzne orientálne kulty v gréckej forme. No 
rímsky senát tomuto prenikaniu cudzích ná-
boženských vplyvov nebol naklonený. Rôzne 
mystické kulty s ich magickými praktikami 
a extatickými tendenciami sa pokladali za ne-
bezpečné a nezlučiteľné s rímskym štátnym 
náboženstvom. Napriek tomu senát v čase 
najväčšieho ohrozenia Ríma v druhej púnskej 
vojne roku 204 súhlasil so zavedením malo-
ázijského kultu Veľkej matky bohov Kybe-
le v Ríme. Naďalej však zostával voči cudzím 
kultom kritický. Tŕňom v oku mu boli najmä 
orgiastické kulty a tajné združenia ctiteľov 
cudzích božstiev.

Prenikaniu cudzích kultov napomáhal aj 
vzrast Ríma ako významného centra sve-
tovej ríše. Rím bolo typické kozmopolitné 
mesto, v ktorom žilo mnoho cudzincov. V ro-
ku 146 pred Kr. padlo nielen Kartágo, ale aj 
Korint. Do Ríma začalo prichádzať mnoho  

Grékov a spolu s príslušníkmi iných náro-
dov mnohí z nich pôsobili ako filozofi, lekári, 
učitelia atď. Na druhej strane rímski úradní-
ci, vojenskí dôstojníci a obchodníci sa z ďale-
kých ciest vracali domov s množstvom no-
vých poznatkov, a to nielen vedeckých, ale 
i náboženských. Mnoho náboženských kultov 
bolo napríklad na ostrove Délos, kde pôsobi-
la celá kolónia rímskych obchodníkov. Nemož-
no však povedať, že by vždy išlo o vyslovene 
orientálne kulty, pretože do Ríma sa dostá-
vali už v zhelenizovanej podobe po predchá-
dzajúcej gréckej asimilácii.

Hoci sa rímske vládne kruhy usilovali če-
liť prenikaniu orientálnych i gréckych kul-
tov, v konečnom dôsledku tomu nemohli 
zabrániť. Prinajlepšom mohli tento proces 
len spomaliť. Nové kulty ľuďom sľubovali 
poskytnúť bezprostredný styk s božstvom 
pri aktívnej účasti na obradoch. Z orientál-
nych kultov do Ríma ako prvé prenikli egypt-
ské kulty, ktoré boli v 3. a 2. storočí pred Kr. 
rozšírené vo všetkých oblastiach obývaných 
Grékmi, t.j. aj v južnom Taliansku a na Sicílii, 
čo bolo tzv. Veľké Grécko. Svedčí o tom na-
príklad Serapisov chrám v Puteolách posta-
vený okolo roku 105 pred Kr. a chrám bohy-
ne Izis v Pompejach zo začiatku 1. storočia 
pred Kr. Izidin kult sa dostal do Ríma v obdo-
bí Sullovej vlády, čiže okolo roku 80 pred Kr. 
V ďalších desaťročiach bol striedavo zakazo-
vaný a povoľovaný.

 Vzťah cisára Oktaviána Augusta (30 pred 
Kr. – 14 po Kr.) voči egyptským kultom bol 
krajne negatívny, pretože si dobre pamätal, 
ako si Marcus Antonius nechával v Egypte 
vzdávať božské pocty a potom spolu s Kleo-
patrou vystúpil proti nemu, hoci mali spoloč-
ne spravovať impérium. Oktavián však Mar-
ka Antónia roku 31 pred Kr. v bitke pri Aktiu 
porazil a odvtedy sa Egypt i so svojimi bož-
stvami stal pre Rimanov symbolom zla a ne-
priateľstva. Až za cisára Caligulu (37 – 41) 
bol egyptský kult opäť tolerovaný, ale jeho 
chrám mohol stáť len za hradbami mesta na 
Marsovom poli.                                                   n

PETER GAŽÍK

Kulty v období 
helenizmu a rímskeho 
cisárstva (3)

M Í Ľ N I K Y  D V O C H  T I S Í C R O Č Í

Ján Štekláč (* 1968) – absolvent Evan-
jelickej bohosloveckej fakulty UK (1995) 
a Filozofickej fakulty UK (1998). Od ro-
ku 1995 pôsobí ako asistent na EBF UK. 
Roku 1996 vyhral súťaž pre mladých 
autorov (vyhlásenú pri príležitosti 50. 
výročia časopisu Filozofia) s prácou 
Prehodnotenie pravdy u Friedricha 
Nietzscheho. Vo svojej dizertačnej prá-
ci Psychológia náboženstva u Williama 
Jamesa sa zaoberá najmä novovekou 
a súčasnou filozofiou.
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Odpoveď znie: KAŽDÝ. Je to preto, lebo:
1. sekty používajú nemorálne metó-

dy psychickej manipulácie;
2. v sektách existuje zásada „sväté-

ho klamstva“ s cieľom získať nových čle-
nov, čiže zásada, že účel svätí prostried-
ky. Takto sa aj ateista môže dostať do 
náboženskej sekty, lebo ho oklamú, že to 
nie je „svetonázorová ani náboženská fi-
lozofia“, ale práve ich učenie predstavu-
je „nadhľad nad všetkými náboženstvami 
a svetonázormi“. Vo chvíli, keď spozná-
va túto filozofiu natoľko, že by si mohol 
všimnúť viaceré náboženské dogmy, kto-
ré obsahuje, jeho myslenie je už do ta-
kej miery kontrolované, že tomu nevenu-
je pozornosť;

3. sekty brzdia a odmietajú indivi-
dualitu človeka; spôsobujú, že ich členo-
via sa v rámci nej už nerozvíjajú tak ako 
„na slobode“, preto sa sekty orientujú 
nielen na mladých tínedžerov, ale aj na 
kvalifikovaných a schopných odborníkov;

4. ľudia sa do siekt získavajú naj-
častejšie pod maskou ambivalentných 
činností, ako napríklad sponzorované 
štúdiá podľa záujmov obete – sú však 
spojené so silnou indoktrináciou; ideo-
logicky ambivalentné prednášky, do 
ktorých je vpašovaný svetonázor sek-
ty; pseudopsychologické cvičenia – in-
terpersonálne cvičenia a cvičenia za-
merané na vnímavosť atď. Preto treba 
vždy skúmať, či reklamovaný kurz ve-
dú diplomovaní psychológovia alebo 
amatéri (sektári), a z akej organizácie 
pochádzajú .

Čo je psychická manipulácia?

Je to ovládanie ľudí bez ich vedomia, čas-
to na ich škodu. Sekty používajú kontrolu  
myslenia, čiže manipuláciu ľudí pomocou 
psychologických techník (tie vznikli v rám-
ci psychoterapie s cieľom pomôcť pacien-
tom, avšak v sektách sa zneužívajú tak, 
že ľuďom škodia), aby verbovali a udrža-
li členov v sekte. Ani jeden človek skutoč-
ne podrobený psychickej manipulácii si to 
nikdy neuvedomoval, ani tomu neveril. Tí, 
ktorí boli podrobení kontrole myslenia, 
zvyčajne vášnivo bránia svojho manipulá-
tora vyhlasujúc, že on im jednoducho uká-
zal svetlo… Alebo ich zázračne premenil.

Charakteristickou črtou stretnutí, na 
ktorých dochádza k psychickej manipulá-
cii ľudí, je, že sa konajú na miestach, kde 
sú účastníci izolovaní od vonkajšieho sve-
ta bez možnosti odísť v ľubovoľnej chví-
li domov. Program je zostavený tak, aby 
spôsobil fyzickú a psychickú únavu. Dosa-
huje sa to spravidla dlhými hodinami pred-
nášok, počas ktorých účastníci nemajú 
možnosť relaxovať či premyslieť si to, čo-
ho sú účastníkmi. V metódach „obracania 
na pravú vieru“ zohráva dôležitú úlohu za-
vedenie žargónu – nových termínov, kto-
ré majú význam len pre zasvätených a sú 
nezrozumiteľné pre tých „zvonku“.

Nadobudnutie kontroly nad mysľou 
človeka, čiže psychická manipulácia, pre-
bieha v troch etapách:

a) zníženie bdelosti – nervový sys-
tém prestáva riadne fungovať, človek 
čoraz ťažšie rozlišuje medzi fantáziou 

a skutočnosťou. Medzi techniky udržujú-
ce dysfunkciu nervového systému patrí 
diéta založená najmä na zelenine a ovo-
cí s vynechaním alebo vážnym obme-
dzením múčnych jedál, orechov, semien, 
mliečnych výrobkov, rýb a mäsa; ďalej 
bombardovanie intenzívnymi zážitkami, 
obmedzenie spánku, maximálne zorgani-
zovanie dňa, aby neostal čas na relaxá-
ciu a zamyslenie. V tejto etape nastupuje 
aj tzv. bombardovanie láskou – darček-
mi, komplimentmi, pozornosťou. Takis-
to je dôležité udržovanie obetí v stave 
ustavičnej exaltácie, nadšenia, poskyto-
vanie extrémne silných emocionálnych 
zážitkov;

b) psychická dezorientácia, prog-
ramové vnášanie nepokoja – keď sa 
bdelosť zníži, obeť je podrobená silnej 
indoktrinácii. V tejto etape je zasypaná 
prílevom nových informácií, odporúča-
nej literatúry, skupinových diskusií, roz-
hovorov s jednotlivými členmi skupiny. 
Často sa tu prelína ilúzia so skutočnosťou 
a človek je schopný ľahko prijímať zvrá-
tenú logiku;

c) človek prestáva samostatne mys-
lieť – používajú sa pritom techniky re-
dukcie myslenia. Techniky zmenených 
stavov vedomia spočiatku prinášajú po-
koj, pretože zamestnávajú myseľ nie-
čím jednoduchým (napr. opakovaním 
mantry), na čo možno sústrediť pozor-
nosť. Stále opakovanie mantry spôsobuje 
pocit excitácie a nakoniec halucinácie. Vý-
sledkom zredukovaného myslenia je vzďa-
ľovanie sa od všetkého a odvrátenie  sa od 
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Kto sa môže stať obeťou sekty? 2/2003

30

Kto sa môže stať obeťou sekty?2/2003

31

všetkých okrem tých, ktorých označia 
manipulátori. Niekedy manipulátori pone-
chajú určitý priestor na relatívnu slobo-
du, napríklad dovolia pokračovať v štúdiu, 
v zamestnaní. Obrovské percento aktivi-
ty človeka sa však koncentruje na konanie 
v prospech sekty. Dôležité je uvedomiť si, 
že keď sa účastníkom navrhuje redukcia 
myslenia a techniky, ktoré to majú napo-
máhať, hovorí sa im, že tým konaním veľa 
získajú – napríklad nájdu osvietenie.

Jednou z metód, ktoré sa používa-
jú na redukciu myslenia, je aj meditácia. 
Ak človek strávi denne pol hodiny až ho-
dinu v meditácii, je veľmi pravdepodob-
né, že po niekoľkých týždňoch nebude už 
schopný vrátiť sa k plnému vedomiu (hla-
dine beta predstavujúcej plné vedomie, 
bdelosť, myslenie, riešenie problémov, 
pozorné počúvanie, učenie s porozume-
ním, normálny život). Zostane v zafixova-
nej hladine alfa tak dlho, kým bude pesto-
vať meditáciu. Hoci to môže byť užitočné, 
hlavným výsledkom je redukcia mysle-
nia. A obzvlášť, ak praktizuje meditáciu 
v nadmiere, spôsobuje, že jeho myšlien-
ky začnú postupne zanikať.

Niektoré skupiny to pokladajú za nir-
vánu, to je však podvod a lož. Väčšina 
takto meditujúcich ľudí má problémy so 
sústredením, duševná práca od nich vy-
žaduje väčšiu námahu, hoci si to často 
sami nepriznajú. Zmenené stavy vedo-
mia spôsobujú, že človek sa stáva pod-
dajnejší. Od poslucháčov sa vyžaduje, 
aby neanalyzovali slová, ale dovolili im 
vstupovať „rovno do srdca“, čiže priamo 
do podvedomia. To spôsobuje, že človek 
prijíma za svoje a za pravdivé také idey, 
s ktorými – keby ich vedome analyzoval 
– by inak nesúhlasil.

Takýchto techník je množstvo. Tie 
však, čo sú tu načrtnuté, vysvetľujú, 
prečo každý človek môže byť potenciál-
ne ovplyvnený pôsobením siekt.

Ako možno pomôcť obetiam siekt

Najskôr sa zamerajme na to, čo sa v tej-
to súvislosti nemá robiť:

1. Nedajte sa strhnúť emóciami
Hysterickými tirádami a nevhodným po-
užitím termínov ako „sekta“ a „vymýva-
nie mozgov“ môžete osobu posunúť len 
hlbšie do sekty. Emocionálne umocnená 

agresia sa takmer vždy obracia proti jej 
aktérovi. Tým väčšmi, že obetiam sek-
ty sa zvyčajne hovorí, že „naša skupina 
(sekta) má na tomto svete splniť neoby-
čajne dôležitú úlohu (napr. je zodpoved-
ná za duchovnú obnovu, má oslobodiť 
ľudí od utrpenia spojeného s ilúziami, 
ktoré majú, atď.), preto satan chce zničiť 
naše dielo rukami osôb, ktoré zostávajú 
v neslobode ilúzií. Mnohí sa budú pokú-
šať zničiť vás. Len slobodní ľudia, túžiaci 
po pravde a raste vás dokážu spoznať“. 
Takže útok: „Si v pazúroch sekty“ bude 
pre obeť iba potvrdením: „No, áno, va-
rovali ma, že sa stretnem s nenávisťou“. 
A porovnanie vás (skutočného priateľa), 
ktorý sa správa tak emocionálne, s milý-
mi, láskou bombardujúcimi a stále chvá-
liacimi členmi sekty tým väčšmi pritiah-
ne obeť k nim;

2. Neskúšajte priamo presvedčiť obeť, 
že padla do rúk sekty, používaním 
konfrontačného postoja

Len osoba s obrovskými vedomosťami, 
skúsenosťami, veľkou citlivosťou a riad-
nou dávkou šťastia môže priamo presved-
čiť osobu podrobenú psychickej manipu-
lácii, že sa stala obeťou sekty. Je priam 
nemožné racionálne diskutovať s osobou, 
ktorá bola spracovaná sektou pomocou 
techník psychickej manipulácie.

3. Nehnevajte sa na obeť sekty
Môžete sa hnevať na sektu. Môžete byť 
nahnevaní kvôli psychickej manipulácii, 
ktorú praktizuje. Je to naozaj najväčšia 
ničomnosť a zotročenie, aké len možno 
vymyslieť. Ale hnevať sa na obeť sekty 
nijako nepomôže. Nie je to jej vina. Z psy-
chologických výskumov vyplýva, že jedi-
nými imúnnymi osobami voči technikám 
psychickej manipulácie sú psychopa-
ti. Každý iný človek sa môže stať obe-
ťou sekty!

To bolo iba niekoľko rád, čoho by ste 
sa mali vyvarovať, ak chcete naozaj po-
môcť tým, čo sú v područí sekty. Teraz 
sa pokúsme zhrnúť zopár užitočných od-
porúčaní, ktoré zamerajú našu pozor-
nosť na to, ako správne postupovať 
v takýchto prípadoch.

Hlavný pokyn, čo treba robiť, znie: 
Robte všetko, čo je vo vašich silách, 
vytvárajte vhodné podmienky na to, 
aby ste pomohli obeti sekty meniť sa 

a rozvíjať . Skúsenosť mnohých odbor-
níkov, ktorí pomáhajú ľuďom pri odcho-
de zo sekty, hovorí, že ľudia odchádzajú 
z deštrukčných siekt následkom priro-
dzenej zmeny a opätovného rozvoja. Le-
bo tým, čo je hlavnou zbraňou sekty, je 
zabrzdenie individuálneho rastu a rozvo-
ja svojich členov. V sektách sa učí, že ne-
treba myslieť, stačí sa spoliehať na in-
tuíciu, nekriticky prijímať slová vodcu 
a takto sa zbaviť hriechu individualizmu 
a pod. Akých rád by ste sa teda mali pri-
dŕžať, aby vaša pomoc bola účinná?

1. Vytvorte si v sebe pozitívny postoj: 
„Tento človek z tej skupiny odíde!“

Môže to byť zajtra, môže to byť o desať 
rokov. Môže odísť sám, možno bude mu-
sieť odchádzať s pomocou odborníkov. 
Možno to prebehne bezbolestne, možno 
to prinesie veľa utrpenia, ale odíde.

2. Postarajte sa o svoje emocionálne 
potreby

Ak je obeť sekty vaším priateľom alebo 
členom rodiny, je to nevyhnutné. Ak len 
známym, je to takisto prospešné. Stáva 
sa, že rodičia, ktorí sa pripravujú pomôcť 
dieťaťu odísť zo sekty, zomierajú na in-
farkt alebo sa dostanú do depresie. Nájdi-
te si preto blízkych ľudí, ktorí vás duchov-
ne podržia, ktorí, ak to bude potrebné, 
vypočujú váš plač a budú vám oporou, 
u ktorých nájdete plné porozumenie.

3. Skonsolidujte svoje zdroje
 Do procesu intervencie zapojte toľko čle-
nov rodiny a priateľov, koľko je len mož-
né. Skontaktujte sa s: 1. múdrym duchov-
ným. Nie je však vhodný taký kňaz, ktorý 
o sektách nič nevie alebo ich berie na ľah-
kú váhu, ani hysterický kňaz so sklonom 
k exorcizmu ihneď potom, čo len začuje 
slovo „sekta“; 2. s bývalým členom sekty; 
3. ak je to možné – s odborníkom, ktorý 
sa zaoberá tým, že pomáha ľuďom vystú-
piť zo sekty, tzv. výstupovým poradcom 
(v súčasnosti však v Poľsku, ale ani na Slo-
vensku zatiaľ takí ľudia nie sú), alebo as-
poň s veľmi dobrým psychológom, ktorý 
vie niečo o technikách psychickej mani-
pulácie a vymývania mozgov. Priamou in-
tervenciou sa nemôže zaoberať amatér!; 
4. s najbližším dovtedajším priateľom da-
nej osoby alebo  niekým, kto bol pre neho 
niekedy autoritou.
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4. Zostaňte v kontakte s obeťou sekty
Nedávajte na sebe poznať, že viete 
o sekte, a pritom udržujte korešponden-
ciu, rozhovory. Dajte svojmu priateľovi 
najavo, že môže kedykoľvek prísť na kávu 
či na návštevu. Zostávajte s ním v kon-
takte, informujte ho o sebe, zaujímajte 
sa o neho. Nebolo by dobré, keby sa čle-
novi sekty známi celkom prestali ohlaso-
vať. Bolo by to podozrivé.

5. Vybudujte atmosféru dôvery medzi 
vami a obeťou sekty

Pamätajte, že jedinou cestou, ako nie-
koho dostať zo sekty, je pomôcť také-
muto človeku k návratu k sebe samému. 
Tak, aby sa spod „osobnosti sekty“ zno-
vu vynorila jeho skutočná osobnosť. Po-
moc pri osobnom raste, hľadaní osobné-
ho cieľa v živote, avšak nič, čo by súviselo 
so sektou. To sa vám môže podariť iba 
vtedy, ak vám obeť sekty dôveruje a vi-
dí vo vás úprimnú a opravdivú túžbu po-
máhať jej v rozvoji.

6. Pokúste sa predstierať, že neviete, že 
on (ona) je členom sekty

Zaujmite postoj osoby zvedavej, ale opa-
trnej. Dajte priateľovi najavo, že ho prijí-
mate, prejavujte voči nemu, jeho ideálom 
a schopnostiam úctu. Ak člen sekty vyjad-
ruje vďačnosť svojej skupine za pozitívne 
stránky svojho života, úspechy a rozvoj, 
povedzte mu, že je to naozaj úžasné, ale 
opakujte, že je to jeho zásluha, jeho osob-
ný úspech, že to on sa vypracoval, a nie 
skupina. Napríklad niekto hovorí: „Vďaka 
skupine som prestal fajčiť“. Dobrá odpo-
veď je: „To je úžasné, že sa ti to podarilo. 
Poznám toľkých, ktorí mali najlepšie mož-
né podmienky prestať fajčiť, najväčšiu 
motiváciu, a nepodarilo sa im to!“

Pýtajte sa člena sekty, čo konkrét-
ne môžete urobiť, aby ste sa k nemu pri-
blížili. Buďte však citliví a rozvážni. Ak vás 
poprosí o prečítanie knižky, ktorej auto-
rom je vodca skupiny, navrhnite mu, aby 
si aj on prečítal knižku, ktorú mu vy od-
poručíte. Ak chce, aby ste prestali kritizo-
vať skupinu, opýtajte sa, ako mu môžete 
sprostredkovať svoje otázky a obavy tak, 
aby nemal pocit, že naňho útočíte. Môžete 
mu posielať lístky na koncerty a predsta-
venia, ktoré mal rád. Pozývať ho na náv-
števu, výlety, navrhnúť mu spoločnú prá-
cu na niečom, čo ho predtým zaujímalo.

7. Zbierajte priame informácie
Zvyčajne sa nič nedozviete, keď sa budete 
rozprávať naraz s dvoma alebo viacerými 
členmi kultu. Rozhovory medzi štyrmi oča-
mi sú účinnejšie. V istej  chvíli budete po-
zvaní na rozhovor so staršími členmi alebo 
vodcom. Usilujte sa odďaľovať túto chvíľu 
tak dlho, ako je len možné. Hovorte, že sa 
staráte len o dotyčného a nezaujímajú vás 
rozhovory s cudzími. Naliehajte, aby vám 
on osobne všetko vysvetľoval. Ak hovorí, 
že nevie odpovedať na vaše otázky, môže-
te ho taktne upozorniť, že sa trápite, že sa 
zaangažoval do skupiny skôr, než bol na to 
plne pripravený. Navrhnite mu, aby sa po-
kúsil pozrieť objektívne na skupinu, zistiť 
viac informácií. Ak je skupina v poriadku, 
čo tým stratí? Informácie, ktoré takto zís-
kate, vám pomôžu pochopiť aj to, do akej 
miery bola obeť sektou spracovaná.

8. Rozvíjajte špecifické schopnosti pou-
kazovať na novú perspektívu

Pamätajte si, že chcete opätovne skon-
taktovať obeť s jej skutočnou osobnos-
ťou a odtrhnúť ju od jej momentálnej 
kultovej osobnosti. Najefektívnejším spô-
sobom je pripomínať jej pozitívne, ra-
dostné životné skúsenosti, ktoré mala. 
A to nielen veľké udalosti ako: „Bol som 
minule v škole a spomenul som si, ako 
sme stáli a čakali, až vyvesia výsledky. Pa-
mätáš sa, ako sme sa hľadali na zozname 
a nemohli sme sa nájsť? Mysleli sme si, že 
nás neprijali. A ako potom vyvesili zoznam 
tých, čo urobili skúšky s vyznamenaním 
a boli sme tam? Týždeň sme skákali od ra-
dosti!“ Pripomínajte mu aj maličkosti, na-
príklad: „Bol som minule v krčme X. A vieš 
čo, stále tam visí terč na šípky. Ten istý, 
ako pred dvoma rokmi! Pamätáš sa, ako si 
ma obohral o šesť pív? To bola zábava!“.

Pospomínajte si tiež na veci, ktoré 
robili danej osobe radosť, veci, na ktoré 
bola hrdá, ktoré ju nadchýnali, úspechy, 
plány, túžby do budúcnosti. Všetko to, 
čo kedysi znamenalo veľa a čoho sa mu-
sela vzdať, keď vstúpila do sekty. Pripo-
mínanie pocitov a spomienok tohto typu 
môže nabúrať základy vybudované sek-
tou. Dajte však pozor, aby ste túto me-
tódu nepoužívali príliš často, lebo to mô-
že vzbudiť podozrenie.

Dôležitý je aj kontakt a výmena infor-
mácií s inými priateľmi člena sekty a jeho  
rodinou. Ak obeť sekty hovorí svojmu 

priateľovi napríklad, že je jej ľúto za čln-
kovaním a priateľ to povie rodine, môžu 
naplánovať rodinný výlet na člnoch. Člen 
sekty si môže myslieť, že je to náhoda 
alebo dokonca riadenie osudu.

Hlavne však dbajte na to, aby sa do-
tyčný nezaoberal viac ako jedným prob-
lémom naraz. Je lepšie pokúsiť sa vysvet-
liť jeden pochybný bod, než zaplaviť ho 
množstvom pochybností, čo by v ňom 
mohlo vzbudiť obranný postoj. „Znovu 
útočíš na tých skvelých ľudí!“. Napríklad ak 
napíšete členovi sekty, ako ste videli jed-
ného z jeho vodcov v televízii hovoriť, že 
každý zo skupiny môže navštevovať svoju 
rodinu kedy len chce, môžete mu spome-
núť, že si pamätáte na rozhovor pred pár 
mesiacmi, keď váš priateľ hovoril, že „mu-
sí poprosiť o dovolenie na návštevu“. Opa-
kujte túto jednu otázku, pokiaľ vám ne-
odpovie. Pýtajte sa: „Žeby vodca klamal? 
Prečo by mal klamať v televízii? Pomôž mi 
to pochopiť, nerozumiem tomu.“ Neklaď-
te však otázky vo forme hrozby, výčitiek, 
útoku! Otázky formulujte tak, aby sa zda-
lo, že vy máte problém, v ktorom vám váš 
priateľ – obeť sekty – môže pomôcť.

9. Neposielajte kritické články o sekte
Ak cítite, že obeť sekty vám dôveruje, 
pokúste sa diskutovať s ňou medzi štyr-
mi očami (nikdy nie v spoločnosti iných 
členov sekty!). Porozprávajte jej o tom, 
čo ste sa dočítali v článku. Ak prejaví 
 záujem o ten článok, povedzte, že jej ho 
prinesiete pod podmienkou, že sľúbi, že 
si ho prezrie s vami. Najskôr však získajte 
súhlas, že jej môžete článok ukázať. Ná-
silné predkladanie článkov spôsobuje, že 
všetky informácie v ňom obsiahnuté už 
dopredu zavrhne.

10. Buďte sami sebou
Ak sa budete usilovať robiť niečo nasilu, 
budete neprirodzený a člen sekty bude 
cítiť, že niečo nie je v poriadku.

Na záver je veľmi dôležité povedať, 
že ak ste rodičom obete, pamätajte na 
to, že to nie je vaša vina, že sa vaše dieťa 
stalo korisťou sekty a teda nemáte sa za 
čo hanbiť. Ľudia nevstupujú do siekt, le-
bo im rodičia niečo nedali. Sú tam vtiah-
nutí pod zámienkou možnosti ich rozvo-
ja. Každý sa môže stať obeťou sekty.

Foto: B. RAKOVSKÝ  
n
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Ako rozpoznáme sektu?

Sekty sú skupiny alebo celé siete, ktoré 
nestrpia, aby ich členovia boli príslušníkmi 
hocakej inej skupiny. Znaky sekty vykazujú 
napríklad raeliáni, scientológovia, munisti, 
Svedkovia Jehovovi a mnohé ďalšie. 
Sú však i skupiny, ktoré možno ťažšie 
jednoznačne označiť za sekty. Na druhej 
strane sa sekty vždy predstavujú ako 
nositeľky novej pravdy o sebe, o svete, 
akejsi absolútnej pravdy, do ktorej 
nás môžu zasvätiť a ktorá každému 
umožní dosiahnuť hlbokú zmenu. Tvrdia, 
že disponujú riešeniami, napríklad 
víťazstvom nad nevyliečiteľnými 
chorobami, že dokážu nastoliť pokoj 
vo svete… Avšak kvôli tomu sa treba 
vzdať osobnej slobody, svojho ega, 
svojich údajne zastaraných právd, 
svojich náboženských, filozofických či 
materiálnych sklonov. Sekty žiadajú od 
svojich príslušníkov čoraz väčšie peňažné 
obety, avšak nielen tie. Vyžadujú napríklad 
vzdať sa osobných vzťahov, hoci to nie je 
vždy explicitne vyslovené.

Čím lákajú svojich adeptov?

Sekty prenikajú do života ľudí rôznymi 
spôsobmi. Nepretržite výchovne 
pôsobia vo forme rozličných združení 
„prevencie alebo solidarity“. Robia tak 
pod rúškom terapie každého typu. 

Ak nie je presne zákonom stanovené 
odborné vymedzenie pojmu terapeut, 
môže si ho každý privlastniť, čo vytvára 
živnú pôdu pre sekty.

Akým spôsobom sekty 
dosiahnu prerušenie kontaktov 
ľudí so svojím okolím?

Usilujú sa o rozbitie rodinných, 
sociálnych a priateľských väzieb. 
Napríklad v Munovej sekte (Cirkev 
zjednotenia) je potrebné opustiť rodinu, 
dať sa rozviesť alebo opustiť deti. Podľa 
jej učenia je každá rodina založená mimo 
sekty „nečistá“, lebo je pokračovaním 
pôvodnej rodinnej genézy, ktorá je 
„zamorená Satanom“. Jej stúpenci si 
berú neznáme osoby, ktoré im určí 
sám reverend Mun, aby vraj tak utvorili 
„opravdivú“ rodinu, kde božská láska už 
nebude poškvrnená telesnou láskou.

Ako môžeme ľudí odradiť, 
aby vstupovali do siekt?

Predovšetkým treba zdôrazniť, že 
nikto nemá predispozície na to, aby 
vstupoval do sekty, čo sa potvrdzuje aj 
pri rozhovore s bývalými členmi siekt. 
Oni totiž nemali pocit, že vstupujú do 
sekty, ale súhlasili s ich „vznešenými, 
modernými“, vábivými tendenciami. 
Najčastejšie to bola túžba po osobnom 

rozvoji a úsilie zmeniť svet. Dotyčné 
obete pochádzajú z rôznych prostredí 
– šéfovia podnikov, sekretárky, 
nezamestnaní – čo znamená, že v sekte 
sa môže ocitnúť každý.

Sú stúpenci siekt chorí ľudia?

Nie, sú to obete. Nedávno sme prijali 
osobu, ktorá sem prišla z Munovej 
sekty. Rodičia ju považovali za chorú, čo 
prispelo k jej odsúdeniu a následnému 
znehodnoteniu, pričom nemala blízkeho 
človeka, ktorý by jej pomohol sa 
z toho dostať. To, že sa dcéra ocitla 
pod vplyvom sekty, rodičia pochopili 
až vtedy, keď im začala klásť rôzne 
filozofické otázky.

Priťahuje ich iracionalita?

Nie nevyhnutne. Scientológia má 
hyperracionálnu ideológiu, ponúka 
odpovede na všetko a svojim prívržencom 
sľubuje výnimočný úspech. Bývalí 
stúpenci tejto sekty, s ktorými sme sa 
stretli, sú citliví na chaos vo svete a majú 
pocit, že sú na stope riešenia, ktoré 
umožní, aby ľudstvo už nežilo v kríze. 
Mnohí si myslia, že nemajú žiaden vplyv 
na svetový vývoj, chcú konať, nadväzovať 
kontakty s inými a kladú si základné 
otázky týkajúce sa sveta a života – 
budúcnosť, mier, pokoj, pravda…

Pozor na 
nástrahy siekt!

rozhovor

Pychológovia Jean-Luc Swertvaegher a Catherine Grand-
sar dová z Centra Georges – Devereux pomáha jú býva-
lým stúpencom siekt, resp. im radia, ako sa môžu z ich 
vplyvu a dosahu vyslobodiť. Ako odborníkov sme ich 
požiadali, aby nám porozprávali o sektách a podelili sa 
so skúsenosťami s psychickou manipuláciou, ktorá sa 
v nich nezriedka praktizuje.

CHARLES-HENRI D'ANDIGNÉ
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Je pravda, že sa sekty zmocňujú 
duší svojich stúpencov?

Bývalí stúpenci siekt hovoria, že sú 
akoby umŕtvení, nemajú záchytný 
bod a stratili veľkú časť predošlej 
dynamiky života. Je to práve strata 
vitality, ktorou najväčšmi trpia. 
Ak sa sekta zmocní ich dynamiky, 
využije ju výlučne na svoj prospech. 
Pritom mnohí, hoci opúšťajú sektu, 
naďalej súhlasia s jej myšlienkami 
a zo všetkého obviňujú osoby, 
ktoré stretli. Často prišli o peniaze, 
ale najťažšie pre nich je zistenie, 
že sekta s nimi manipulovala, 
využila ich angažovanosť a ideály 
na svoje vlastné ciele. Keď vstúpili 
do sekty, rozišli sa s rodinami, 
priateľmi a prerušili sociálne vzťahy. 
Keď sektu opúšťali, tým akoby 
odchádzali aj zo svojej náhradnej 
rodiny. Bývalí stúpenci siekt sú tak 
ponechaní sami na seba.

Trpia depresiou?

Chápeme ich nezvyčajnú situáciu, 
lebo trpia dôsledkami ojedinelej 
skúsenosti prameniacej zo stretnutia 
s určitou sektou. Metóda nášho 
centra berie do úvahy ich prežitú 
skúsenosť, charakteristické črty 
sekty a ak je to potrebné, privolá 
si na pomoc etnológa, napríklad 
v prípade vplyvných hnutí, použitia 
metódy orientálnej meditácie a pod.

Podrobujú sa aj ponižujúcim 
sexuálnym praktikám?

Sexualita je súčasťou iniciačných 
sľubov. Sekty nahovárajú svojim 
stúpencom, že sú povolaní, aby 
sa stali výnimočnými bytosťami. 
Sľubujú im možnosť dosiahnuť stav 
čistoty a pripojiť sa k avangarde 
ľudstva, k elite. Musia však splniť 
podmienku, že sa podriadia práci 
na sebe, čím prejdú skúškami 
a prekonajú isté stupne. Medzi nimi 
sa sexuálne experimenty často 
uskutočňujú i skupinovo. V sekte sa 
nehovorí o sexuálnych vzťahoch, ale 
o prostriedkoch na prekonanie obáv, 
aby sa členovia sekty stali nositeľmi 

energií, ktoré prichádzajú odkiaľsi 
z neznáma. A keď to už človek 
akceptuje, potom mu je ťažšie vrátiť 
sa späť. Nie je mu ľahké priznať 
sa, že sa zúčastnil na takýchto 
ponižujúcich aktivitách, lebo má 
strach, že ho budú považovať za 
zvrhlíka alebo blázna.

Ako pomôcť takým obetiam?

Vychádzame z konkrétnej situácie 
každého človeka. Môžu to byť 
problémy s prácou, bývaním alebo 
problémy prameniace zo strachu, či 
môže čítať noviny bez toho, aby mal 
pocit ohrozenia z manipulácie. Lebo 
tí, ktorí sekty opúšťajú, nedôverujú 
médiám, nedôverujú nikomu. 
V Centre potom pracujeme na 
odstránení techník a vplyvov, ktorých 
obeťami sa stali. Analyzujeme to, 
čo sa odohrávalo v sekte, aby sme 
obeti umožnili získať potrebný 
odstup a znovu sa naučiť samostatne 
myslieť. Zistíme, odkiaľ daný človek 
pochádza, aké náboženstvo on i jeho 
rodina praktizuje. Podľa posúdenia 
príčiny hneď vieme, že na jeho ceste 
ku slobode, jeho potrebe zmeniť 
sa a zúčastniť sa na zmene sveta, 
boli tieto putá prekážkami. Je to 
tak preto, lebo sekty žijú práve 
z pretrhnutia bývalých vzťahov.

Je francúzsky zákon o sektách 
z júna 2001 účinný?

Jeho účinok je nepopierateľný. 
Avšak na hlbšiu analýzu je ešte 
priskoro. Tento zákon oprávňuje 
rozpustenie tých spolkov (združení), 
ktoré boli niekoľkonásobne z titulu 
svojich činností trestne stíhané, 
čo nebolo v prípade „bezúhonných 
osôb“ doteraz možné. Napríklad 
Scientologická cirkev sa vystavuje 
riziku účinkov tohto zákona. Avšak 
riziko je teraz v tom, že pozorujeme, 
ako veľké organizácie prepúšťajú 
miesto mnohým menším skupinám 
a sieťam. Ktoré sú to, to je ťažšie 
presne určiť.

Z časopisu LA SANTÉ
preložil: PETER FLONTEK

Foto: A. MRÁKOVÁ

„Zlodej  prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil“. 
Podľa rozličných správ zo súčasností vieme, aké 
pravdivé sú slová o zabíjaní a ničení pri rozličných 
aktivitách sektárov na mnohých miestach. Napriek 
týmto hrozivým štatistikám vnímame, že niet opa-
trností u mnohých v tom, s kým sa dávajú do rečí 
a akým spôsobom chcú nasýtiť svoj hlad po Bohu.

Veľmi dôležité je, aby tu bol ktosi, kto nasta-
ví zrkadlo a pomôže správne vidieť toho, na ko-
ho sa majú obrátiť ako na svojho dobrého pastie-
ra. On im pomôže správne chápať veci, ktoré tak 
zatiaľ nechápu. Táto úloha pre človeka nie je ľah-
ká, lebo tu musí počítať s úlisnosťou a špekulácia-
mi tých, ktorí nemajú pevné princípy. Nemajú ich 
preto, aby mohli ľahšie unikať argumentácii prav-
dy. Ktosi však musí usvedčiť „zlodejov a zbojní-
kov“, ktorí kradnú z Kristovho stáda a „nezáleží 
im na ovciach“, ale na vlastnej popularite a osob-
nom prospechu. Podobne zavádzajú do neprav-
dy tí, ktorí nereálne vnímajú život, ale majú priam 
výnimočné daností presviedčať ľudí a rozličnými 
polopravdami manipulovať s ich dôverou. O tých-
to Ježiš povedal: „Nechajte ich. Sú slepými vodca-
mi slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja pad-
nú do jamy“ (Mt 15, 14).

Treba nám naozaj vidiacich veriacich, ktorí chcú 
vnímať život reálne a počúvať hlas dobrého pastie-
ra, aby bolo jedno stádo a jeden pastier (porov. Jn 
10, 16). K takému ideálu sa môžeme dnes priblížiť 
len solídnym poznávaním a odhaľovaním votrel-
cov medzi kresťanmi ako „vlkov v ovčom rúchu“, 
na ktorých upozorňuje už apoštol Pavol. Pri rozlúč-
ke so staršími z Efezu im pripomína: „Dávajte pozor 
na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svä-
tý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, 
ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mo-
jom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú 
šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo 
budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za se-
bou. Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo 
dne v noci neprestával so slzami napomínať každé-
ho z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho 
milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo me-
dzi všetkými posvätenými“ (Sk 20, 28–32).

Teda Boh a slovo jeho milosti má moc budo-
vať a dať dedičstvo, preto s jeho požehnaním 
treba kráčať za Kristom, ktorý je dobrým pastie-
rom, aby nás prevrátené názory a zahmlieva-
nie skutočností neodviedlo od pravej kresťanskej 
cesty a od dedičstva večného života, ktoré Boh 
pripravil tým, čo ho naozaj milujú.

Mons. MILAN CHAUTUR
košický apoštolský exarcha

(Dokončenie  p2)
BIBLICKÉ SLOVO
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K N I Ž N I C A  K N I Ž N I C A  
R O Z M E R U

Výber z publikácií, zborníkov a štúdií 
vydaných Ústavom pre vzťahy štátu 
a cirkví v Bratislave (ÚVŠC):

1. Fenomén duchovného vodcu – zborník 
príspevkov z rovnomennej medzinárod-
nej konferencie v Starom Smokovci (ÚVŠC, 
Bratislava 2001, brož., 163 s., 90 Sk)
2. Alternatívy v myslení, vo vede a v ná-
boženstve – zborník príspevkov z rov-
nomennej medzinárodnej konferencie  
v Starom Smokovci (ÚVŠC, Bratislava 
2001, brož., 142 s., 50 Sk)
3. Islam v súvislostiach – súbor štú-
dií o aspektoch islamu (ÚVŠC, Bratislava 
2002, brož., 101 s., 90 Sk)
4. Nová religiozita – súbor štúdií súvisia-
cich s fenoménom novej religiozity (ÚVŠC, 
Bratislava 2002, brož., 174 s., 110 Sk)
5. Satanizmus – súbor štúdií zaoberajú-
cich sa pálčivým problémom súčasnos-
ti – satanizmom (ÚVŠC, Bratislava 2002, 
116 s., 100 Sk)
6. Duchovné korene Európy a súčasnosť
– zborník príspevkov z rovnomennej me-
dzinárodnej konferencie vo Svätom Jure 
(ÚVŠC, Bratislava 2002, brož., 221 s., 100 Sk)
7. M. MORAVČÍKOVÁ: Jehuda Löw ben Be-
calel a mystérium golema – publikácia 
predstavuje niekoľko legiend viac ale-
bo menej mýticky opisujúcich stvorenie, 
„život“, poslanie a ukončenie existencie 
Golema – umelého človeka (ÚVŠC, Brati-
slava 2003, viaz., 63 s., 100 Sk)
8. Náboženské smery na prelome tisíc-
ročí: Eschatologické vízie – zborník prí-
spevkov z rovnomennej medzinárodnej 
konferencie v Starom Smokovci (ÚVŠC, 
Bratislava 2001, brož., 160 s., 50 Sk)
9. Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slo-
venskej republike – aktuálny adresár 
ústredí registrovaných cirkví a NS, reho-
lí, cirkevných organizácií a inštitúcií (ÚVŠC, 
Bratislava 2002, brož., 94 s., 60 Sk)
10. Dialóg a ohlasovanie – slov. preklad 
spoločného dokumentu Pápežskej rady 
pre medzináboženský dialóg a Kongregá-
cie pre evanjelizáciu národov zaoberajú-
ci sa aktuálnou témou dialógu medzi rôz-
nymi náboženstvami (ÚVŠC, Bratislava 
2001, brož., 63 s., 35 Sk)

Cirkev: Kresťan nesmie vstúpiť do lóže
Vzťah slobodomurárstva a kresťanstva 
prešiel počas storočí rôznymi fázami. Od-
borník na sekty a nové náboženské hnutia 
M. Lojda uvádza, že v krajinách ako Veľká 
Británia, Švédsko, USA, Kanada, Austrá-
lia, v ktorých prevláda protestantské ná-
boženstvo, majú slobodomurári silnej-
ší vzťah ku kresťanstvu. V krajinách, kde 
je dominantné katolícke náboženstvo, sa 
slobodomurári vyznačovali protinábožen-
skými postojmi, čo platilo vo Francúzsku, 
v Rakúsko-Uhorsku, Taliansku a inde. Sú-
viselo to s politickými pomermi v tých-
to krajinách, kde vládli absolutistické reži-
my. Cirkev odmietla filozofické myšlienky 
a morálne chápanie slobodomurárov, 
ktoré nie sú v zhode s katolíckou náukou. 
Pápeži od 18. storočia zakazovali veriacim 
byť členmi slobodomurárskych organizá-
cií. „Uvedomme si, že kresťanstvo a slo-
bodomurárstvo sú nezmieriteľné, tak-
že zapísať sa do jednej znamená oddeliť 
sa od druhej,“ napísal pápež Lev XIII. roku 
1882. V Kódexe kánonického práva bo-
lo ustanovenie o exkomunikácii všetkých 
členov slobodomurárskych lóží.

Isté zmiernenie v postoji voči slobo-
domurárstvu nastalo po Druhom vati-
kánskom koncile, keď došlo ku kontak-
tom Cirkvi s predstaviteľmi niektorých 
lóží. Viaceré z nich nemajú proticirkev-
ný charakter, dokonca sú aj také, čo de-
klarovali priateľský postoj voči Cirkvi. 
Nové vydanie Kódexu kánonického prá-
va preto už výslovne nespomínalo ex-
komunikáciu. V osemdesiatych rokoch 
však Kongregácia pre náuku viery, kto-
rá sa stará o výklad učenia Cirkvi, vo via-
cerých dokumentoch potvrdila, že kres-
ťanom je naďalej zakázané vstupovať do 
slobodomurárskych lóží. „Trvá nezmene-
ná negatívna mienka Cirkvi ohľadom slo-
bodomurárskych spoločností, lebo ich 
princípy sú stále nezlučiteľné s učením 
Cirkvi, a preto zapísanie do nich je Cirk-
vou zakázané,“ uvádza sa v dokumente 

Kongregácie. Veriaci, ktorí tam vstúpili, 
„sú v stave ťažkého hriechu a nemôžu 
pristupovať k svätému prijímaniu“.

„Kresťan by nemal vstupovať do zhro-
maždení, ktoré broja proti Cirkvi,“ pove-
dal Mons. M. Gavenda, hovorca Konfe-
rencie biskupov Slovenska. Rozhodnúť 
o tom, či niektorá lóža je voči Cirkvi ne-
priateľská alebo nie, môže len Vatikán. „Do 
kompetencie miestnych cirkevných auto-
rít nespadá vyjadrovať sa o povahe slobo-
domurárskych združení,“ uvádza sa v do-
kumente Kongregácie pre náuku viery. 
Zákaz vstúpiť do slobodomurárskych lóží 
platí zvlášť pre kňazov a rehoľníkov. „Kňa-
zi by podľa učenia Cirkvi nemali byť členmi 
lóže,“ hovorí Gavenda. (mar)

SME, 6. 5. 2003

Slovenskí slobodomurári 
sú poväčšine z Bratislavy
„Na Slovensku sa slobodomurári vysky-
tujú najmä v Bratislave, a to medzi umel-
cami, novinármi, vedcami, lekármi,“ po-
vedal včera slobodomurársky majster 
Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rok-
mi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je 
v nej združených niekoľko desiatok ľudí. 
Presné číslo ani mená však povedať ne-
chce – tvrdí však, že sa chystá už druhá 
a tretia lóža.

Ako píše lóža na svojej internetovej 
stránke „úsilím slobodomurára je  cesta, 
ktorá ho sebazdokonaľovaním privedie 
k pochopeniu podstaty týchto dvoch poj-
mov, ktoré vylučujú akýkoľvek dogmatiz-
mus, osobnú, národnostnú, etnickú a ra-
sovú neznášanlivosť, rovnako ako totalitu“. 
O pôvode slobodomurárov panuje niekoľ-
ko legiend, väčšinu z nich vytvorili sami 
slobodomurári. Slobodomurárstvo, ako ho 
poznáme dnes, sa pravdepodobne zrodilo 
zo stredovekých remeselníckych cechov, 
lóží murárov. V tom čase sa murári, predo-
všetkým stavitelia chrámov, vysokokvalifi-
kovaní odborníci, tešili značnej úcte. Vďaka 
pápežovi sa mohli na rozdiel od ostatných 
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Autori, pracovníci Ústavu pre vzťahy 
štátu a cirkví, sa problematikou feno-
ménu deformovanej religiozity, siekt 
a kultov na Slovensku zaoberajú už dl-
hodobejšie. O tejto problematike pub-
likovali viacero väčších i menších diel. 
Recenzovaná publikácia svojou štruk-
túrou i obsahom nadväzuje na obdob-
nú prácu autorov Duchovná scéna 
na Slovensku, ktorá vyšla roku 2001 
(recenziu sme priniesli v č. 3/2002 
– pozn. red.), je jej prepracovaným 
a rozšíreným vydaním. (Okrem fakto-
grafickej literatúry o sektách Ústav 
publikuje aj literatúru súvisiacu s prí-
buznými tematickými oblasťami.)

Recenzovaná publikácia je struč-
ným prehľadom okrajových nábo-
ženských skupín, pôsobiacich v našej 
krajine. Má slúžiť ako orientačná prí-
ručka pre každého, kto sa potrebuje 
rýchlo zorientovať a čerpať prehľad-
né informácie o niektorej nábožen-
skej skupine či prúde. Jej autorom sa 
v pomerne prehľadnej podobe poda-
rilo zmonitorovať náboženskú situá-
ciu a sprístupniť o nej informácie pre 
širokú verejnosť. Rozčlenenie proble-
matiky je tradičné podľa pôvodu či 
vzťahu jednotlivých náboženských 
skupín. Tým je zaistená väčšia pre-
hľadnosť než v zahraničných publi-
káciách, ktoré bývajú členené pod-
ľa názvu alebo príslušnej deformácie. 
Náboženský trh siekt a nových kul-
tov je veľmi dynamický a meniaci sa 
fenomén. Rozšírenie a spresnenie 
údajov publikácie v porovnaní s jej 
predchádzajúcim vydaním dokladu-
je práve dynamiku tohto pohybu, 
ako aj potrebu jeho neustáleho mo-
nitorovania.

Predkladané informácie sú výsled-
kom systematickej práce autorov. Ich 
pozornosti neunikli ani malé, pomer-
ne uzatvorené skupiny, ktoré v počte 
členov stagnujú (napríklad Nazaréni). 
Zaradenie medzi charizmatické sku-
piny je tu však otázne, keďže typic-
ké charizmatické fenomény sa u nich 

nevyskytujú. Pozitívom publikácie je 
jej aktuálnosť zhodnotenia a zarade-
nia niektorých produktov autentic-
kej slovenskej náboženskej tvorivos-
ti. Ako príklad uvediem pomerne nové 
dielo Angelológia dejín od RNDr. Emila 
Páleša (vyd. roku 2001), ktoré autori 
začlenili do okruhu ezoterickej antro-
pozofie. Podobne aktuálne sú aj infor-
mácie o pokračovaní šírenia myšlienok 
tragicky zosnulej N. L. Makedonovej, 
ktorá sa vyhlásila za Prakráľovnú – Bo-
žiu matku a verejnosti tvrdila, že vo 
vyvolenom slovenskom národe po-
rodí syna Stvoriteľa – Imanuela. Vec-
nú a informatívnu hodnotu publikácie 
zvyšuje aj udávanie približného poč-
tu prívržencov toho-ktorého smeru 
na Slovensku. Pre čitateľa je tiež uži-
točné, že si môže doplniť svoj obraz 
a dojmy z niektorej skupiny citátmi 
z ich publikácií či názorov.

Hodnotu knihy by umocnili aj úpl-
ne chýbajúce ilustrácie, symboly či 
logá prezentovaných náboženských 
smerov. Pre menej znalého čitateľa, 
ktorý sa zaujíma o niektorý konkrétny 
smer, osobu, prípadne otázku, nemá 
však záujem prečítať si celú publiká-
ciu, by zaiste dobre poslúžil aj absen-
tujúci vecný a menný register.

Celkovo môžeme konštatovať, že 
slovenskej verejnosti sa za prijateľnú 
cenu do rúk dostáva hodnotná a pre 
rýchlu orientáciu na širokospektrál-
nom náboženskom trhu i potrebná 
publikácia.

ONDREJ GARAJ

R E C E N Z I A

Duchovná scéna na Slovensku II

M O N I T O R I N G  T L A Č E

poddaných voľne pohybovať. Tajomstvá svoj-
ho remesla si chránili v lóžach, aby medzi nich 
neprenikol nikto „nekvalifikovaný“. Mali vlastné 
etické normy, ale aj poznávacie znamenia. Prvé 
pravidlá – akási ústava slobodomurárov – boli 
spísané roku 1723 a platia dodnes. Z cechovníc-
kych lóží vznikli tzv. „operatívne, staviteľské ló-
že“ mysliteľov – inteligentov. Strediskom novo-
vzniknutej organizácie bol Londýn.

V lóžach sa stretávali záujemcovia o ar-
chitektúru, šľachtici a iné význačné osobnosti 
tých čias. Materiál, pracovné nástroje a me-
tódy murárov nadobudli symbolický význam, 
ktorý sa vzťahoval na budovanie Šalamúnovho 
chrámu, čo je analógia so zdokonaľovaním jed-
notlivca. Idea slobodomurárstva sa zvykne de-
finovať dvoma pojmami: humanita a tolerancia.

Prenasledovanie Cirkvou trvalo až do po-
lovice 20. storočia. Po čase vznikli pod rúš-
kom slobodomurárskej organizácie nové 
mystické pseudo- a paraslobodomurárske 
lóže a tajné spoločnosti, ktoré mali blízko 
k okultizmu. Slobodomurárstvo odmietalo 
diktatúry ako fašizmus, nacizmus a diktatú-
ru proletariátu, počas vojny boli stíhaní, pre-
tože odmietali prenasledovanie Židov. Repre-
sálie voči nim robili aj komunistické vlády. (hr)

Spolu so Židmi ich obviňujú za všetko zlo
O slobodomurároch koluje veľa rôznych fám. 
Spolu so Židmi ich obviňujú, že majú na svedo-
mí „všetko zlo na svete“, pripisuje sa im ovlá-
danie politiky a ekonomiky. Negatívny postoj 
voči slobodomurárom vyplýva podľa odborní-
kov najmä z toho, že ľudia o ich činnosti a uče-
ní nevedia. Na Slovensku majú podľa histori-
kov slobodomurárske lóže tradíciu ešte z čias 
Rakúsko-Uhorska. Podľa historičky K. Hrad-
skej bolo pred prvou svetovou vojnou na Slo-
vensku evidovaných 32 lóží a krúžkov so 477 
členmi. Centrom bola Bratislava. Nové lóže 
vznikli počas Československej republiky s ná-
zvami ako Fides, Most, Harmónia, Mlčanlivosť, 
Hort, Philantropia, Ján Kollár, Veritas a ďalšie. 
Stali sa súčasťou celosvetovej slobodomurár-
skej organizácie B‘nai B‘rith. Ich členmi boli ľu-
dia všetkých národností žijúcich v Českoslo-
vensku, až 70 % však tvorili Židia. Všetky lóže 
boli zakázané autonómnou slovenskou vládou 
v októbri 1938, majetok im zhabali. Po vojne 
lóže nakrátko obnovili svoju činnosť, po komu-
nistickom prevrate roku 1948 bola ich činnosť 
znovu zastavená. Ich pôsobenie sa obnovilo 
roku 1990. (mar)

SME, 6. 5. 2003, krátené

LUCIA MACHÁČKOVÁ, MARTIN DOJČÁR:

(Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2002, 167 s.)

(Dokončenie  p35)

Oprava
V minulom čísle sme v prí-
spevku Š. Ruckého Duchovné 
korene alternatívnej medicíny 
(s. 13–17) z českého originá-
lu nesprávne preložili výraz 
monistický ako monoteistický. 
Auto rovi a čitateľom sa za túto 
chybu ospravedlňujeme.

– red –


